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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ ТА ЇХ РОЛЬ  
У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

RESEARCH AND DEVELOPMENT AND THEIR ROLE  
IN SHAPING INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Проведено дослідження сучасного стану наукових досліджень та розробок в Україні. Зокрема, 
здійснено аналіз тенденцій зміни чисельності наукових кадрів,, зайнятих науково-дослідною 
діяльністю, проаналізовано витрати на проведення наукових досліджень та розробок та їх струк-
туру по видам досліджень та галузям діяльності. Шляхом дослідження динаміки зміни питомої 
маси витрат на виконання наукових досліджень та розробок у ВВП країн ЄС та в Україні виявлено, 
що частка НДР у ВВП України знаходиться нижче від середнього рівня по ЄС та значно нижче від 
передових лідерів, таких як Німеччина та Словенія. У результаті аналізу вікової структури науко-
вих кадрів, зайнятих у наукових дослідженнях і розробках, виявлено негативну тенденцію до ста-
ріння наукового потенціалу країни, а частка наукових працівників до 49 років становить трошки 
більше половини науковців: 52,5%. Запропоновано заходи щодо поліпшення ситуації з науковими 
кадрами шляхом державних грантів та інших засобів матеріального стимулювання молодих вче-
них до проведення наукових досліджень в аграрній галузі.

Ключові слова: наукові дослідження і розробки, інновації, сільськогосподарські підприємства, 
витрати на виконання наукових досліджень і розробок, джерела фінансування інновацій, питома 
маса витрат на НДР у ВВП, державні стимули. 

Проведено исследование современного состояния научных исследований и разработок в 
Украине. В частности, осуществлен анализ тенденций изменения численности научных кадров, 
занятых научно-исследовательской деятельностью, проанализированы расходы на проведение 
научных исследований и разработок и их структура по видам исследований и отраслям деятель-
ности. Путем исследования динамики изменения удельной массы расходов на выполнение науч-
ных исследований и разработок в ВВП стран ЕС и в Украине выявлено, что доля расходов на про-
ведение научных исследований и разработок в ВВП Украины находится ниже среднего уровня по 
ЕС и значительно ниже передовых лидеров, таких как Германия и Словения. В результате ана-
лиза возрастной структуры научных кадров, занятых в научных исследованиях и разработках, 
выявлено негативную тенденцию к старению научного потенциала страны, в частности, удельный 
вес научных работников до 49 лет составляет чуть больше половины учених – 52,5%. Предло-
жены меры по улучшению ситуации с научными кадрами путем государственных грантов и других 
средств матеріального стимулирования молодых ученых к проведению научных исследований в 
аграрной отрасли.

Ключевые слова: научные исследования и разработки, инновации, сельскохозяйственные 
предприятия, затраты на выполнение научных исследований и разработок, источники финанси-
рования инноваций, удельная масса затрат на НИР в ВВП, государственные стимулы.

A study of the current state of research and development in Ukraine was implemented. In particular, 
the analysis of trends in the number of scientific personnel engaged in research activities, analyzed the 
costs of research and development and their structure by type of research and industry. By studying 
the dynamics of changes in the share of expenditures on research and development in the GDP of 
the EU and Ukraine, it was found that the share of R&D in Ukraine's GDP is below the EU average and 
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much lower than leading leaders such as Germany and Slovenia. At the present stage of development 
of the domestic economy, the share of innovative enterprises in Ukraine is about 18.4%, most of 
which carry out technological innovations. In 2017, according to Forbes Ukraine ratings, the top 20 
innovative enterprises of Ukraine were selected, which included 5 agricultural enterprises: Myronivsky 
Hliboproduct, Nibulon, Svarog West Group, AgriLab, Kernel. We offer the innovative experience of 
these enterprises for implementation in other agricultural enterprises and their associations to improve 
the innovative component of the industry as a whole. As a result of the analysis of the age structure of 
scientific personnel engaged in research and development, a negative trend towards the aging of the 
country's scientific potential was revealed, and the share of scientists under 49 is a little more than half 
of scientists: 52.5%. This has a very negative effect on the results of innovation and investment projects 
and the speed of their implementation in production. The structure of expenditures for research and 
development by sources of funding in 2019 was analyzed and the predominance of public funds and 
low interest of private investors in investing in innovations of domestic agricultural enterprises were 
revealed. Measures are proposed to improve the situation with scientific personnel through state 
grants and other means of material incentives for young scientists to conduct scientific research in the 
agricultural sector. Further research is planned to highlight specific factors that negatively affect the 
innovation and investment activities of agricultural enterprises.

Key words: research and development, innovation, agricultural enterprises, research and develop-
ment costs, sources of funding for innovation, the share of research and development costs in GDP, 
government incentives.

Постановка проблеми. В пpoцесi оцінки 
ризиків та ефективності інноваційно-інвес-
тиційної діяльності дoслiджують фaктopи, якi 
мали безпoсеpеднiй вплив на oкpемi аспекти й 
фактори в рамках зони інноваційної активності. 
Одним з важливих факторів розвитку інновацій 
в країні є рівень та обсяги витрат, здійснюваних 
на виконання наукових досліджень та розро-
бок. Для сільськогосподарських підприємств, 
як перспективної галузі для вкладання коштів, 
аналіз стану та ролі наукових досліджень та 
розробок у процесі інноваційно-інвестиційного 
розвитку є особливо актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналізом проблематики інноваційних проце-
сів і зокрема здійснення наукових досліджень 
і розробок у сільському господарстві займа-
лися вчені, серед яких: Геєць [1], М. Кісіль [2–3], 
О.В. Мазуренко, Н.М. Столярчук [5], C. Соколюк 
[6], Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, 
І.О. Шарко [8] та ін. Проте сучасні тенденції роз-
витку галузі вимагають нового переосмислення 
та аналізу тенденцій зміни наукових досліджень 
і розробок та їх ролі в процесі інноваційно-інвес-
тиційного розвитку аграрних підприємств. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 
сучасного стану та тенденцій зміни кадрового 
потенціалу та витрат на здійснення наукових 
досліджень і розробок, а також висвітлення 
ролі в процесі інноваційно-інвестиційного роз-
витку аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слід зазначити, що впpoвaдження iннoвaцiйних 
poзpoбoк в сiльськoму гoспoдapстві не має на 
меті виpoбництвo aбсoлютнo нового товару, 
a лише дaє мoжливiсть йoгo пoкpaщення у 

пopiвнянні з тoвapaми-aнaлoгaми. Це поясню-
ється тим, щo пpoдукція в aгpapнoму виpoбництвi 
нoсить сиpoвинний хapaктеp i є тoвapoм для 
пoдaльшoї пеpеpoбки. В пpoцесi оцінки ризи-
ків та ефективності інноваційно-інвестицій-
ної діяльності дoслiджують фaктopи, кpитеpiї 
тa гpупи пoкaзникiв, якi мaють безпoсеpеднiй 
вплив нa oкpемi знaчення кoжнoгo пapaметpa 
стpaтегiчнoї зони інноваційної активності.

Наукові дослідження та розробки в Україні 
ще не набули такого значного поширення, як в 
країнах Євросоюзу. Порівняння частки витрат 
на виконання НДР у ВВП в Україні та країнах ЄС 
(табл. 1) показало, що вона є нижчою у два рази 
порівняно з Польщею та у 4 рази порівняно з 
середнім показником по ЄС (28 країн-учасниць). 

Середньорічний темп скорочення частки 
витрат на виконання наукових досліджень і роз-
робок у ВВП в Україні становить 0,06 %. Вищим 
ніж в Україні є скорочення витрат на виконання 
НДР лише в Естонії, де він становить -0,078. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної 
економіки питома вага інноваційно активних 
підприємств в Україні становить близько 18,4%, 
більшість з яких здійснюють технологічні іннова-
ції. У 2017 р. за рейтингами Forbes Україна виді-
лено топ 20 інноваційних підприємств України, 
до яких увійшло 5 аграрних підприємств [5; 6]: 

– «Миронівський хлібопродукт». Інновація – 
Парк альтернативних технологій, індекс іннова-
ційності 54,2;

– «Нібулон». Інновація – Оригінальні логіс-
тичні рішення, індекс інноваційності 43,8; 

– «Сварог Вест Груп». Інновація – Розробка 
та впровадження нових агротехнологій, індекс 
інноваційності 41,7;
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– AgriLab. Інновація – Технології точного 
землеробства, індекс інноваційності 40,4;

– «Кeрнeл». Інновація – Технології точного 
землеробств, індекс інноваційності 33,3.

На сьогоднішній день інноваційно-інвес-
тиційна діяльність в сільському господарстві 
ускладнюється як недостатнім фінансовим 
забезпеченням інновацій, так і браком ква-
ліфікованих кадрів. Проведемо дослідження 
чисельності працівників, задіяних у виконанні 
наукових досліджень, а також тенденції їх зміни 
за останні три роки (табл. 2). З таблиці видно, 
що найбільше наукових працівників зайняті 
науковими дослідженнями в галузі технічних 
та природничих наук і значно менше – в галузі 
сільськогосподарських і суспільних наук.

Також можна констатувати загальну тен-
денцію до скорочення наукових кадрів, що 

займалися інноваціями. За період 2017-2019 рр. 
середньорічний темп скорочення кількості пра-
цівників, задіяних у виконанні наукових дослі-
джень і розробок становив 7506 осіб, з них 
чисельність жінок скоротилася на 3592 осіб на 
рік. Найбільшого скорочення наукових кадрів 
зазнали дослідження та розробки в галузі тех-
нічних наук – 4976 осіб, з них жінки – 1894 осіб. 

По всіх галузях наук відбувається скоро-
чення чисельності наукових працівників, що 
негативно позначається на інноваційній актив-
ності в національній економіці. А отже, від-
ставання вітчизняної економіки від світових 
лідерів стає все більшим. Залучення більшої 
кількості наукових кадрів до розробки та впро-
вадження інновацій можливе лише за сприяння 
держави в цих процесах, підвищення матері-
альної винагороди науковцям-інноваторам, 

Таблиця 1
Питома маса витрат на виконання НДР у ВВП країн ЄС та в Україні, %

Країна (ЄС)
Рік Середньорічний 

темп приросту, %2010 2013 2014 2015 2016 2017
ЄС (28 країн-учасниць) 1,93 2,02 2,03 2,03 2,03 2,05 0,018
Німеччина 2,71 2,82 2,87 2,92 2,94 2,98 0,050
Словенія 2,06 2,58 2,34 2,20 2,00 2,30 -0,019
Чеська Республіка 1,34 1,90 1,97 1,93 1,68 1,70 0,031
Естонія 1,58 1,72 1,45 1,49 1,28 1,29 -0,078
Угорщина 1,14 1,39 1,35 1,36 1,21 1,24 -0,001
Іспанія 1,35 1,27 1,24 1,22 1,19 1,20 -0,029
Польща 0,72 0,87 0,94 1,00 0,97 1,01 0,052
Україна 0,75 0,70 0,60 0,55 0,48 0,47 -0,060

Джерело: [4]

Таблиця 2
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок,  

за галузями наук (осіб)

 

Усього Середньо-
річний темп 

приросту 
(скорочення), 

осіб

З них жінки Середньо-
річний темп 

приросту 
(скорочен ня), 

осіб
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Кількість працівників, 
задіяних у виконанні 
наукових досліджень 
і розробок

94274 88128 79262 -7506 44173 41323 36989 -3592

у т.ч. за галузями 
наук:         

природничих 22140 21805 21305 -417,5 10611 10138 10039 -286

технічних 48985 43423 39033 -4976 18769 16625 14982 -1893,5

медичних 5228 5461 4192 -518 3618 3789 2993 -312,5
сільсько-
господарських 7451 7428 6508 -471,5 4352 4208 3711 -320,5

суспільних 7239 6968 6096 -571,5 4787 4655 3994 -396,5
Джерело: [7]
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пошук інших стимулів для залучення молодих 
науковців до впровадження їх новаторських 
ідей. На сьогодні вікова структура дослідників, 
задіяних у виконанні НДР показує «старіння» 
наукових кадрів (рис. 1).

Найбільшу частку серед дослідників займа-
ють науковці, яким 65 років і старше. Приблизно 
однакову питому вагу мають дослідники з віком 
35–39, 40-44 та 55–59 років. Найменшу частку 
займають дослідники до 25 років – у 2019 році їх 
питома вага становила 1,5%. Молоде покоління 
дослідників до 30 років (25–29 років) становить 
у 2017 році 7,6%, у 2018 р. – 6,8%, а у 2019 р. – 
лише 6,1%. Тож, наука сама по собі старішає 
і втрачає свою актуальність. Популяризація 
серед молоді наукових інноваційних проектів, 
забезпечених державними грантами, а також 
грантами інших країн та міжнародних органі-
зацій нами вбачається одним з перспективних 
напрямів «омолодження» сучасної аграрної 
науки. 

Ще однією особливістю інноваційно-інвес-
тиційного розвитку підприємств аграрного сек-
тору є той факт, що джерелом фінансування 
для таких проектів є переважно власні кошти 
самого підприємства-новатора та його засно-
вників. Розглянемо джерела фінансування 
інноваційних процесів в Україні в цілому по всіх 
галузях економіки. Нині фінансова підтримка 
інноваційних процесів здійснюється переважно 
за рахунок коштів бюджету (39%) та коштів 
організацій підприємницького сектору (23%), 
а також залученням коштів з іноземних джерел 
(22%) (рис. 2). 

Власними силами підприємств-інноваторів 
фінансується 10% загального обсягу витрат на 

дослідження і розробки, за кошт організацій 
державного сектору – 5%. 

Варто відзначити, що структура фінансування 
різних видів наукових досліджень є різною.  
Для більш повного розуміння ситуації розгля-
немо структуру фінансування наукових дослі-
джень і розробок за їх видами у 2019 році (табл. 3).

Так, у структурі фундаментальних науко-
вих досліджень 91,6% витрат фінансуються 
з бюджету, 2,8% за рахунок власних коштів, 
2,2% за кошти організацій підприємницького 
сектору і 1,9% за кошти іноземних організацій. 
Структура витрат на виконання прикладних 
наукових досліджень і розробок принципово 
відрізняється. Частка бюджетних коштів стано-
вить 55,4%, коштів організацій підприємниць-
кого сектору – 21,5%, власні кошти – 12,1%, 
кошти іноземних організацій – 7,1%. 

У структурі витрат на науково-технічні (екс-
периментальні) розробки найбільшу питому 
вагу займають кошти іноземних джерел 
(35,7%), велику питому вагу також мають кошти 
організацій підприємницького сектору (32,1%). 
Частка бюджетних коштів у 2019 році була на 
рівні 13,0%, частка власних коштів – 12,0%, 
кошти організацій державного сектору – 6,9%. 

Різні джерела фінансових ресурсів вима-
гають різного підходу до управління іннова-
ційно-інвестиційною діяльністю, впливають на 
документооборот і звітність за використаними 
коштами, визначають напрям розвитку підпри-
ємства і коригують сам процес впровадження 
інновації. Так само визначальною є галузь 
вкладення коштів і види розробок. Зокрема, 
сільськогосподарські наукові дослідження і 
розробки здійснюються в Україні в обсягах, що 

Рис. 1. Розподіл дослідників, задіяних у виконанні НДР, за віком
Джерело: [7]
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Рис. 2. Структура витрат на виконання наукових досліджень і розробок  
за джерелами фінансування у 2019 році

Джерело: побудовано автором за даними [7]

 

кошти іноземних 
джерел

22%

кошти інших 
джерел

1%

власні кошти
10%

кошти бюджету
39%

кошти організацій 
державного 

сектору
5%

кошти організацій 
підприємниць-
кого сектору

23%

кошти приватних 
некомерційних 

організацій
0%

кошти організацій 
сектору вищої 

освіти
0%

Таблиця 3
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок та їх структура за джерелами 

фінансування за видами робіт у 2019 році

 
 

Усього

У тому числі на виконання

фундаменталь-
них наукових 
досліджень

прикладних 
наукових 

досліджень

науково-технічних 
(експеримен-

тальних) 
розробок

Млн грн % Млн 
грн % Млн грн % Млн грн %

Витрати на вико нання 
наукових досліджень  
і розробок

17254,6 100,0 3740,4 100,0 3635,7 100,0 9878,5 100,0

власні кошти 1725,1 10,0 104,1 2,8 440,3 12,1 1180,7 12,0
кошти бюджету 6724,7 39,0 3425,2 91,6 2013,5 55,4 1286 13,0
у тому числі кошти 
державного бюджету 6603,8 38,3 3343,2 89,4 1980,7 54,5 1279,9 13,0

кошти організацій 
державного сектору 798,6 4,6 34,7 0,9 79,9 2,2 684 6,9

кошти організацій 
підприємницького 
сектору

4035,6 23,4 81,5 2,2 783,3 21,5 3170,8 32,1

кошти організацій 
сектору вищої освіти 3,7 0,0 0,5 0,0 1,5 0,0 1,7 0,0

кошти приватних 
некомерційних 
організацій

14,7 0,1 0 0,0 7,2 0,2 7,5 0,1

кошти іноземних 
джерел 3856,2 22,3 70,2 1,9 258,9 7,1 3527,1 35,7

кошти інших джерел 96 0,6 24,2 0,6 51,1 1,4 20,7 0,2
Джерело: розраховано автором на основі [7]
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значно менші за технічні інновації, витрати на 
впровадження яких у 2019 р. становили 63,3% 
від усіх витрат (табл. 4). 

Витрати в галузі природничих наук стано-
вили 21,8% від всього обсягу витрат на вико-
нання наукових досліджень і розробок. Частка 
сільського господарства становила лише 5,6%. 
Найбільшу частку витрат на виконання фунда-
ментальних наукових досліджень у 2019 р. було 
здійснено в галузі природничих наук – 52,2%. 
Питома вага сільськогосподарських наук у 
витратах на інновації становила 7,0%. Струк-
тура витрат на здійснення прикладних науко-
вих досліджень є іншою: найбільшу питому вагу 
займають технічні науки й природничі науки 
(37,8% та 23,6% відповідно), а частка розробок в 
галузі сільського господарства становить 13,5%. 

В галузі технічних наук у 2019 році було 
здійснено найбільші витрати на виконання 
науково-технічних (експериментальних) роз-
робок – 8652,8 млн грн., що становить 87,6% 
всіх витрат. Витрати на здійснення науково-
технічних (експериментальних) розробок у 
галузі сільськогосподарських наук становили 
лише 2,1% від загального обсягу витрат на 
дослідження й розробки. Це критично низький 
рівень, необхідні рішучі дії й державні стимули 
для покращання ситуації. 

Як слушно зазначають науковці, необхідною 
умовою успіху є постійне оновлення асорти-
менту продукції, вдосконалення технології її 
вироблення. Перенасичений ринок змушує 
виробників відмовлятися від інерційних техно-
логічних та організаційних структур, створю-
вати ризикові фірми та ризикові капітали, роз-

ширювати виробництво, переходити на випуск 
наукомісткої продукції. Виходячи із положення 
України у світовому економічному співтовари-
стві як потенційно високорозвиненої аграрної 
держави, для аграрного сектору країни іннова-
ції виступають єдиною, обов’язковою умовою 
економічного зростання [8]. 

Висновки. Сучасний стан наукових дослі-
джень і розробок не відповідає світовим реа-
ліям та жодним чином не стимулює науковий 
кадровий потенціал до співпраці з підприєм-
ствами-новаторами для запровадження інно-
ваційних проектів. Витрати на здійснення НДР 
у ВВП займають критично низький рівень, а у 
їх структурі переважають бюджетні кошти, що 
свідчить про низьку зацікавленість приватних 
інвесторів до вкладення коштів в сільськогос-
подарські інновації. 

Застосування інновацій у сільськогоспо-
дарському виробництві може здійснюватися у 
декількох напрямках. І одним із таких напрямків, 
чи не найважливішим є високий рівень стиму-
лювання до наукової діяльності молодих науко-
вих кадрів, які мають власні ідеї та своє бачення 
інновацій в аграрному секторі, проте перш за все 
не мають матеріальної мотивації до їх запрова-
дження. Тому, ми вважаємо, що основними шля-
хами зміни ситуації у цьому напрямку має стати:

– підвищення технічного та технологічного 
рівня виробництва для зростання продуктив-
ності і мотивації до праці (з новими агрегатами 
і працюється по-новому); 

– впровадження, апробація та наступне 
коригування (у разі необхідності) нових форм 
організації та стимулювання праці;

Таблиця 4
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок та їх структура за галузями наук  

за видами робіт у 2019 році (млн. грн)

 
Усього

У тому числі на виконання

фундаменталь-
них наукових 
досліджень

прикладних 
наукових 

досліджень

науково-
технічних 

(експеримен-
тальних) роз-

робок
млн грн % млн грн % млн грн % млн грн %

Витрати на виконання 
наукових досліджень і 
розробок

17254,6 100,0 3740,4 100,0 3635,7 100,0 9878,5 100,0

у т.ч. за галузями наук: 0,0 0,0 0,0 0,0
природничих 3755,8 21,8 1950,8 52,2 856,8 23,6 948,2 9,6
технічних 10926 63,3 898,5 24,0 1374,7 37,8 8652,8 87,6
медичних 546,6 3,2 94,4 2,5 425,5 11,7 26,7 0,3
сільськогос подарських 963,3 5,6 262,6 7,0 489,1 13,5 211,6 2,1
суспільних 742,4 4,3 286,6 7,7 421,2 11,6 34,6 0,4
гуманітарних 320,5 1,9 247,5 6,6 68,4 1,9 4,6 0,0

Джерело: розраховано автором на основі [7]
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– підвищення освітнього та кваліфікацій-
ного рівня усіх категорій працюючих шляхом 
корпоративного навчання та позавиробничих 
(у тому числі закордонних) обмінів досвідом з 
іншими компаніями;

– інформаційно-масова робота серед нау-
кової молоді, зокрема підготовка інформацій-
них матеріалів, бюлетенів про нові досягнення, 

нововведення стосовно аграрної галузі та пер-
спектив заробітку для них.

Подальші дослідження планується спрямо-
вувати на висвітлення конкретних чинників, які 
негативно впливають на інноваційно-інвести-
ційну діяльність аграрних підприємств, а також 
на пошук шляхів зниження або нівелювання їх 
негативного впливу.
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