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ВСТУП
Можливості України в аграрному секторі

надзвичайно великі. Це пояснюється тим, що ро"
дючі чорноземні грунти становлять близько 60
% загальної площі грунтів, а найбільш родючі, з
вмістом гумусу від 3 до 7% і товщиною гумусо"
вого шару близько 1 метра займають більше 10
% території країни. У поєднанні зі сприятливим
кліматом і вдалим географічним положенням все
це робить агропромисловий комплекс однією з
найважливіших галузей економіки. Крім того, ви"
робництво і переробка сільгосппродукції в Ук"
раїні здійснюються без надмірного використан"
ня добрив і хімічних добавок, що зумовлює ви"
сокий експортний потенціал українського агро"
промислового продукту.

Однак, несприятлива економічна ситуація ос"
танніх років як у світі, так і в Україні призвела
до істотного спаду в агропромисловій галузі. Ви"
сокі ціни на паливо, нестача сучасної техніки, не"
досконалість системи кредитування, нераціо"
нальне використання сільгоспугідь, далекі від
досконалості організація і планування діяльності
призводять до низької ефективності підприємств
АПК.

Подолати ці тенденції дозволить тільки пе"
реведення агропромислових підприємств всіх га"
лузей і рівнів на інноваційний шлях розвитку.

Тема інновацій в сільському господарстві і в
цілому в агропромисловому комплексі висвітле"
на в українській та світовій науці дуже широко.
Глибокий аналіз визначень інновацій та іннова"
ційної діяльності в сільському господарстві дано
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українськими вченими О.С. Височан і Ю.В. Пікуш
[1]. Функціонування організаційних структур на
всіх етапах інноваційного процесу досліджено
І.М. Міщенко [2], Г.М. Саранчук [3], Є.Ш. Саід"
балаєвою [4]. Понятійно"категорійний апарат
проблеми проаналізовано також в роботах рос"
ійських вчених В.А. Іванова [5], О.В. Попової [6]
і С.А. Познякова [7].

Причини недостатнього інноваційного роз"
витку як сільського господарства, так і в цілому
агропромислового комплексу України розгляда"
ються в роботах вчених Г.П. Канафоцької [8] та
В.І. Покотилової [9]. Багато в чому схожі про"
блеми існують і в російському агропромислово"
му комплексі. Розглянути їх корисно було б і для
українських реалій, в чому допоможуть роботи
російських економістів В.І. Юдіної [10], О.В.
Зінченко [11], Г.Г. Суспіціної [12].

Різноманітність чинників, які впливають на
ступінь інноваційного розвитку агропромисло"
вого комплексу України, вимагає їх системати"
зації і групування. Це дозволить поглибити їх
аналіз, а також більш ефективно розглянути
шляхи подолання недостатнього використання
в АПК різних інноваційних механізмів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є:
1) уточнення визначень інновацій та іннова"

ційних процесів в АПК України;
2) систематизація і групування чинників, які

впливають на інноваційний розвиток АПК;
3) пошук шляхів подолання цих негативних



49
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2012

чинників у сучасних українських економічних і
соціальних реаліях.

РЕЗУЛЬТАТИ
Існує велика кількість визначень інновацій та

інноваційної діяльності. У цій роботі увагу буде
зосереджено на визначеннях інновацій стосов"
но до агропромислового комплексу. Цікаво по"
знайомитися з різними поглядами на це понят"
тя.

Глобально інновації в АПК можна розгляда"
ти як зміну, що вноситься суб'єктом господарю"
вання у власну діяльність з метою підвищення
конкурентоспроможності на ринку та задово"
лення суспільних потреб [1].

З точки зору результатів, інновації в АПК —
це поліпшення продуктів харчування, матеріалів,
нової техніки, нових технологій у рослинництві,
тваринництві та переробної промисловості, нові
форми організації і управління різними сфера"
ми економіки, нові підходи до соціальних послуг,
що дозволяють підвищити ефективність вироб"
ництва [5].

Якщо розглядати інновацію як процес, то аг"
роінновація — це інновація, яка зачіпає безпо"
середньо (або опосередковано, у межах техно"
логічного ланцюга) процеси, учасниками яких є
людина, машина (устаткування, інструмент
тощо) і компонент навколишнього середовища
(тварина, рослина і таке інше), існування яких у
природному середовищі (без участі людини) не"
можливе або можливе лише з втратою базових
функціональних ознак [6].

З організаційної точки зору, агроінновація —
це  є функціонування організаційних структур
на кожному етапі інноваційного процесу — від
створення новацій (здійснення маркетингових
досліджень, проведення науково"дослідних і дос"
лідно"конструкторських розробок, їх експери"
ментального освоєння й апробації, оформлення
у вигляді звітів, матеріального стимулювання на"
уковців і винахідників, охорони новацій як об'єктів
інтелектуальної власності) до впровадження у ви"
робництво (перетворення в інновації) [2].

Інноваційний процес у АПК розглядається
також як сукупність науково"технічних, техно"
логічних, організаційно"управлінських, еколог"
ічних і соціальних змін, які відбуваються в про"
цесі реалізації нововведень та доведення їх до ви"
користання безпосередньо у виробництві з ме"
тою розвитку підприємств агропромислового ви"
робництва та отримання якісно нової продукції,
що задовольняє нові суспільні потреби [7].

Інноваційний процес у сільському госпо"
дарстві пов'язаний з організаційно"економічним,
техніко"технологічним оновленням, що спрямо"
ваний на удосконалення агропромислового ви"
робництва, підвищення ефективності та конку"

рентоспроможності на основі використання до"
сягнень науки, техніки, передового вітчизняно"
го та світового досвіду [3].

Інноваційна діяльність у сільському госпо"
дарстві — це процес впровадження наукових до"
сягнень у виробництво, що корінним чином впли"
ває на підвищення конкурентоспроможності ви"
робників і різко підвищує економічну ефек"
тивність продукції, що виробляється [4].

З наведених визначень випливає, що інно"
вації в агропромисловому комплексі (зокрема,
у сільському господарстві) — це, з одного боку,
процес досліджень, розробок і поширення но"
вих видів продукту, нових технологій, органі"
заційних форм і маркетингових методів в агро"
промисловому комплексі, а з іншого боку, ма"
теріалізований результат цього процесу, вира"
жений у зміні всього господарського механіз"
му агропромислового підприємства, переходу
його у новий стан, що дозволяє підприємству
підвищити ефективність своєї діяльності за до"
помогою підвищення конкурентоспроможності
продукції.

Недостатній розвиток інновацій у сучасному
агропромисловому комплексі є очевидним, і зу"
мовлено це різними за своєю економічною і соц"
іальною суттю чинниками. Спробуємо класифі"
кувати ці чинники в залежності від їхньої при"
роди.

1. Природньо"історичні чинники:
1) значна залежність технологій виробницт"

ва в АПК від складних природньо"кліматичних і
погодних умов [10];

2) культурне та технічне відставання АПК від
промисловості, села від міста, яке склалося істо"
рично;

3) місце сільського господарства в системі
суспільного розділу праці, при якому у міру роз"
витку індустріальних технологій дедалі більша
частина його основних та оборотних засобів
відтворюється в промисловості, тому НТР повин"
на була перш за все охопити промисловість, а вже
потім сільське господарство;

4) складність агровиробництва, необхідність
створення цілого комплексу різноманітних авто"
матичних систем машин і знарядь в залежності
від видів рослин та порід тварин, особливостей
природнокліматичних умов;

5) більш пізній розвиток біології, генетики,
хімії та інших наук, від якіх залежить НТР в
сільському господарстві [8].

2. Організаційні чинники:
1) відособленість більшості сільськогоспо"

дарських товаровиробників на всіх рівнях: від
організацій, які виробляють науково"технічну
продукцію, до підприємств, що здійснюють її ре"
алізацію [10], нескоординованість дій суб'єктів
інноваційної діяльності;
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2) відсутність чіткого і науково обгрунтова"
ного організаційно"економічного механізму пе"
редачі досягнень науки у виробництво і, як на"
слідок, істотне відставання галузі з освоєння
інновацій в порівнянні з промисловістю [10];

3) відсутність інфраструктури інноваційної
діяльності [11].

3. Наукові та освітні чинники:
1) відсутність ефективних форм організації

та управління наукою, з'єднання науки з освіт"
ньою системою, з агропромисловим виробницт"
вом; недоліки в міжрегіональному та міжгалузе"
вому науково"технічному співробітництві;

2) слабка рівень взаємодії міждисциплінар"
них наукових шкіл [11];

3) орієнтація у прикладній науці саме на роз"
робку, а не на впровадження [12];

4) існування недосконалої системи прогнозу"
вання потреби у кваліфікованих робітничих кад"

рах та фахівцях з вищою осві"
тою для ринку праці України та
їх підготовки;

5) недосконалість наявної
мережі наукових установ На"
ціональної академії аграрних
наук та вищих аграрних нав"
чальних закладів усіх рівнів ак"
редитації [13];

6) відсутність науково"ме"
тодологічної бази формування
інноваційної системи [9].

4. Фінансово"економічні
чинники:

1) недостатність фінансо"
вих ресурсів для забезпечення
наукових досліджень та впро"
вадження інноваційних розро"
бок [9];

2) спрямування науковими
установами близько 96 % усіх видатків з держав"
ного бюджету на соціальні виплати та відсутності
видатків розвитку на оновлення матеріально"
технічної бази вищих аграрних навчальних зак"
ладів і наукових установ [13].

Так, інвестиції в основний капітал в сіль"
ськогосподарській галузі (основі АПК) хоча і
мали за останні роки тенденцію до зростання, але
динаміка цього зростання була в середньому в
11 разів нижче, ніж динаміка зростання інвес"
тицій в основний капітал в цілому по Україні, що
видно з поведінки ліній тренду графіків, які зоб"
ражені на рис. 1;

3) низька привабливість інвестицій в інновації
в галузь АПК через неможливість окупності
інноваційних проектів в АПК в коротко" і серед"
ньостроковий період [12];

4) високі ставки за кредитами для підпри"
ємств агропромислового сектора. Ставки за кре"

 
Динаміка зростання інвестицій в основний капітал
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Рис. 1. Динаміка зростання інвестицій в основний капітал*
* — складено автором за даними звіту "Інвестиції в основний капітал за видами еко"

номічної діяльності" Державної служби статистики України [14].

  Процентна ставка за кредитами в АПК України та загалом по Україні 
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Рис. 2. Динамика изменения процентных ставок за кредитами в Україні.*

* — складено автором за даними Статистичного бюлетеня Національного банку України [15].
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дитами в АПК останні роки були
вищи за ставки за кредитами в інших
галузях в середньому на 3,6%. За пе"
ріод з травня 2009 року ставки за кре"
дитами в АПК знижувалися, як і вза"
галі ставки за кредитами в Україні.
Але середнє зниження ставок за аг"
рокредитами відбувалося в 1,22 рази
повільніше, аніж за кредитами в інших
галузях, що видно з поведінки ліній
тренда графіків, які зображені на рис.
2.

5. Державні та законодавчі чинни"
ки:

1) відсутність системності у здійс"
нюваних державою заходах щодо ре"
алізації інноваційного потенціалу на"
ціональної економіки;

2) державне управління інновац"
ійною діяльністю здійснюється без
чітко сформульованої стратегії науково"техно"
логічного та інноваційного розвитку, інтегралу
її реалізації, послідовної і виваженої зовнішньої
та внутрішньої економічної політики;

3) відсутність дієвої системи пріоритетів роз"
витку науково"технологічної сфери. Пріорите"
ти інноваційного розвитку проголошені
cуто формально, механізми їх реалізації не
відпрацьовані;

4) неготовність апарату державного уп"
равління до предметної діяльності, спрямо"
ваної на інноваційний розвиток економіки;

5) державне управління інноваційною
діяльністю забезпечується за галузевим
принципом [9];

6) незавершеність процесів розподілу
власності в Україні;

7) недовершеність нормативно"правової
системи регулювання і стимулювання інно"
ваційної діяльності;

8) незважаючи на те, що базове законо"
давство, необхідне для формування в Ук"
раїні розвиненого ринку інноваційної про"
дукції, вже значною мірою створено, його
практичне використання стримується вкрай
недостатньою інфраструктурою, нерозви"
неністю системи захисту інтелектуальної
власності;

9) спроби здійснення галузевих "техно"
логічних стрибків" за умов збереження за"
гальної несприятливості підприємницько"
го та інвестиційного клімату в країні;

10) надмірний фіскальний тиск, не"
ефективність інституційної структури
економіки, що обертаються втратами
інших секторів економіки. Продукція ви"
сокотехнологічних галузей не знаходить
збуту в інших галузях через великий тех"

нологічний відрив і відсутність мотивації до її
використання, що суттєво знижує синергетич"
ний ефект інновацій, відтак, ефективність таких
"точок зростання" нівелюється в суспільному
масштабі [9];

11) недосконалість формування державного
замовлення на наукову продукцію і відсутності

Рис. 3. Частка витрат на методичне забезпечення
діяльності аграрних навчальних закладів у загальних

витратах державного бюджету (у відсотках)*
* — складено автором за даними Законів України "Про Державний бюджет

України" за 2006—2011 роки [16; 17; 18; 19; 20; 21].

Рис. 4. Частка витрат на прикладні наукові
та науково:технічні розробки у загальних витратах

державного бюджету*
* — складено автором за даними Законів України "Про Державний

бюджет України" за 2006—2011 роки [16; 17; 18; 19; 20; 21].
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ефективної системи впровадження наукових
розробок в агропромислове виробництво [13];

12) недостатність бюджетного фінансування
на наукові розробки у сфері розвитку АПК та
методичне забезпечення діяльності аграрних ви"
щих навчальних закладів.

Так, частка витрат на методичне забезпечен"
ня діяльності аграрних навчальних закладів у за"
гальних витратах державного бюджету знизила"
ся з 0,0063% в 2006 році до 0,0052% (рис. 3).

Видатки на прикладні наукові та науково"
технічні розробки у сфері АПК у відсотках до
загальних витрат державного бюджету за період
з 2006 по 2010 рік знижувалися, що видно по
лініях тренду на графіках, які ілюструють дина"
міку цих витрат (рис. 4). Особливо помітно зни"

жувалася частка витрат на наукові розробки у
сфері стандартизації та сертифікації сільсько"
господарської продукції.

Незначне зростання питомої ваги в загаль"
них витратах державного бюджету демонстру"
ють лише витрати на підготовку кадрів для агро"
промислового комплексу вищими навчальними
закладами (рис. 5).

6. Ринкові фактори:
1) повільне формування в Україні сучасного

і масштабного ринку інноваційної продукції;
2) недостатнє вивчення попиту на інновації.

Маркетингові методи не використовуються
при визначенні пріоритетних розробок та на"
укових досліджень. У результаті, багато інно"
ваційних розробок не досягають стадії впро"

вадження, не стають інноваційним
продуктом.

5. Соціально"економічні чинники
— відсутності належних соціально"
побутових умов, що призводить до
відсутності у випускників вищих аг"
рарних навчальних закладів та пра"
цівників аграрної галузі мотивації
для досягнення якісного результату
своєї праці [13]. Зокрема, зростання
заробітної плати в сільському госпо"
дарстві відбувається приблизно в
півтора рази повільніше, ніж зрос"
тання заробітної плати в Україні в
цілому. Це видно по поведінці ліній
тренда кривих зростання заробітної
плати, які зображені на рис. 6.

На думку автора, найбільш ефек"
тивним способом підвищення іннова"
ційної спрямованості в АПК Украї"

Рис. 5. Частка витрат на підготовку кадрів для агропромислового комплексу вищими
навчальними закладами у загальних витратах державного бюджету *

* — складено автором за даними Законів України "Про Державний бюджет України" за 2006—2011 роки [16; 17; 18; 19; 20; 21].

Рис. 6. Динаміка зростання заробітної плати в Україні *

* — складено автором за даними звіту "Середня заробітна плата за видами
економічної діяльності" Державної служби статистики України [22].
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ни є створення інноваційно"виробничих клас"
терів. Кластерна система об'єднання підприємств
дозволить подолати відразу кілька факторів, які
гальмують розвиток інновацій у цієї галузі еко"
номіки. В першу чергу, в сфері організації. Об"
'єднання в кластері сільгоспвиробників, органі"
зацій, які виробляють науково"технічну продук"
цію, та підприємств логістичної спрямованості
дасть змогу скоординувати дії суб'єктів іннова"
ційної діяльності за всім інноваційним ланцюгом
і замкнути його. Сільгоспвиробник (а разом з ним
і галузь переробки його продукції та інші до"
поміжні галузі) є прямим замовником науково"
технічних розробок для науково"дослідних
організацій, які входять до кластера. На базі за"
мовника здійснюється апробація цих розробок,
облік претензій і зауважень. З урахуванням цих
зауважень, проводиться вдосконалення іннова"
ційної розробки і "доведення" її до стану, за яким
ця розробка буде використовуваною у вироб"
ництві з максимальною ефективністю. А оскіль"
ки допоміжні — торгові, логістичні та інші —
підприємства знаходяться в безпосередній
організаційної (а також територіальної) близь"
кості як до виробника агропродукту, так і до на"
уково"технічного розробника, то інноваційна
розробка максимально враховує ще й їхні ко"
мерційні та виробничі інтереси. Таким чином,
інноваційний продукт (так в цьому контексті ав"
тор називає інноваційну розробку), завдяки на"
явності постійного зворотного зв'язку із замов"
ником, створюється максимально досконалим
для впровадження та використання.

Таким чином, вибудовується чіткий локаль"
ний організаційно"економічний механізм пере"
дачі досягнень науки у виробництво. Причому
механізм цей є життєздатним та одночасно гнуч"
ким, здатним реагувати як на сьогоднішні потре"
би агровиробника, так і на потреби його перс"
пективного розвитку.

Крім того, об'єднавшись в кластер, різні під"
приємства та установи з більшою ефективністю,
ніж кожне підприємство окремо, почнуть вибу"
довувати інфраструктуру інноваційної діяльності
— вишукувальні та дослідно"експерементальні
майданчики, лабораторії та інші об'єкти конкрет"
ної науково"технічної спрямованості, які працю"
ють в інтересах підвищення ефективності під"
приємств кластеру та його агропродукту.

Залучаючи в кластер різні освітні установи,
учасники кластера зможуть впливати на рівень
підготовки кадрів, зацікавивши студентів за до"
помогою різних заохочувальних програм, надан"
ня можливості стажування та інших форм залу"
чення учнів у свою діяльність.

Розробивши на практиці свій специфічний
інноваційний механізм, учасники кластера, його
інноваційне ядро, зможуть створювати реко"

мендації для інших галузей та видів діяльності,
надавати консультаційні послуги, формуючи,
таким чином, науково"методологічну базу інно"
ваційного розвитку всієї агропромислової га"
лузі.

Організаційна та фінансова підтримка інших
членів кластера полегшить його підприємствам
доступ до кредитних та інших фінансових ре"
сурсів, а з часом дозволить сформувати механізм
венчурного фінансування, ризики якого будуть
пом'якшуватися саме гарантією взаємної під"
тримки один одного учасниками кластера.

Розвиток інноваційних виробничих кластерів
у системі АПК і об'єднання їх в асоціації за різни"
ми комерційними, галузевими, товарними озна"
ками, дасть можливість створити систему різно"
рівневих зв'язків, які дозволять цим асоціаціям
стати впливовими інституціями, здатними ефек"
тивно лобіювати свої інтереси в органах влади, з
метою спонукати державу не тільки проголошу"
вати свою зацікавленість в інноваційному роз"
витку агропромислової галузі (як у Державній
цільовій програмі розвитку українського села на
період до 2015 року, затвердженій Кабінетом
Міністрів у 2007 році або Концепції реформуван"
ня та розвитку аграрної освіти і науки, затверд"
женій Кабінетом Міністрів 6 квітня 2011), але й
приводити проголошені заходи до їх логічного
завершення.
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