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ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПОЗИЦІЙ 

INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES 
AS A FACTOR OF STRENGTHENING COMPETITIVE POSITIONS

У статті розкрито суть та наведено характеристику інноваційного типу розвитку суб’єктів господа-
рювання аграрного сектору економіки України. Проаналізовано інтенсивність упровадження іннова-
цій у виробничу діяльність аграрних підприємств. Охарактеризовано основні чинники, що впливають 
на інноваційний розвиток підприємств: фінансові, матеріально-технічні, інвестиційні, інформаційне 
забезпечення. Досліджено сучасний стан та тенденції інноваційної діяльності аграрних підприємств, 
проаналізовано динаміку та вектори трансформацій структури активів агроформувань та джерела 
їх формування. Визначено основні проблемні чинники, що гальмують розвиток підприємств різних 
галузей виробництва за інноваційним типом розвитку. Окреслено пріоритетні напрями та запропо-
новано інструменти державної підтримки суб’єктів господарювання за інноваційного вектору роз-
витку. З боку підприємств повинно швидко змінюватися та покращуватися їх організаційна структура 
залежно від змін у зовнішньому середовищі, мусять бути наявні методи стимулювання працівників, 
які продукують нові ідеї, знання щодо поліпшення процесу виробництва чи створення інноваційного 
продукту, забезпечення всіх можливостей у самореалізації кожного працівника.

Ключові слова: інноваційний тип розвитку, технологічні інновації, інноваційний продукт, мате-
ріально-технічна база, інвестиційне забезпечення, конкурентні переваги.

В статье раскрыта сущность и приведена характеристика инновационного типа развития субъ-
ектов хозяйствования аграрного сектора экономики Украины. Проанализирована интенсивность 
внедрения инноваций в производственную деятельность аграрных предприятий. Охарактери-
зованы основные факторы, влияющие на инновационное развитие предприятий: финансовые, 
материально-технические, инвестиционные, информационное обеспечение. Исследованы совре-
менное состояние и тенденции инновационной деятельности аграрных предприятий, проанали-
зированы динамика и векторы трансформаций структуры активов агроформирований и источ-
ники их формирования. Определены основные проблемные факторы, тормозящие развитие 
предприятий различных отраслей производства за инновационным типом развития. Определены 
приоритетные направления и предложены инструменты государственной поддержки субъектов 
хозяйствования при инновационном векторе развития. Со стороны предприятий должна быстро 
меняться и улучшаться их организационная структура в зависимости от изменений во внешней 
среде, должны быть определены методы стимулирования работников, которые продуцируют 
новые идеи, знания по улучшению процесса производства или созданию инновационного про-
дукта, обеспечения всех возможностей самореализации каждого работника.

Ключевые слова: инновационный тип развития, технологические инновации, инновационный про-
дукт, материально-техническая база, инвестиционное обеспечение, конкурентные преимущества.

The article reveals the essence and characteristic of innovative development of business entities of 
agrarian sector of economy of Ukraine. Analyzed the intensity of innovation in production activities of 
agricultural enterprises. Describes the main factors influencing the innovative development of enter-
prises: financial, logistical, investment, information provision. Investigates the current status and trends 
of innovation activity of agricultural enterprises, analyzes the dynamics and vectors of transformation 
of the structure of assets of agricultural companies and sources of their formation. Identified the main 
problematic factors hindering the development of enterprises in various industries on innovative type of 
development. Identified priority areas and instruments of state support of economic entities under inno-
vative development. With, enterprises should rapidly change and improve their organizational structure 
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in response to changes in the external environment should be the existing methods of stimulation of 
workers who produce new ideas, knowledge to improve the manufacturing process or create an inno-
vative product, ensuring all opportunities for self-realization of each employee. The business entities 
today should be guaranteed to get in the way of innovative type of development, because it will give 
impetus to the modernization of material-technical base, creation of resource-saving technologies will 
lead to wide application of marketing techniques to improve the system of certification and standardiza-
tion, etc., and even only because of these positions agricultural companies will be able to increase the 
pace and to reorient the production of an innovative product that will have high demand in the market 
among consumers and to satisfy them with its quality and quantity. This will facilitate the access to 
foreign markets, which will allow you to upgrade existing infrastructure facilities for the establishment 
of logistics, through the development of optimal routes, the implementation of management of infor-
mation and material flows in the process of movement of goods through the use of technologies of 
digitalization and automation.

Key words: innovative development, technological innovation, product innovation, logistics, invest-
ment security, competitive advantage.

Постановка проблеми. Сьогодні підприєм-
ства аграрного сектору функціонують у специ-
фічних умовах під впливом природних, кліма-
тичних, політичних, економічних чинників, що 
зумовлюють необхідність інтенсивних та якіс-
них перетворень у виробничо-господарських 
процесах. Забезпечення конкурентоспро-
можності суб’єктів господарювання вимагає 
трансформації існуючої системи до інновацій-
ного типу розвитку, характерними ознаками 
якої є високий рівень освіти й науки, розвиток 
науково-дослідних робіт і проєктно-конструк-
торських розробок, залучення фінансових 
інвестицій, широка інформатизація, значний 
інтелектуальний потенціал та ін.

Перехід підприємств на інноваційний тип 
розвитку є ключовим та важливим чинником, 
який сприятиме стабілізації, нарощенню вироб-
ничих потужностей та отриманню економічних 
вигод агроформуваннями. Однак для того щоб 
цього можна було досягти, слід зважати на 
стан зовнішнього і внутрішнього середовища 
функціонування суб’єкта господарювання, на 
формування середовища для впровадження 
та використання нововведень у виробничо-
господарську діяльність. Застаріння осно-
вного капіталу та стандартизовані шаблонні 
підходи в управлінні сьогодні не забезпечують 
економічне зростання, тому існуюча система 
потребує кардинальних змін. Вищезазначене 
зумовило необхідність проведення наукового 
дослідження та розроблення пропозицій щодо 
зміцнення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств шляхом інтенсифікації їхнього 
інноваційного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням питання розвитку підприємств на 
основі інноваційного підходу тривалий час 
займаються як вітчизняні, так і іноземні вчені, 
проте воно не втрачає своєї актуальності та є 
пріоритетним під час досліджень та аналізу 
діяльності суб’єктів господарювання. Пробле-

мами вивчення теоретичних та практичних 
засад функціонування підприємств на основі 
інноваційного типу розвитку займалися такі 
вітчизняні та іноземні науковці, як І. Ансофф, 
Ф. Ніксон, М. Портер, П. Cаблук, Б. Санто, 
Б. Твісс, А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, Л. Феду-
лова, М. Чумаченко, А. Шестопал, Й. Шумпетер, 
Ю. Яковець та ін.

Метою дослідження є аналіз інноваційного 
типу розвитку аграрних підприємств задля 
зміцнення їх конкурентоспроможних позицій 
на ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досвід розвинутих країн світу демонструє, що 
здебільшого основним чинником, який сприяє 
економічному розвитку підприємств, є не фінан-
совий капітал чи засоби виробництва, а знання 
й нові ідеї, завдяки яким відбувається створення 
конкурентоспроможної продукції, так званого 
«розумного продукту», що максимально повно 
задовольняє потреби споживача та сам фор-
мує попит і приносить дохід суб’єкту господа-
рювання. Активізація інноваційної діяльності 
для бізнесу – головний чинник, завдяки якому 
можна в короткий проміжок часу досягти бажа-
них конкурентних позицій на цільовому ринку 
функціонування. Стратегічний розвиток підпри-
ємств, безперечно, повинен базуватися на інно-
ваційному підході, тому основною метою в умо-
вах глобалізаційних та інтеграційних процесів, 
що відбуваються, повинно стати забезпечення 
продовольчої безпеки країни на основі іннова-
ційного розвитку економіки. 

Першим та головним напрямом у сьогод-
нішніх умовах ведення бізнесу, на який аграр-
ним підприємствам уже слід переорієнтовува-
тися, є впровадження технологічних інновацій. 
У цьому контексті нововведення повинні поля-
гати у розширенні номенклатури продукції та 
тих послуг, що надає суб’єкт господарювання, 
при цьому враховуючи потреби ринку, заміни 
застарілих механізмів і техніки, збільшення 
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виробничих потужностей, зменшення витрат 
праці, матеріалів, енергії на виробництво оди-
ниці продукції, завоювання нових ринків чи 
збільшення своєї ринкової частки. Тож перео-
рієнтація технологічних процесів на інновацій-
ний тип розвитку для суб’єкта господарювання 
дасть змогу змінити наявний інертний і навіть 
регресійний характер у його діяльності і при-
зведе до отримання очікуваних результатів та 
економічних вигід.

Щодо сутності інноваційного розвитку, то 
економічна література трактує дане слово-
сполучення як кінцевий результат наукової чи 
науково-технічної діяльності, який полягає у 
виконанні переліку етапів, які проходить ново-
введення: створення, впровадження, поши-
рення та реалізація інноваційних проєктів. 
Найчастіше термін «інноваційний розвиток» 
розглядають, коли йдеться про проведення 
досліджень щодо механізму реалізації нау-
ково-технічного прогресу, формування нових 
економічних знань, пошуку сучасних джерел 
економічного зростання як на макро-, так і на 
мікрорівні, побудови інноваційної моделі роз-
витку на державному рівні тощо. Своєю чер-
гою, інноваційний тип розвитку трактують як 
спосіб, завдяки якому відбувається економічне 
зростання за рахунок постійного та система-
тичного застосування нововведення, їх тех-
нологічне впровадження у виробництво, що 
призводить до суттєвих поліпшень усієї госпо-
дарської діяльності підприємства через струк-
турні зміни, коригування цілей та завдань, 
оновлення кадрового потенціалу, цифровізації 
та автоматизації процесів [7, с. 27–28].

Щодо трактування інноваційного розвитку 
на мікрорівні, то О. Адаменко із цього приводу 
стверджує, що це – діяльність підприємств, яка 
зводиться до постійного пошуку нових методів 
та засобів задоволення потреб споживачів та 
підвищення ефективності виробництва. I. Бори-
сова трактує інноваційний розвиток підприєм-
ства як діяльність, що пов’язана з підвищенням 
вартості бізнесу за рахунок упровадження інно-
вацій. С. Ілляшенко стверджує, що це –діяль-
ність, у процесі якої здійснюється постійний 
пошук щодо впровадження нових способів, 
методів, механізмів впливу на виробничо-гос-
подарський процес у змінних умовах функціо-
нування та в межах вибраних цілей і стратегій 
господарювання. О. Мороз говорить про дану 
дефініцію як про створення нової продукції 
та налагодження процесів на основі викорис-
тання можливостей суб’єкта господарювання, 
що призведе до якісних змін: підвищення кон-
курентоспроможності, збільшення стійкості в 
мінливих зовнішніх умовах, модифікація існую-
чих та формування нових ринків збуту. С. Поля-

ков, I. Степнов, I. Федулова, Ю. Погорелов інно-
ваційний розвиток підприємства сприймають 
дуже вузько та визначають це поняття як суто 
впровадження інновацій, не враховуючи потен-
ціал підприємства [7, с. 28–29].

Зважаючи на викладені думки науков-
ців, можна сказати, що вони дещо різняться в 
плані того, що дехто з них ототожнює розви-
ток і діяльність, хтось наголошує на тісному 
взаємозв’язку між інноваційним розвитком та 
потенціалом підприємства і на тому, що це веде 
до якісних змін, запуску механізмів в іннова-
ційному процесі. Як бачимо, тверджень багато, 
і кожне з них має на право існування, адже те 
середовище, в якому функціонують підпри-
ємства, швидкозмінне, тому й настільки різні 
судження. 

З урахуванням існуючих наукових підходів 
та трактувань автором вдосконалено дефініцію 
та в результаті сформовано сутність інновацій-
ного типу розвитку, що являє собою сукупність 
господарських, виробничих, управлінських та 
організаційних рішень, що впливають на струк-
туру товарної продукції підприємства, у резуль-
таті чого на ринок виходить новий високотех-
нологічний, екологічно безпечний та якісний 
продукт, що максимально повно задовольняє 
потреби споживача, характеризується висо-
кою граничною корисністю та здатен впливати 
на якісні зміни в структурі потреб споживача.

Першим, хто структурував основні джерела 
економічного розвитку, серед яких був також і 
розвиток на основі інноваційної діяльності, був 
М. Портер. Він описував інноваційний тип роз-
витку підприємства як спосіб, завдяки якому 
відбуваються постійні та систематичні нововве-
дення, які спрямовані на поліпшення, вдоско-
налення господарської діяльності, можливість 
використання наявних ресурсних чинників для 
створення інноваційної продукції та форму-
вання конкурентних переваг.

Інноваційний тип розвитку підприємств 
являє собою не тільки впровадження нововве-
день у певну галузь, він передбачає постійне 
проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень, які є базою для створення іннова-
цій. Це також сукупність знань та рекомендацій 
із приводу застосування нововведення та його 
адаптації до економічних умов функціонування. 
За орієнтації на інноваційний тип розвитку това-
ровиробникам слід також ураховувати досвід 
іноземних підприємств у цьому питанні, адже 
саме міжнародні компанії володіють передо-
вими знаннями щодо підвищення технічного та 
технологічного рівня оснащення виробничих 
процесів і знають, як за всієї сукупності сер-
йозних та негативних чинників ведення бізнесу 
досягти позитивного економічного ефекту. 
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Сьогодні інформаційне забезпечення у пере-
орієнтації на інноваційний тип розвитку відіграє 
важливу роль і є не менш важливим за матері-
альні, трудові чи фінансові ресурси. Володіння 
інформацією про нові технології у процесі 
виробництва, засоби автоматизації та механі-
зації технологічних процесів, осучаснені форми 
управління, зміни на ринку та майбутні тенденції 
щодо того, який продукт чи послугу хоче отри-
мати кінцевий споживач, – усе це зумовлює 
налагодження вдалого управлінського процесу, 
який здатний призвести до економічного під-
йому у розвитку суб’єкта господарювання.

Інформаційне забезпечення у розвитку під-
приємств за інноваційним підходом є актуаль-
ним та набуває популярності, тому як зараз 
доступ до тієї інформації, що треба в більшості 
випадків, є не обмеженим і потребує лише 
правильного аналізу та вмінь щодо того, як її 
правильно використати для своїх виробничих 
потреб, при цьому отримати бажаний резуль-
тат. Роль інформації в забезпеченні сталого 
розвитку підприємств підвищується з пере-
ходом їх до наукомісткої спеціалізації. Дже-
релами інформаційного забезпечення щодо 
впровадження нововведень є наукові організа-
ції, освітні установи, органи державної влади, 
зовнішні та внутрішні ринкові суб’єкти, індиві-
дуальні наукові консультанти [1].

Для характеристики стану впровадження 
інновацій у діяльність вітчизняних підпри-
ємств слід проаналізувати наявну їх кількість за 
2014–2018 рр. у розрізі видів діяльності (табл. 1).

Із даних табл. 1 за період із 2014 по 2018 р. про-
слідковується тенденція до скорочення майже 
вдвічі кількості інноваційно активних підпри-
ємств, водночас у 2018 р. порівняно з 2017 р. 
спостерігається їх зростання на 18 одиниць, або 
на 2,37 в. п. Піковим роком щодо інноваційної 
активності та впровадження інновацій у про-
дукцію та технологічні процеси можна вважати 
2014 р. У 2018 р. упровадили у виробництво нові 
технологічні процеси 2 002 підприємства, що на 

14,86 в. п більше, ніж у 2014 р., та на 9,34 в. п., 
ніж у 2017 р. Із приведених даних бачимо збіль-
шення по впроваджених наявних видах іннова-
ційної продукції на 61,00% у 2018 р. порівняно з 
2017 р., до яких увійшли товари та послуги. 

Для отримання наочної картини щодо впро-
вадження інновацій підприємствами у свою 
діяльність перш за все проаналізуємо в дина-
міці їхню частку (рис. 1).

За аналізований період частка аграрних під-
приємств, що займаються інноваційною діяль-
ністю, зросла на 0,3 в. п. у 2018 р. порівняно 
з 2014 р. Найменша питома вага щодо впро-
вадження інновацій спостерігається у 2014 р. 
і становить 16,1%. За даними рис. 1 усе ж таки 
прослідковується тенденція до зростання кіль-
кості підприємств, що займалися інноваційною 
діяльністю у період із 2014 р. по 2016 р., але в 
2017 р. відбулося скорочення по відношенню 
до 2016 р., така ж тенденція прослідковується 
й у 2018 р. Ситуація, що склалася, свідчить про 
хвилеподібну динаміку в упровадженні ново-
введень суб’єктами господарювання.

У таких умовах здійснення виробничої 
діяльності та необхідності застосування іннова-
ційних методів для забезпечення сталого роз-
витку підприємств потребує залучення коштів 
та фінансових ресурсів як від внутрішніх, так 
і від зовнішніх суб’єктів. До джерел інвести-
ційного забезпечення інноваційних процесів 
підприємств можна віднести: власні кошти, 
кошти державного бюджету, іноземні інвес-
тиції (зовнішні інвестори), лізингові кошти, 
кредити, кошти спеціальних позабюджетних 
фондів, грошові кошти фінансових структур. 
Більш детальний розподіл фінансових коштів 
за суб’єктами фінансування наведено в табл. 2.

Основним джерелом фінансового забез-
печення інноваційної діяльності підприємств 
виступають власні фінансові кошти та асигну-
вання з державного бюджету. Так, обсяг гро-
шових коштів із державного бюджету в 2015 р. 
порівняно з 2018 р. зріс у 11,5 рази, зростання 

Таблиця 1 
Кількість підприємств за напрямами інноваційної діяльності у 2014–2018 рр., од.

Підприємства
Роки 2018 р. у % до

2014 2015 2016 2017 2018 2014 р. 2017 р.
Інноваційно активні 1609 824 834 759 777 48,29 2,37
Упроваджували інновації 
(продукцію та/або 
технологічні процеси)

1208 723 735 672 739 61,17 9,97

Упровадили у виробництво 
нові технологічні процеси 1743 1217 3489 1831 2002 14,86 9,34

Упровадили наявні види 
інноваційної продукції 
(товари, послуги)

3661 3136 4139 2387 3843 4,97 61,00

Джерело: складено за [10]
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також відбулося від фінансових надходжень 
інших джерел (у 3,5 рази). Від інвесторів – рези-
дентів і нерезидентів відбулося збільшення 
у 2018 р. порівняно з 2015 р. за аналогічними 
позиціями на 47,6 в. п. та на 82,6 в. п відповідно. 
Стосовно отримання підприємствами коштів від 
місцевого бюджету, то за аналізованими даними 
бачимо, що відбувається їх суттєве скорочення – 
на 65,1 в. п у 2015 р і на 86,0 в. п у 2017 р. порів-
няно з 2018 р. У сумарному підсумку спостеріга-
ється скорочення інвестиційного забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств на 11,8 в. п. 
у 2018 р. порівняно з 2015 р. та збільшення на 
33,6 в. п. у 2018 р. порівняно з 2017 р.

Як бачимо з наведених даних таблиці, впро-
вадження у виробничу діяльність підприєм-
ства інноваційних методів вимагає від суб’єкта 
господарювання залучення все більшої суми 
інвестиційних коштів. Це сприяє передусім 
забезпеченню зростання основного капіталу 
підприємства, якісному вдосконаленню мате-
ріально-технічної бази, впровадженню новіт-
ніх досягнень науки і техніки в даній галузі, що 

дасть змогу підвищити ефективність виробни-
цтва на всіх рівнях, створити необхідні умов 
для збереження кадрового потенціалу та допо-
може зміцнити конкурентні позиції суб’єкта 
господарювання, але якщо будуть наявні пози-
тивні результати впровадження.

Що стосується ефективності й конкуренто-
спроможності будь-якого виробництва, то воно 
визначається також і через стан матеріально-
технічної бази. Сьогодні низька якість забез-
печення матеріально-технічної бази гальмує 
процес інноваційної діяльності на підприєм-
ствах, адже її здійснення неможливе без сучас-
них засобів механізації, тому перед ними сто-
їть першочергове завдання в її осучасненні та 
оновленні, адже це є хорошим свідченням того, 
що суб’єкт господарювання прогресує у сво-
єму розвитку, а не перебуває на етапі стагнації. 
Для того щоб оцінити ситуацію, що склалася в 
нашій країні щодо основних засобів, проаналі-
зуємо на прикладі сільськогосподарської діяль-
ності стан наявності основних видів техніки за 
період 2014–2017 рр. (табл. 3). 

 

Рис. 1. Частка підприємств, що займалися інноваційною діяльністю,  
за період 2014–2018 рр., %

Джерело: складено за [2]

Таблиця 2
Аналіз джерел інвестиційного забезпечення інноваційних процесів підприємств, млн грн

Джерела
Роки 2018 р. у %  

до 2015 р.2015 2017 2018
Державний бюджет 55,1 227,3 639,1 ↑ у 11,5 рази
Місцевий бюджет 38,4 95,6 13,4 34,9
Власні кошти 13427 7704,1 10742,0 80,0
Кошти інвесторів-резидентів 74,3 273,1 109,7 ↑ у 1,5 рази
Кошти інвесторів не резидентів 58,6 107,8 107,0 ↑ 1,8 рази
Інші джерела 160,3 709,6 568,9 ↑ у 3,5 рази
Всього 13813,7 9117,5 12180,1 88,17

Джерело: складено за [11]
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Виходячи з даних таблиці, проаналізовано 
наявність основних видів сільськогосподарської 
техніки на підприємствах за період із 2014 р. по 
2017 р. Найбільша її частка за видами по кож-
ному аналізованому року належить тракторам – 
129 272 шт. у 2017 р., що порівняно з 2014 р. менше 
на 1 539 шт., або на 1,18%. Скорочення відбулося 
також у 2017 р. порівняно з 2014 р. по таких видах 
сільськогосподарської техніки, як комбайни зер-
нозбиральні, вантажні та вантажопасажирські 
автомобілі, бурякозбиральні машини, доїльні 
установки та апарати, на 1,45%, 7,04%, 26,17%, 
9,00% відповідно. Це свідчить про те, що технічна 
база в сільському господарстві оновлюється 
повільно та гальмує темпи розвитку виробництва 
Стосовно інших видів техніки, то спостерігається 
збільшення її кількості: плугів – на 1139 шт., або на 
2,28%, сівалок – на 676 шт. (1,03%), дощувальних 
машин – на 503 шт. (13,51%), жаток валкових – на 
1 904 шт. (14,12%). Така диспропорція свідчить про 
те, що сільськогосподарським підприємствам і 
взагалі іншим суб’єктам господарювання виді-
ляється недостатня кількість коштів на придбання 
та оновлення основних засобів, вони змушені 
це робити або за рахунок власних коштів, або 
шукати інвесторів, які захочуть профінансувати 
їхню діяльність. Тенденція до скорочення тех-
ніки за аналізований період продиктована також 
і тим, що суб’єкти господарювання через недо-
фінансування продовжують використовують 
техніку застарілих моделей зі значним фізичним 
і моральним зношенням, а це призводить до 
додаткових витрат часу, втрат продукції під час 
збирання, зберігання та транспортування. 

У ході дослідження виявлено основні про-
блемні чинники, що гальмують розвиток інно-
ваційної діяльності підприємств різних галузей 
виробництва [3]:

– недосконала законодавча база та недо-
статнє державне стимулювання інноваційної 
діяльності;

– гостра нестача інвестиційних ресурсів для 
здійснення інноваційної діяльності;

– низький, а іноді нульовий рівень фінансо-
вої підтримки як від держави, так і від внутріш-
ніх інвесторів;

– мала частка іноземного фінансування через 
невисоку інвестиційну привабливість інновацій-
ного сектору для зовнішнього інвестора;

– відсутність можливостей для кооперації з ін- 
шими підприємствами і науковими організаціями;

– відсутня стала тенденція до забезпечення 
інтеграції науки і виробництва, що призвело б 
до стимулювання підприємств із метою впро-
вадження нововведень у діяльність;

– однакове податкове навантаження як для 
підприємств, що займаються інноваційною 
діяльністю, так і тих, що її не здійснюють;

– низька купівельна спроможність населення;
– тривалий термін окупності нововведень;
– нестача інформації про нові технології.
Зважаючи на всі зазначені проблемні моменти, 

сьогодні спостерігається тенденція до зниження 
інноваційної активності товаровиробників і неба-
жання їх до впровадження нововведень.

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз інтенсивності, активності та готовності під-
приємств до інновацій указує на їх низький 
рівень. Інвестиційна активність по відношенню 
до фінансування нововведень є першим чин-
ником, який призводить до пасивності з боку 
суб’єктів господарювання щодо їх упрова-
дження. Такий стан свідчить про майже відсутню 
потенційну ефективність інновацій та посилення 
ризиків низької окупності вхідних інвестиційних 
потоків. За період 2014–2018 рр. частка аграр-
них підприємств, що займаються інноваційною 
діяльністю, є незначною та в динаміці має хвиле-
подібний, нестійкий характер. Активізація інно-
ваційної активності знаходиться у прямій залеж-
ності від підвищення паритету, що досягається за 
рахунок компенсаційних витрат та додаткового 

Таблиця 3
Динаміка наявності тракторів і сільськогосподарських машин на підприємствах України, шт.

Види техніки
Роки 2017 р. у % 

до 2014 р.2014 2015 2016 2017
Комбайни зернозбиральні 27196 26735 27366 26801 98,5
Трактори 130811 127852 132686 129 272 98,8
Вантажні та вантажно- 
пасажирські автомобілі 87307 83567 85417 81158 93,0

Плуги 47933 47336 49306 49 072 102,4
Сівалки 65596 65492 67157 66 272 101,0
Бурякозбиральні машини 2747 2427 2278 2028 73,8
Дощувальні машини 3723 3815 4103 4226 113,5
Жатки валкові 13485 13595 14477 15389 114,1
Доїльні установки та апарати 10476 10232 10305 9533 91,0

Джерело: складено за [8]
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державного фінансування. Першим кроком у 
цьому напрямі можуть стати зміни у податковій 
системі, що стосуватимуться зниження подат-
кового навантаження на інвесторів (зовнішніх, 
внутрішніх), які готові та вкладають кошти в 
інвестиційний розвиток підприємств країни. 

Фундаментальною базою на шляху до впро-
вадження інноваційного типу розвитку є розро-
блення та впровадження дієвих механізмів щодо 
ефективного використання та оновлення, а в 
подальшому створення потужної матеріально-
технічної бази, яка б відповідала сучасним вимо-
гам стандартизації, новітнім технологіям. Cаме 
від рівня інноваційного розвитку матеріально-
технічної бази залежать обсяги випущеної про-
дукції, її якість та конкурентоспроможність.

Суб’єктам господарювання сьогодні слід 
гарантовано ставати на шлях інноваційного типу 
розвитку, адже це забезпечить осучаснення 
матеріально-технічної бази, створення ресурсо-
ощадних технологій, розширення застосування 
маркетингових прийомів, удосконалення сис-
теми сертифікації й стандартизації та ін. Завдяки 
цим позиціям підприємствам удасться підвищити 
темпи та переорієнтувати виробництво на випуск 
інноваційного продукту, який має високий попит 
на ринку серед споживачів та повністю задоволь-
няє їх своїми якістю та кількістю.

Активна державна політика підтримки інно-
вацій є інструментом стимулювання їх упрова-
дження агроформуваннями. Першим кроком 

у цьому повинна стати низка заходів: зміни у 
податковій системі (пільгове оподаткування), 
реалізація програм сприяння міжнародним 
інвестиціям та введення їх у дію, державне 
страхування інвестиційних ризиків та інших 
засобів підвищення інвестиційної привабли-
вості підприємств, що стали на шлях застосу-
вання нововведень, створення інформаційно-
консультаційних центрів для підприємств із 
надання дорадчої, консультаційної допомоги з 
питань освоєння інноваційних розробок і пере-
дового досвіду вітчизняних та іноземних това-
ровиробників. Підприємствам, з огляду на це, 
доцільно динамічно змінюватися та поліпшу-
вати організаційну структуру залежно від змін 
у зовнішньому середовищі, впроваджувати 
сучасні методи стимулювання працівників, які 
продукують нові ідеї, знання щодо покращення 
процесу виробництва чи створення інновацій-
ного продукту, забезпечення всіх можливостей 
у самореалізації кожного працівника.

Реалізація вищезазначеного матиме низку 
позитивних наслідків, що дасть змогу аграр-
ним підприємствам зміцнити їхній конкурент-
ний статус, наростити виробничий потенціал, 
розширити ринковий сегмент та мінімізувати 
ризики. Інноваційно активні підприємства 
матимуть значущі конкурентні переваги та про-
лонгований характер позитивного економіч-
ного ефекту, утримуватимуть свої конкурентні 
позиції та споживача.
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