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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Екстенсивний розвиток аграрних підпри�

ємств на теперішній час вказують на життєву
необхідність подальшого ефективного функ�
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Розглянуто класифікацію інновацій, що дає можливість конкретизувати напрями інноваційного процесу. Визна�
чено елементи економічного механізму розвитку інноваційної діяльності в АПК. Надано характеристику умов, що
визначають здатність галузевого виробництва до інноваційного розвитку залежно від вибраного стратегічного на�
пряму. Охарактеризовано стратегії державної інноваційної політики у різних країнах світу. З'ясовано основні на�
прями державної політики інноваційного розвитку АПК України на сучасному етапі. Доведено, що перехід до інно�
ваційної моделі розвитку є пріоритетним напрямом розвитку вітчизняного АПК.

We consider the classification of innovation that makes it possible to specify areas of the innovation process. Certain
elements of the economic mechanism of innovation in agribusiness. The conditions that determine the ability of the
industry to manufacture innovative development. The characteristic of state innovation policy strategies in different
countries. Found out the main directions of state policy of innovative development of agriculture of Ukraine today. It is
proved that the transition to an innovative model of development is a priority for the development of national APC.

ціонування виключно по інноваціях. Тому для
підвищення конкурентоспроможності сіль�
ського господарства, досягнення зростання
виробництва і мотивації до підвищення про�
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дуктивності праці, розвитку сільських тери�
торій необхідний перехід аграрного сектора
економіки на інноваційний шлях розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Вивчення літературних вітчизняних джерел
показало, що під інноваційним розвитком,
перш за все розуміють конструктивну творчу
динаміку, що забезпечує створення і реаліза�
цію інновацій. Також у багатьох наукових пра�
цях обгрунтовано доцільність ведення іннова�
ційних пошуків та впровадження їх результатів
у виробничі процеси для АПК. Дану тематику
в своїх працях виклали О. Єлісєєнко [1], О. Ми�
тяй [2], В. Покотилова [3], І. Салькова [4], К. Со�
ловчук [5], Л. Школьник [7] та інші науковці,
що приділяли увагу в своїх працях функціону�
ванню інноваційного розвитку АПК. Проте не�
зважаючи на значну кількість публікацій та їх
наукову значущість, у сучасних динамічних
умовах господарювання інноваційний розвиток
АПК України потребує від науковців постійних
детальних досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в дослідженні тео�

ретичних основ інноваційного розвитку АПК
України та обгрунтуванні необхідності впро�
вадження інновацій у виробничу діяльність аг�
ропромислових підприємств для підвищення
ефективності господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведені дослідження вказують на те, що
важливим напрямом у діяльності підприємств

АПК є процеси модернізації та інноваційної
діяльності, бо його подальший розвиток не�
можливий без переходу на інноваційний шлях.
Інноваційну діяльність ми розуміємо як про�
відний напрямок та головний інструмент мо�
дернізації при створенні, розробці та розпов�
сюдженні нововведень. Належного успіху у
розвитку інноваційної діяльності можна до�
сягти лише маючи відповідну інноваційну
інфраструктуру, яка надає різноманітні по�
слуги (накопичує і передає інформацію щодо
різних інноваційних продуктів, акумулює не�
обхідні для здійснення інновацій фінансові ре�
сурси).

Дослідження вітчизняних науковців свід�
чать про те, що дійсну участь в інноваційних
процесах здатні брати не більше 3% підпри�
ємств аграрного сектору. За таких умов, навіть
за наявності суттєвого приросту інноваційних
ресурсів, існує ризик збиткового їх викорис�
тання [7, с. 2]. Суть інновації полягає в ново�
введенні в галузь техніки, технології, органі�
зації праці, управління, а також у інші сфери
наукової та соціальної діяльності, що засно�
вані на використанні досягнень науки і пере�
дового досвіду, що є кінцевим результатом
інноваційної діяльності. Важливим етапом
вивчення інновацій є їх класифікація за озна�
ками, що найбільш повно відображена в таб�
лиці 1.

Класифікація інновацій дає можливість
конкретизувати напрями інноваційного про�
цесу, комплексно оцінити його результа�
тивність, сформувати економічні механізми й
організаційні форми управління інноваційною
діяльністю, визначити засоби реалізації інно�
вацій на ринку, здійснювати прив'язку до типу

Таблиця 1. Класифікація інновацій

Джерело: удосконалено автором на основі літературних джерел [1; 4; 6].
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інноваційного процесу, певної інноваційної
стратегії.

Для розвитку АПК доцільно виділити чо�
тири типи інновацій: селекційно�генетичні;
техніко�технологічні та виробничі; організа�
ційно�управлінські та економічні; соціально�
економічні. Вважаємо, що для реалізації
інноваційного розвитку вагоме значення ма�
ють радикальні інновації, які реалізують мас�
штабні науково�технічні розробки. В свою
чергу раціоналізуючі інновації направлені на
часткову видозміну технологічних процесів.
Слід зазначити, що у сучасних економічних
умовах інновація потребує чіткої мети та
комплексного техніко�економічного обгрун�
тування.

Формування ефективного інноваційного
розвитку — це шлях, який базується на поглиб�
ленні поєднання цілей агропромислового
підприємства, його підсистем, цілей кожної
особистості, яка працює в колективі, вдоско�
наленні її діяльності, вдосконаленні бізнес�
процесів для досягнення загальних стратегіч�
них цілей.

Інноваційний розвиток АПК неможливий
без формування чіткого механізму, що має
включати стратегічне управління інноваціями,
спрямоване на розробку заходів, програм,

проектів досягнення намічених цілей, виходя�
чи з потенціалу НДДКР, виробничого потенц�
іалу підприємств, зовнішніх і внутрішніх фак�
торів, потреб споживачів у нововведеннях.
Також необхідною умовою розвитку АПК є
планування інновацій, що включає інструмен�
тарій, правила, інформацію і процеси, спрямо�
вані на досягнення кінцевих цілей. Сприятиме
інноваційному розвитку також державна
підтримка і стимулювання інноваційної під�
приємницької діяльності, система фінансуван�
ня інноваційних процесів, що включає багато�
канальні джерела надходження фінансових
ресурсів, принципи вкладення акумульованих
коштів.

Можливість агропромислового виробницт�
ва до інноваційного розвитку визначається
інноваційним потенціалом, тобто здатністю
підприємств впроваджувати, притягати і реалі�
зовувати інновації у рамках вибраного страте�
гічного напряму розвитку [2, с. 67]. Перехід до
інноваційної моделі розвитку є одним із пріо�
ритетних напрямів розвитку економіки Украї�
ни та ключовим чинником, що визначає перс�
пективи розвитку наукового та інноваційного
потенціалу країни в цілому. Оновлення техні�
ки, розробка і впровадження нової продукції
та технологій сприяють підвищенню конкурен�

Таблиця 2. Характеристика умов, що визначають здатність галузевого виробництва
до інноваційного розвитку залежно від вибраного стратегічного напряму

Джерело: [3, с. 67—68].
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тоспроможності підприємств як на внутрішнь�
ому, так і на зовнішньому ринках, а значить
економічному зростанню [1, с. 12]. Необхідним
є формування науково обгрунтованої та соц�
іально�орієнтованої інноваційної моделі струк�
турної модернізації [4, с. 40—41].

Впровадження інновацій галузевого вироб�
ництва неможливе без фінансового забезпе�
чення та напряму інноваційного розвитку. Це
дозволить оцінити реальну здатність до інно�
ваційного розвитку. Характеристику умов, що
визначають здатність агропромислового ви�
робництва до реалізації певної інноваційної
стратегії, можна представити наступним чином
(табл. 2).

Можливість здійснювати інноваційну
діяльність визначається потенційною здатні�
стю галузевого виробництва (інноваційним
потенціалом) і сукупністю умов (зовнішніх і
внутрішніх чинників), які сприяють або пере�
шкоджають реалізації інновацій. Основними
факторами, що впливають на розвиток та
інноваційну діяльність АПК є організаційно�
економічні, інституційні та техніко�техно�
логічні.

При формуванні стратегії інноваційної ді�
яльності принципово важливим є вибір визна�
чального вектора державної політики та стра�
тегії сталого розвитку. В провідних державах

світу склалися і реалізуються різні стратегії,
організаційно�економічні елементи, які форму�
ють і стимулюють інноваційну політику держа�
ви (табл. 3).

Розглядаючи інноваційний розвиток АПК
визначено, що можливість агропромислового
виробництва до інноваційного розвитку визна�
чається інноваційним потенціалом, тобто здат�
ністю підприємств впроваджувати і реалізову�
вати інновації у рамках вибраного стратегічно�
го напряму розвитку.

Основними напрямами державної політи�
ки інноваційного розвитку АПК України на
сучасному етапі повинні стати: забезпечення
сприятливих умов для здійснення модерні�
зації виробничої бази агропромислових
підприємств, підвищення інноваційної сприй�
нятливості і інвестиційній привабливості аг�
ропромислового виробництва; прийняття
концепції партнерства держави, наукового
співтовариства і агробізнесу в досягненні па�
раметрів державних галузевих програм і про�
ектів формування внутрішнього ринку спо�
живання продовольства і експортного потен�
ціалу продукції АПК; створення дієвої інфра�
структури генерації наукових знань і
здійснення інноваційних процесів, спрямова�
ної на формування ринку продукції відпові�
дно до попиту споживачів; підвищення ролі

Таблиця 3. Стратегії державної інноваційної політики у різних країнах світу

Джерело: [6, с. 134].
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регіонів в розвитку інноваційних процесів в
аграрному секторі, застосування методів
сприяння інноваціям.

ВИСНОВКИ
Інноваційний розвиток у сучасних еконо�

мічних умовах інновація потребує чіткої мети
та комплексного техніко�економічного об�
грунтування. Розвиток АПК неможливий без
селекційно�генетичних, техніко�технологіч�
них та виробничих інновацій. Враховуючи зни�
ження показників економічного розвитку дер�
жави загалом, зокрема і АПК, вагоме значен�
ня мають радикальні інновації, які дадуть змо�
гу реалізувати масштабні науково�технічні
розробки.

Як показують дослідження і практика,
управління процесами модернізації та інно�
ваційні розвитку залежить від безлічі фак�
торів, принципів, цілей, функцій і задач управ�
ління, організаційних структур і складу фа�
хівців, методів і процесів управлінської діяль�
ності, інформаційної бази, технічного, кадро�
вого, фінансового і правового забезпечення
системи управління, методів, стилю роботи
кадрів та управління. Всі перераховані елемен�
ти управління утворюють єдину цілісність
систему, в якій вони пов'язані між собою при�
чинно�наслідковими зв'язками, знаходяться в
постійному розвитку і тому, при вдоскона�
ленні системи управління, їх необхідно врахо�
вувати в комплексі, у взаємозв'язку і взаємо�
залежності. В сучасних умовах управління
інноваційними процесами в АПК має здійсню�
ватися на основі програмно�цільового мето�
ду. Цей метод дозволить визначити необ�
хідність формування тих чи інших структур
управління для виконання об'єктивно необхі�
дних функцій системи управління при реалі�
зації програм.
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