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АНОТАЦІЯ 

 Майовець Я. М. Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки ( 05 – 

соціальні та поведінкові науки). Львівський національний університет імені Івана 

Франка. – Львів, 2018.  

 Досліджено теоретико-методологічні проблеми формування 

високоефективного аграрного підприємництва в Україні, що здійснюється на 

інноваційнійних засадах. Проаналізовано різні підходи до трактування поняття 

“аграрне підприємництво” і на основі виокремлених критеріїв сформульовано його 

авторське визначення як процесу, що охоплює всі операції, пов’язані з 

виробництвом, зберіганням, переміщенням і доведенням до споживача 

агропродукції, а також наданням послуг інформаційно-консультаційного й 

ресурсного забезпечення у цій сфері. Наголошено, що для функціонування 

аграрного підприємництва потрібні певні економічні, юридично-правові, політичні 

й соціально-культурні передумови. Розглянуто особливості відтворювального 

процесу в аграрному виробництві та його відмінності від інших сфер національної 

економіки.  

 Виокремлено етапи становлення інноваційного аграрного підприємництва: 

підготовчий, трансформаційний, інтенсифікаційний та модернізаційно-

інноваційний. Особливості кожного етапу простежено на підставі класифікаційних 

ознак наукового дослідження, інституційних заходів, гальмівних (обмежувальних) 

чинників, ролі держави, очікуваних результатів.  

 Вивчено структуру аграрного підприємництва. Обґрунтовано переваги та 

слабини великих і малих форм господарювання. Зроблено висновок, що великі 

агропромислові компанії мають аргументовані переваги для інноваційної 

підприємницької діяльності, а найбільшу проблему діяльності агрохолдингів 

становить розбалансування системи сільське “господарство – село”. Отримуючи 

надприбутки від виснажливого використання природного ресурсного, людського й 
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інфраструктурного потенціалів села, вони присвоюють і фактично виводять за межі 

аграрної сфери вартість, яка могла би слугувати джерелом повноцінного 

відтворення природно-ресурсного потенціалу села, збереження довкілля та 

підвищення якості життя населення. Використовуючи в процесі наукового аналізу 

закон ефекту масштабу, автор дійшла висновку: переваги великих аграрних 

підприємств проявляються лише до певних його розмірів. З огляду на комплексне 

вирішення економічних, соціальних та екологічних завдань, найоптимальнішими 

формами господарювання є товарні селянські фермерські господарства площею 

понад 200 га. Їхня роль помітно зростає у формуванні самодостатніх місцевих 

територіальних громад.  

 Визначено місце інновацій у системі аграрного підприємництва, їхню роль у 

забезпеченні високоефективного конкурентоспроможного, експортоорієнтованого 

аграрного виробництва, економічного зростання, зміцнення обороноздатності 

країни та реалізації національної ідеї. Зауважено, що сучасному аграрному 

підприємництву, яке здійснюється на інноваційній основі, притаманні всі ознаки 

макроекономічного явища, і саме воно є чинником економічного зростання.  

 Висвітлено поняттєво-категоріальний апарат дослідження інноваційного 

аграрного підприємництва, особливості й відмінності понять “новація”, 

“нововведення”, “винахід”, “комерціалізованість”, “споживча цінність”. Розкрито 

зміст поняття “інноваційний розвиток”. Уточнено терміни “інноваційне 

управління” та “управління інноваціями”.  

 Як виявив здійснений комплексний аналіз, найпоширеніші в аграрній 

національній і міжнародній практиці – виробничо-технологічні, селекційно-

генетичні й економіко-соціальних інновації. Критично осмислено існуючий погляд 

про визначальну роль в інноваційному процесі матеріально-технічних чинників, а 

також обґрунтовано тезу, що в аграрній сфері можна використовувати лише 

техніко-технологічні інновації, які здатні підтримати і забезпечити природно-

біологічний процес. Доведено вплив структурних і комунікативних чинників на 

швидкість розповсюдження інноваційних продуктів аграрного виробництва. 

Охарактеризована вагомість маркетингово-збутових інновацій. Підсумовано, що 
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новації повинні відповідати науково-технічній новизні, підлягати впровадженню 

та комерційній реалізованості, бути екологічними і придатними для споживання чи 

використання. Вирізнено чинники, які сприяють чи гальмують в аграрній сфері 

економіки розвиток інноваційних процесів.  

 У сфері організацій аграрного інноваційного розвитку зауважено існування 

декількох конкурентних теорій: кейнсіанства (неокейнсіанства); класичної 

(неокласичної) школи; інституційних (неоінституційних). Констатовано, що 

ліберальні механізми ринкової моделі аграрного економічного розвитку, 

розроблені за стандартами неокласичної школи, виявилися неефективними, 

натомість зростає вплив інституційної теорії на розвиток інноваційних процесів в 

агросередовищі. Вивчення інструментарію цієї теорії дало змогу встановити його 

неупереджене, незаідеалізоване відношення до інституту власності та її місце в 

удосконаленні інноваційної аграрної економіки.  

 Проаналізовано напрями інноваційного розвитку аграрного підприємництва 

з урахуванням динаміки функціонування національного та світового ринків 

сільськогосподарської продукції. Окреслено три сучасні стратегічні напрямки 

інноваційної діяльності аграрного сектора – традиційне виробництво, органічне 

виробництво і виробництво з використанням генної індустрії, а також потенційні 

можливості традиційного виробництва. Досліджено стратегічні перспективи 

інноваційно кількісного збільшення виробництва генетично модифікованої 

аграрної продукції, економічну ефективність біотехнологій, грунтованих на 

високій науковоємності, як селекційного процесу, так і процесу виробництва. 

Вивчено суперечливі тенденції у процесах виробництва генетично модифікованої 

продукції та розглянуто обмежувальні чинники зростання виробництва цієї 

продукції. Акцентовано: виробництво генетично модифікованої продукції 

збережеться на тривалу перспективу, з огляду на нестабільність і циклічність 

агробізнесу, глобальні продовольчі кризи та загрози голоду, а трансгенні продукти 

завжди залишатимуться їжею бідних або тих, хто не знає про їх наявність у 

споживаних продуктах.  
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 Аргументовано вигідність і ефективність інноваційної підтримки 

виробництва екологічно чистої органічної продукції, а також економічні, соціальні 

й екологічні переваги розвитку органічного агровиробництва. Стверджено 

наявність достатнього базового потенціалу в Україні для організації органічного 

виробництва.  

 Оцінено інноваційний потенціал аграрного підприємництва в нашій державі. 

Виявлено зміни у формуванні аграрного інноваційного потенціалу в 

трансформаційному періоді, проаналізовано його кількісні, якісні показники і 

механізм оптимального використання. В інноваційному аграрному 

підприємництві, на відміну від традиційного, визначальними ресурсами є не земля 

і капітал, а інтелект, наука і підприємницький хист. У зв’язку із цим, особливу 

увагу звернуто на роль інтелектуального капіталу, і застережено: існування в 

аграрній сфері ще не становить гаранту високих результатів та успіхів діючого 

підприємництва, ефективність визначається і зростає лише у контексті загальної 

позитивної стратегічної діяльності, можливості реалізації переваг і отримання 

прибутків конкретного суб’єкта господарювання.  

 Охарактеризовано динаміку попиту та пропозиції на інтелектуальні кадри 

аграрного інноваційного підприємництва, зростання вагомості фахових здібностей, 

які характеризують інноваційність агробізнесу, - критичне мислення, креативність, 

уміння комплексного розв’язання проблем. Зазначено особливості використання 

землі як ресурсу аграрного інноваційного підприємництва: зміни в її застосуванні 

не можуть стати рушійною силою інноваційних перетворень на сучасному етапі 

розвитку агробізнесу; завдання полягає у сприянні інноваційних заходів, з 

підтримання природної родючості ґрунтів, недопущення їх виснаження і 

збереження землі - просторового базису для майбутніх поколінь. Досліджено зміни 

у формуванні техніко-технологічних інновацій, наголошено на використанні 

модернізації як проміжного етапу інноваційного техніко-технологічного 

оновлення аграрної сфери.  

 Проаналізовані ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності аграрного 

підприємництва та джерела отримання коштів на інноваційні потреби. Стверджено 
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використання нерозподіленого прибутку - основного джерела сучасного 

фінансування підприємств агробізнесу. Визначено зростання ролі кредитних 

ресурсів, спрямованих на інноваційні цілі, основні напрямки розвитку фінансового 

лізингу. Результати дослідження зафіксували покращення інвестиційного клімату 

в аграрному середовищі, попри існуючу нестабільність і військові дії. Акцентовано 

на складності виявлення ефективності інноваційних заходів в агросекторі, зокрема 

у дрібних формах господарювання. Запропоновано методику економічної оцінки 

ефективності інновацій в аграрному підприємництві через показник (коефіцієнт) 

інноваційності з використанням методу таксономічного аналізу і на основі цього 

зроблено висновок щодо привабливості аграрної сфери України для інвестування.  

 Вивчено шляхи підвищення ефективності державної підтримки 

інноваційного розвитку аграрного підприємництва в Україні, а також визначальну 

роль держави у здійсненні інноваційних перетворень в агросекторі. Вирізнено 

прямі, опосередковані й контрольні методи державного впливу, принципи і 

критерії формування державної інноваційної підтримки агровиробництва. 

Обґрунтовано вагомість фінансових форм підтримки аграрної інноваційної 

діяльності й ефективність різних форм державної фінансової підтримки. 

Виокремлено техніко-технологічний напрям забезпечення інноваційного 

аграрного підприємництва і провідну тенденцію інтегрованої підтримки 

інноваційних процесів, якою є кластеризація.  

 Розроблено удосконалену інституційну модель інноваційного розвитку 

аграрної економіки. Систематизовано вітчизняне нормативно-правове 

забезпечення аграрної інноваційної діяльності й напрями вдосконалення інституту 

управління інвестиційними процесами. Досліджено актуальність формування 

механізму управління інноваційними процесами на рівні місцевих територіальних 

громад. Осмислення процесів децентралізації дало змогу розглядати інноваційне 

підприємництво як процес державно-приватного партнерства, де задіяні 

господарюючі суб’єкти, місцеве самоврядування, споживачі агропродукції та 

держава.  
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SUMMARY 

Mayovets Y. M. Innovative Development of Agrarian Business in Ukraine. - 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.01 - Economic Theory and 

History of Economic Thought (05 - Social and Behavioral Sciences). Lviv Ivan Franko 

National University. – L’viv, 2018. 

The theoretical and methodological problems of highly effective agrarian 

entrepreneurship formation in Ukraine carried out on the basis of innovation have been 

researched. Different approaches to the interpretation of "agrarian entrepreneurship" 

concept are analyzed. On the basis of separate criteria the author's definition is defined as 

a process covering all operations related to the production, storage, transfer and bringing 

to the consumer agricultural products, as well as the provision of services for information 

consultation and resource support in this area. It is stressed in the thesis research that for 

the functioning of agrarian business, certain economic, legal, political and socio-cultural 

backgrounds are needed. The features of the reproduction process in agricultural 

production and its differences from other spheres of the national economy have been 

considered. 

The stages of innovative agrarian entrepreneurship formation have been 

ascertained: preparatory, transformational, intensified and modernization-innovative. 

The features of each stage are based on the classification criteria of scientific research, 

institutional measures, braking (limiting) factors, the role of the state and expected results. 

The structure of agrarian entrepreneurship has been studied. The advantages and 

weaknesses of large and small forms of management have been substantiated. It is 

concluded that the large agro-industrial companies have reasoned advantages for 

innovative entrepreneurial activity, and the biggest problem of agricultural holding's 

activities is the imbalance of the rural economy-village system. Receiving excess profits 
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from the exhausting use of natural resource, human and infrastructure village potential, 

they assign and actually deduce beyond the boundaries of the agrarian sphere the value 

that could serve as a source of full reproduction of the village natural resource potential, 

preservation of the environment and improvement the people’s quality of life. Using in 

the process of scientific analysis the law of the scale effect, the author came to the 

following conclusion: the advantages of large agrarian enterprises are manifested only to 

certain sizes. In view on the complex solution of economic, social and environmental 

problems, the most optimal forms of management are commodity peasant farms with an 

area of more than 200 hectares. Their role is markedly increasing in the formation of self-

sufficient local communities. 

The place of innovations in the system of agrarian entrepreneurship, their role in 

providing highly effective competitive, export-oriented agricultural production, 

economic progress, strengthening of the country's defense capability and implementation 

of the national idea have been determined. It is noted that modern agrarian 

entrepreneurship, which is carried out on an innovative basis, has all the features of 

macroeconomic phenomenon, and it is namely the factor of economic progress. 

The concept-categorical apparatus of innovative agrarian enterprise research, 

features and differences of the concepts: "innovation", "invention", "commercialization", 

"consumer value" have been described. The content of the "innovative development" 

concept is revealed. The terms "innovation management" and "concept management of 

innovation" are specified. As revealed by the complex analysis, the most common in 

agrarian national and international practice are production-technological, selective – 

genetic, economic and social innovations.  The dissertation focuses on critically 

comprehended and existing view on the decisive role of the innovative process  material 

and technical factors, as well as substantiated the thesis that in the agrarian sphere only 

techno-technological innovations capable of supporting and ensuring the natural-

biological process. The influence of structural and communicative factors on the rate of 

innovative products in agrarian production distribution has been proved. The importance 

of marketing and marketing innovations is characterized.  It is summarized that 

innovations should meet the scientific and technical novelty, be implemented and 
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commercially realizable, environmentally friendly and suitable for consumption or use. 

Factors that promote or hinder the development of innovative processes in the agrarian 

sector have been identified. 

In the field of agrarian innovation organizations, the existence of several 

competitive theories has been noted: Keynesianism (neo-Keynesianism); classical 

(neoclassical) school; institutional (non-institutional). It is stated that the liberal 

mechanisms in the market model of agrarian economic development, worked out 

according to the neoclassical school standards, proved to be ineffective, while the 

influence of the institutional theory on the development of innovative processes in the 

agrarian environment has been increasing. The study of the scientific instruments in the 

theory made it possible to establish its impartial, not idealistic attitude towards the 

ownership institution and its place in improving the innovative agrarian economy. 

The directions of agrarian entrepreneurship innovative development have been 

analyzed taking into account the dynamics of functioning the national and world 

agricultural products’ markets. Three modern strategic directions of innovative activity 

in the agrarian sector have been outlined - traditional production, organic production and 

production using the genetic industry, as well as potential possibilities of traditional 

production. The strategic prospects in innovative quantitative production increase in 

genetically modified agrarian products, economic efficiency of biotechnologies, based on 

high scientific power, both selection process and production process have been 

investigated.    

Controversial tendencies in the processes of production the genetically modified 

products, restrictive factors of the production growth have been considered. It is 

emphasized that the production of genetically modified products will continue for a long 

time, in view of instability and cyclicality of agrarian business, global food crises and the 

threat of hunger, while transgenic products will always remain food for the poor or those 

who are unaware of their presence in consumable products. 

The utility and effectiveness of innovative support for the production of organic 

products, as well as economic, social and environmental benefits of organic farming 
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development have been argued. The availability of sufficient basic capacity in Ukraine 

for the organization of organic production is confirmed. 

The innovative potential of agrarian entrepreneurship in our country has been 

estimated. The changes in the formation of agrarian innovation potential in the 

transformation period have been revealed, its quantity, qualitative indicators and the 

optimal mechanism of use have been also analyzed. In innovative agrarian 

entrepreneurship, unlike traditional, the main resources are not land and capital, but 

intelligence, science, and entrepreneurial skills. In this regard, particular attention has 

been paid to the role of intellectual capital, and stipulated: existence in the agrarian sector 

does not yet constitute a guarantee of high results and successes of existing 

entrepreneurship - efficiency is determined and increased only in the context of overall 

positive strategic activity, the possibility of realizing the benefits and obtaining profits.  

The dynamics of demand and supply on the intellectual personnel of agrarian 

innovation entrepreneurship, the growing importance of professional abilities that 

characterize the agrarian business innovation have been characterized as: critical 

thinking, creativity, and the ability to solve complex problems. The peculiarities of using 

the land as a resource of agrarian innovation entrepreneurship are noted: changes in its 

application cannot become the driving force of innovative transformations at the present 

stage of agrarian business development; The task is to promote innovative measures, to 

maintain the natural fertility of soils, prevent their exhaustion and preserve the land as 

spatial basis for future generations.  

The changes in the formation of technical and technological innovations have been 

investigated, the use of modernization as an intermediate stage of innovation 

technological and technological update of the agrarian sphere has been also emphasized. 

The efficiency of innovation and investment activity of agrarian entrepreneurship and 

source of funds for innovative needs have been analyzed. The use of undistributed profits 

as the main source of modern financing in agrarian business enterprises has been 

approved. The role of credit resources aimed at innovation goals, the main directions of 

financial leasing development has been determined. The results of the survey showed 
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some improvement of the investment climate in the agrarian environment, despite the 

existing instability and military actions.  

The emphasis is stressed on the complexity of identifying the innovative measures 

effectiveness in the agrarian sector, in particular, small forms of management. The 

method of economic innovations’ efficiency in agrarian business through the indicator 

(coefficient) innovation with the use of taxonomic analysis method has been proposed. 

On the basis of this, the conclusion has been drawn about the attractiveness of the 

Ukrainian agrarian sector for investment. 

The ways of increasing the efficiency in state support for innovative development 

of agrarian entrepreneurship in Ukraine, as well as the determining the role of the state in 

implementing innovative transformations in the agrarian sector have been explored. The 

direct, indirect and control methods of state influence, principles and criteria of formation 

state innovation support in agricultural production have been distinguished. The 

importance of financial forms to support the agrarian innovation and the effectiveness of 

various forms in state financial support has been substantiated. The technical and 

technological direction providing innovative agrarian entrepreneurship and the leading 

tendency to integrated support of innovative processes in the form of clusters has been 

singled out. 

An improved institutional model of innovative progress in the agrarian economy 

has been studied. The domestic normative-legal framework of agrarian innovation 

activity and directions in perfection of the institute management and investment processes 

has been systematized. The urgency of management mechanism formation in innovative 

processes at the level of local territorial communities has been investigated. 

Understanding the processes of decentralization made it possible to consider innovative 

entrepreneurship as a process of public-private partnership, involving business entities, 

local self-government, consumers of agricultural products and the state. 

Key words: agrarian innovation entrepreneurship, agrarian innovation potential, 

innovative development, agrarian innovations, investments, traditional agricultural 

production, organic production, method of taxonomic analysis, efficiency. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки 

України, його орієнтація на економічну та соціальну ефективність відбуваються в 

умовах безпрецендентних викликів, пов’язаних зі загальною нестабільністю у 

державі та падінням інституційної довіри в суспільстві. Означена проблема набуває 

особливої актуальності з огляду на військові дії на Сході України та хронічною 

нестачею фінансових ресурсів. 

У зв'язку з цим, нинішню ситуацію можна охарактеризувати як загострення 

оптимізації взаємовідносин між головними суб’єктами аграрного інноваційного 

підприємництва – державою, підприємницьким сектором, науково-дослідними 

установами і місцевими територіальними громадами. Визріла нагальна потреба 

формування ефективної інституційної моделі інноваційного розвитку агробізнесу. 

Аграрна галузь за останнє десятиріччя стала чи не єдиною складовою 

вітчизняної економіки, що у непростих обставинах продовжує демонструвати 

стабільне нарощування виробництва й експорту і може бути локомотивом 

економічного зростання в Україні. Однак для того, аби аграрний сектор найповніше 

міг реалізувати власний потенціал, постійно зміцнював конкурентні позиції на 

внутрішньому та світовому ринках сільськогосподарської продукції, необхідно 

пришвидшити його перехід на інноваційну модель функціонування і розвитку. 

Основу цієї моделі має становити комплекс заходів для стимулювання аграрної 

підприємницької інноваційної діяльності. 

Потребують додаткового обґрунтування підходи, за котрих визначальним 

чинником інноваційного аграрного підприємництва є не земля та капітал, а 

інтелект і підприємницькі здібності. Доцільно визначити, які форми 

господарювання мають стратегічну перспективу – великі агрохолдинги чи дрібні й 

середні фермерські господарства. 

Інноваційне аграрне підприємництво неможливо досліджувати без 

урахування його соціальних аспектів. Тривалі дискусії не дають відповіді на 

питання, про вплив інноваційних процесів у агросекторі на екологію і загалом 

безпеку держави. 
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До класиків економічної науки, що аналізували проблеми еволюції аграрного 

підприємництва, розвинули аналітичний інструментарій його дослідження, 

належать А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, А. Маршал, М. Туган-Барановський,           

Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер та ін. 

Грунтовно аналізували теоретичні й прикладні засади інноваційних процесів 

у аграрному секторі економіки провідні вітчизняні вчені, зокрема: Л. Білозор,           

С. Володіна, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Демянчук, І. Кириленко, Є. Кирилюк,         

Г. Лех, Ю. Лупенко, Г. Мазнєв, М. Малік, В. Месель-Веселяк, І. Михасюк,                    

Б. Пасхавер, П. Саблук, Г. Тітаренко, В. Шебанін, В. Ширма, О. Шпикуляк. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до напряму науково-дослідної роботи кафедри економічної 

теорії економічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка “Ринкові та інституційні механізми розвитку господарської системи 

України”, затвердженого Міністерством освіти і науки України (номер державної 

реєстрації 0114U000872).  

Об’єкт дослідження – аграрне інноваційне підприємництво в господарській 

системі України. 

Предметом дослідження є особливості й закономірності інноваційного 

розвитку аграрного підприємництва в умовах ринкової трансформаційної 

економіки України. 

Мета й основні завдання дослідження. Мету дисертаційної роботи 

становить комплексний аналіз і розробка теоретико-методологічних аспектів 

функціонування інноваційного аграрного підприємництва та надання практичних 

рекомендацій щодо ефективності його вдосконалення. 

Для реалізації визначеної мети необхідно розв’язати такі завдання: 

– дослідити суть, особливості й етапи розвитку аграрного підприємництва; 

– вивчити структуру сучасного аграрного підприємництва, аргументувати 

оптимальні організаційно-виробничі форми господарювання, які здатні 

забезпечити інноваційний розвиток; 

– з’ясувати місце та роль інновацій у системі аграрного підприємництва; 
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– виявити і систематизувати основні макроекономічні інструменти й 

поняттєво-категоріальний апарат дослідження аграрного підприємництва, що 

розвивається на інноваційних засадах; 

– сформувати напрямки розвитку вітчизняного агросектора з урахуванням 

чинників, які визначають динаміку змін на національному й світовому ринках 

сільськогосподарської продукції; 

– оцінити кількісні та якісні показники потенціалу аграрного підприємництва 

і визначити ступінь їх інноваційності; 

– проаналізувати ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності аграрного 

підприємництва в Україні; 

– обґрунтувати найефективніші форми державної підтримки аграрного 

інноваційного підприємництва; 

– розглянути можливості інноваційного розвитку агробізнесу в межах 

сільських об’єднань територіальних громад; 

– запропонувати удосконалену інституційну модель інноваційного розвитку 

аграрного підприємництва в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить: 

сукупність методів наукового аналізу, зокрема: індукції та дедукції - для 

визначення напрямів аграрного інноваційного розвитку; системно-синергетичний 

- з метою виявлення суті інституційної моделі розвитку агробізнесу; статистичний 

– для комплексного аналізу його технологічних, фінансових, маркетингових, 

управлінсько-збутових складових; економіко-математичний - для відображення 

зв’язків між фактичним і економічними змінними та виявлення функціональної 

залежності між ними; методи кластерного аналізу – для характеристики і 

зіставлення рівнів ефективності функціонування різних інноваційних складових; 

табличні й графічні – з метою наочного відображення статистичної інформації та 

результатів дослідження, спостереження – для виявлення тенденцій формування 

аграрного інноваційного потенціалу. 

Наукова новизна отриманих результатів ґрунтується на результатах 

аналізу, змісту положень і висновків, сформульованих у дисертації, та полягає у 
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системному вирішенні важливого науково-прикладного завдання – формуванні 

високоефективного, конкурентоспроможного аграрного підприємництва, що 

здійснюється на інноваційній основі. 

До основних наукових результатів, які становлять новизну і особистий 

здобуток дисертанта, належать: 

Уперше: 

– комплексно досліджено вітчизняне аграрне інноваційне підприємництво, що 

формується в умовах децентралізації влади у межах місцевих територіальних 

громад як процесу державно-приватного партнерства, що дало змогу визначити 

напрями його ефективної підтримки й оптимізації відносин між господарюючими 

суб’єктами, місцевим самоврядуванням, науково-освітніми установами, 

споживачами та державою. 

Удосконалено: 

– методологічні засади здійснення державної інтегрованої підтримки 

інноваційних процесів в аграрному середовищі через механізм кластеризації, яка 

уможливлює ефективний розподіл наукових знань і винаходів, їх швидке 

поширення й нейтралізує суперечності між прагненням агропідприємств до 

максимізації прибутку та їхнім внеском у розвиток сільських територій; 

– інституційну модель інноваційного розвитку аграрної економіки як 

комплексу синергетично взаємопов’язаних політико-правових, фінансово-

економічних, організаційно-управлінських, соціально-культурних інститутів, що 

ґрунтуються на конструктивному консенсусі між найважливішими суб’єктами 

агробізнесу – державою, підприємницькими структурами, науково-дослідними 

установами та місцевими територіальними громадами; 

– методику розробки нового агропродукту як процесу послідовних кроків 

(етапів), здійснюваних суб’єктами аграрної інноваційної діяльності, – від 

формування ідеї нового товару до пропозиції його цільовому споживачеві; 

зауважимо: найскладнішим етапом є комерціалізація й освоєння інновацій, де 

господарські суб’єкти оцінюють комерційні вигоди та рівень прибутку; 
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– методологію дослідження ефективності інвестиційно-інноваційного 

розвитку аграрної економіки з використанням методу таксономічного аналізу. 

Подальший розвиток отримали: 

– теоретико-методологічні підходи до обґрунтування системоутворюваних 

понять інноваційної аграрної економіки - “новація”, “нововведення”, “новизна” й 

уточнення термінів “інноваційне управління”, “управління інноваціями”, 

“комерціалізованість”, “споживча цінність”, що розширює можливості для 

правильного визначення проблеми й аналізу аграрних інновацій; 

– трактування теорії випереджувального розвитку як базису для побудови 

інноваційної моделі функціонування аграрного підприємництва України, що 

допомагає реалізувати конкурентні переваги, відображає інтереси суспільства й 

установлює ефективні правила ведення агробізнесу; 

– стратегічні напрями розвитку аграрного підприємництва з урахуванням 

модифікації потреб на внутрішньому споживчому ринку, конкурентоспроможності 

на глобальному продовольчому ринку, розширення товарного експорту, 

кооперування дрібних товаровиробників (доцільнішою сферою прикладання 

агроінновацій, з огляду на їхню економічну, соціальну й екологічну ефективність, 

є виробництво екологічно чистої органічної продукції); 

– дослідження інноваційного потенціалу розвитку аграрного підприємництва, 

що дало змогу виокремити у його структурі визначальні інноваційні складові – 

інтелект, науку і освіту, підприємницький хист. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані й 

запропоновані у роботі наукові положення, узагальнення, пропозиції та висновки 

використовує у діяльності Українська аграрна асоціація (для підготовки 

документів аналітичного і прикладного характеру, довідка №02/2018 від 

22.05.2018р.) Науково-методичні розробки у частині формування інноваційного 

аграрного підприємництва у межах сільських об’єднаних територіальних громад 

застосовує на практиці Підберізцівська об’єднана територіальна громада (ОТГ) 

Пустомитівського району Львівської області та ПРАМГ “Громади 

Пустомитівщини” (довідки №222 від 21.05.2018 р., № 57 від 15.05.2018 р.). Основні 
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положення та результати дисертації використовують у навчальному процесі на 

економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка для розроблення методичного забезпечення та під час викладання курсів 

“Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Маркетинг”, “Аграрний маркетинг”, 

“Інституційна економіка” (довідка №2271-Н від 23.05.2018р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота становить самостійне 

дослідження. Усі висновки та рекомендації, що викладені у дисертації, отримані 

автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані 

лише ідеї та положення, що є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукового дослідження оприлюднені на міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних наукових і науково-практичних конференціях. ІІІ Міжнародній 

науковій інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

“Стратегічні орієнтири розвитку економіки України” (Львів, 2017 р.), ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції “Пріоритетні напрями наукових 

досліджень” (Київ, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

“Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств” (Хмельницький, 2017 р.), 

VIII Міжнародній науково-методичній конференції Форуму молодих економістів-

кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” (Львів, 2017 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми становлення 

інформаційної економіки в Україні” (Львів, 2017 р.), IV International scientific 

conference “Recent Socio-Economic Problems of Development of Labor Relations” 

(Prague, 2018). Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегії 

інноваційного розвитку економіки країни: проблеми, перспективи, ефективність” 

(Київ, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 15 

наукових працях, загальним обсягом 5,473 друк. арк., з яких авторові належить 

5,015 друк. арк., у тому числі 7 у наукових фахових виданнях, з них 2 у 

співавторстві, 2 у міжнародних наукометричних та іноземних виданнях, 6 у 

збірниках наукових праць і матеріалах конференцій. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Повний обсяг 

роботи становить 241 с., у тому числі основний текст 182 с. Дисертація містить 17 

таблиць, 24 рисунки. Список використаних джерел налічує 385 найменувань на 35 

с., Додатки подано на 9 с. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

1.1. Суть, структура та особливості аграрного підприємництва 

Підприємництво становить основу економічної системи держави і дає змогу 

зорієнтувати найактивнішу частину населення до творчої продуктивної праці, 

виконуючи різноманітні соціально-економічні функції. Поняття “підприємництво” 

(франц. “entreprende”) уперше ввів у науковий обіг наприкінці XVII ст. 

французький економіст Р. Кантільйон. Сучасники визначають підприємництво – як 

діяльність, пов’язану з ризиком в організації певної справи, виробництва. 

[161;186;194;263;295] Засновником теорії та методології інноваційного 

підприємництва є австрійський економіст українського походження Й. Шумпетер. 

Його концепція підприємництва є найусталеніша і найвизначніша у світовій 

економічній науці дотепер. Це засвідчує програма “Європа–2020” (2011–2020 рр.), 

у якій реалізується шумпетерівська парадигма інноваційного розвитку. 

Підприємець, за вченим, різниться від власника, господаря тим, що постійно прагне 

до якісних змін: 

– випуску нового продукту; 

– впровадження модерного, досі невідомого методу виробництва; 

– проникнення на сучасні ринки збуту; 

– отримання новітніх джерел сировини і матеріалів; 

– організаційної перебудови та новаторських методів управління [362]. 

Підприємницька модель економічних відносин, зауважують М. Малік і О. 

Шпикуляк, підтверджує свою “всезагальну актуальність” [186, с. 86]. Це означає, 

що її можна використовувати у багатьох сферах діяльності, зокрема аграрній. 

Сучасне аграрне підприємництво – процес, який поєднує різноманітні сфери, 

дотичні до аграрної економіки, – фінансово-кредитну, податкову, науково-

технічну, інвестиційну, аграрний ринок. Одночасно воно є базовою основою: саме 

на ній ґрунтується інноваційна модель розвитку аграрного сектора економіки. 
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Вітчизняні й зарубіжні дослідники під аграрним підприємництвом розуміють 

один зі складників розвитку економіки, процес поєднання виробничої, фінансової, 

соціальної діяльності, що здійснюють у межах сільських територій з метою 

отримання прибутку [184, с. 5-7]. Однак кожен учений виокремлює певну 

найвагомішу, з його огляду, ознаку, яка характеризує аграрне підприємництво. Так, 

М. Малік, В. Зіновійчук, Ю. Лупенко підходять до усвідомлення суті 

підприємництва як системи, методу господарювання і типу економічного мислення 

[186, с. 16]. Натомість Т. Бузмакова вважає аграрне підприємництво 

інтелектуальною діяльністю енергійної та підприємливої людини, де поєднуються 

індивідуальні й групові інтереси [17], а Л. Васильєва звертає увагу і на можливість 

поєднання особистої вигоди та суспільної корисності [22]. Аграрне 

підприємництво, стверджує З. Варналій, – тип господарської поведінки 

підприємців, реалізації благ з метою отримання прибутку і соціального ефекту [20]; 

В. Липчук звертає увагу на ініціативну самостійну ризикову діяльність громадян, 

їхню майнову відповідальність для отримання прибутку [156].  

Аналіз означених трактувань дає змогу виокремити найголовніші критерії, 

що розкривають суть аграрного підприємництва, – це, скажімо, цілеспрямована 

ризикована, творча діяльність, яка допомагає реалізувати власний інтерес і 

отримати винагороду від провадження бізнесу в аграрному секторі національної 

економіки. 

Аграрне підприємництво – процес, що охоплює всі операції, пов'язані з 

виробництвом, зберіганням, переміщенням і доведенням до споживача 

агропродукції, а також з наданням послуг інформаційно – консультаційного та 

ресурсного забезпечення у цій сфері. В агропідприємництві вирізняють два рівні – 

макро - та мікрорівень. До макрорівня належать економічні, правові, політичні, 

соціально-культурні, технологічні, фізичні чи географічні умови діяльності. 

Мікрорівень тісно пов’язаний з інфраструктурою, що його обслуговує, – фінанси, 

облік, кадри, маркетинг, ринок машин і сировини. Ці рівні підсистеми підтримують 

виробничу функцію, а організацію та координацію забезпечує функція 

менеджменту. 



 25 

У сучасному науковому обігу використовують ще одне поняття, яке 

характеризує аграрне підприємництво, – агробізнес. Ми вважаємо ці два поняття 

тотожними. Проте декотрі автори надто спрощено трактують агробізнес, 

наголошуючи, що він становить собою економічні відносини між людьми з 

приводу організації власної справи, пов’язаної з використанням землі й 

можливістю отримання прибутку. Натомість, на думку інших, окрім аграрного 

виробництва, переробки та реалізації продовольчих товарів, агросервісного 

обслуговування виробників, поняття аграрного бізнесу має охоплювати і 

населення, оскільки поведінка домогосподартв залежить від їхніх видатків на 

продукти харчування [301]. З нашого погляду, слабкість першої позиції полягає в 

тому, що її представники обов’язково пов’язують агробізнес із використанням 

землі, а другої – у тому, що споживачі не можуть бути учасниками агробізнесу, 

оскільки вони лише пасивно й опосередковано з ним пов’язані. У цьому зв'язку 

домогосподарства не виконують ані виробничої, ані посередницької функції; 

ризики ж, яких зазнають покупці продуктів харчування, не є підприємницькими – 

суто споживчими. 

Ми приєднуємося до визначення агробізнесу, запронованому Г. Мостовим, 

як найкоротшим і найзмістовнішим. Агробізнес, стверджує учений, – це форма 

господарювання в аграрному секторі, комплекс заходів, пов'язаних з виробництвом 

сільськогосподарської продукції, її зберіганням, транспортуванням, переробкою і 

доведенням до споживача, а також з виробництвом матеріальних і техніко-

технологічних засобів для сільського господарства [209]. 

Мету аграрного підприємництва становить отримання доходу від 

господарювання, що здійснюють фізичні, юридичні особи й офіційно 

незареєстровані підприємці. Для його існування потрібні певні передумови – 

економічні, юридично-правові, політичні, соціально-культурні. Визначальні 

економічні передумови – вільний ринок, існування різних форм господарювання та 

конкуренція за кращі умови використання капіталу, землі й трудових ресурсів, за 

споживача аграрної продукції. Тому основними чинниками функціонування 

аграрного підприємництва є: потенційна роль і обов'язки власника; наявність 
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робочої сили та початкового капіталу; матеріальні ресурси; продуктивна 

сільськогосподарська техніка, реалізація функцій планування, обліку й аналізу 

руху коштів [1]. Юридично-правові передумови ґрунтуються на законодавстві та 

нормативних документах, натомість чинне законодавство має гарантувати права й 

обов'язки підприємців. До основних прав аграрних підприємців зараховують 

можливість: створення фірми у кожній сфері аграрної діяльності, яка не 

обмежується діючим законодавством; набуття майнових прав; участі зі своїм 

майном у підприємницькій діяльності інших суб'єктів господарювання; отримання 

від підприємницької діяльності доходу; організації найму та звільнення 

працівників; використання фінансових операцій, що постають із необхідності 

підприємницької діяльності. 

Обов'язки аграрних підприємців полягають у забезпеченні всіма 

обов'язковими ресурсами, належній якості вироблених товарів та послуг, оплати 

праці найманих працівників за умовами контракту, вимог і прав споживачів, 

фінансових зобов'язань, передбачених законом [169, с. 46–47]. 

Соціально-культурні передумови формують цінності, морально-етичні 

норми суб'єктів підприємництва та ступінь довіри між ними. 

Аграрне підприємництво має особливості, які виокремлюють його з-поміж 

інших сфер підприємницької діяльності. “Це зовсім інший світ – світ, що живе за 

іншими правилами, – зауважує А. Цуркан, з іншою швидкістю, де інші переконання 

і цінності життя… І жодна його ланка не запрацює ефективно лише від того, що 

куплена нова техніка, елітне насіння чи найкращі у світі добрива” [348, с. 110]. 

Вирізнемо найголовніші особливості аграрної підприємницької діяльності: 

1. Вплив природних умов. Безпосереднє сільське господарське виробництво є 

бізнесом, що залежить від змін погоди, клімату, опадів, спалахів хвороб у 

рослинництві, тваринництві. Природні ризики доповнюються ціновими, 

кон'юктурними, політичними й іншими видами ризиків. Тому в різні роки 

одинакові затрати матеріально-технічних і трудових ресурсів забезпечують різну 

продуктивність сільськогосподарського виробництва й різну пропозицію 

виготовленої продукції. В урожайні роки постає проблема реалізації продукції за 
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достатніми для відтворення цінами, а в неурожайні виникає дефіцит такої 

продукції, що породжує високі ціни для споживачів. 

2. Основним фактром традиційного аграрного виробництва є земля, 

пропозиція якої у межах національної економіки абсолютно нееластична за ціною 

(!"= 0). 

3. Велике розмаїття виробленої сільськогосподарської продукції, 

багатоваріантність її переробки і доведення до споживачів у різних сферах. 

4. Сезонний характер виробництва, що зумовлює нерівномірність 

використання потенціалу агробізнесу (землі, капіталу, трудових ресурсів). 

5. Попит на сільськогосподарську продукцію, зокрема на продовольчі товари, 

–  нееластичний за ціною (!#< 1). Люди не можуть існувати без їжі. У наслідок 

цього вони відносно нечутливі до зміни цін на продукти, у тому числі на хліб, 

молоко. 

6. Високий ступінь територіально-регіональної спеціалізації, в основі якої 

покладено диференціацію за природно-кліматичними зонами (степ, лісостеп, 

полісся, прикарпаття, гірська місцевість). 

7. Своєрідність виробничої структури. В агробізнесі поєднуються великі 

агрохолдинги із сотнями тисяч га землі і селянські господарства з земельними 

наділами, понад 1 га. Тут функціонують державні, приватні, колективні, 

акціонерні, інші товариства, а також особисті підсобні господарства, аналогів яким 

немає в інших сферах національної економіки. 

8. Сучасне аграрне виробництво. Воно у зростаючих обсягах потребує техніки, 

матеріалів, добрив, засобів хімічного захисту рослин, у зв'язку з чим, доходи 

агровиробників залежать від цін на їх ресурси. 

9. Різний соціальний статус працівників, зайнятих у агровиробництві, їхня 

кваліфікація, інтелект, що закладений столітніми традиціями, цінностями у 

здійсненні господарської діяльності. У жодній іншій сфері працівник не може 

покладатися, окрім набутих знань ще й на елементарний здоровий глузд.  



 28 

10. Аграрне підприємництво як центральна складова аграрного сектора 

економіки, – виконує і виробничу й інші функції, наприклад, забезпечення 

життєдіяльності сільського населення, підтримку екологічної рівноваги. 

Загалом складність агровиробництва й особливості його відтворення 

відбуваються за одночасної взаємодії економічних і природно-кліматичних 

процесів. Через свою специфіку аграрне підприємництво не завжди 

конкурентоспроможне. Дослідник Г. Мазур стверджує, що свідченням відсутності 

самовідтворювальної функції є частка витрат несільськогосподарських галузей у 

вартості продовольства, яке реалізується кінцевому споживачеві; у середньому 

вона становить 20–25%, а за деякими переробними галузями – близько 80-90% 

[165, с. 24]. Низьку конкурентоспроможність зумовлюють й інші несприятливі для 

сільгоспвиробників тенденції, відомі в аналітичній економіці під назвою 

“короткострокова і довгострокова фермерські проблеми”. 

З нашого погляду, складність відтворювального процесу в аграрному секторі 

національної економіки не означає апріорі його нижчу ефективність порівняно з 

іншими галузями, а навпаки: аграрне підприємництво в Україні, на відміну від 

майже всіх країн Західної Європи, має високий природний земельний потенціал, не 

скористатися яким було би безглуздо, навіть злочинно, адже сільськогосподарські 

угіддя становлять в Україні 43 млн га, або 72% від її загальної площі країни, на 

території розміщено 25% чорноземів світу [227]. Однак, С. Панчишин та П. 

Островерх, зауважують, що з'являється інша проблема: у країнах, багатих на 

родючі землі, може виникати надлишковий аграрний продукт, який знижуватиме її 

ціни на доходи фермерів [5, с. 68]. Важливим питанням аграрного підприємництва 

є вибір раціональної, економічно достатньої форми господарювання, що 

уособлювала би збалансоване поєднання економічної, соціальної та екологічної 

складової. Україні необхідна форма аграрного господарства, яка би підтримувала 

продовольчу безпеку країни, робочі місця для населення, розвиток і виховання 

селянина-хлібороба, з інтересами, спрямованими не лише на максимізацію 

прибутку, а й на збереження родючості українських чорноземів та захист 

культурно-етнічних цінностей українського народу [95, с. 54]. 
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Ми вже зазначали, що, аграрний сектор економіки становить базу, на якій 

ґрунтується інноваційне аграрне підприємництво. Та, за логікою, розпочнемо 

дослідження із характеристики основних показників, котрі формують механізм 

сучасного аграрного підприємництва на різних етапах його функціонування.  

У розвитку аграрного підприємництва традиційно виокремлюють два етапи: 

перший 1991–1999 рр.; другий – після 2000 рр. [13, с. 54; 15, с. 134]. Ми ж 

запропонували деталізованішу періодизацію еволюції розвитку аграрного 

підприємництва із виходом на формування високоефективної інноваційної його 

форми (табл. 1.1). 

Кожнен етап має специфічні особливості й відрізняється показниками 

ефективності аграрного сектора, а перехід від одного етапу до іншого не може бути 

таким швидким, як у торгівлі чи навіть промисловості. Перший (підготовчий) етап 

характерний зміною ідеології підходів до організації та управлінні аграрного 

підприємництва. Формуються інститути приватної власності й ринкової 

конкуренції, зароджується фермерський рух. Аграрне підприємництво 

утверджується під впливом лібералізації цін. Аграрний сектор відчув на собі тягар 

негативних тенденцій, що спостерігалися у 90-х роках ХХ ст., – це гіперінфляція, 

нееквівалентність зовнішньоекономічного обміну, залежність від зміни 

кон’юктури світового ринку. За оцінкою експертів Світового банку, економічний 

спад у сільському господарстві України виявився одним із найглибших і тривалих 

у Східній Європі [369]. 

На першому етапі зберігалася система соціально-економічного розвитку 

села, характерна дореформаційному періодові. Однак створювалися передумови 

для реорганізації колгоспів і радгоспів унаслідок їх роздержавлення та 

приватизації; землю і майно господарств громадського сектора передавали у 

власність їхніх членів. Це дало змогу організувати одноосібне господарство, або 

колективне сільськогосподарське підприємство (КСП). 

Ринкові перетворення у колишніх одержавлених аграрних підприємствах 

відбувалися складно. Стримувальні чинники цього періоду: відсутність досвіду 

підприємницької діяльності; блокування земельної та майнової реформ колишніми 
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партноменклатурними управлінцями, які з легкістю пересіли із партійних кабінетів 

у крісла голів сільськогосподарських підприємств; несхвальне ставлення до 

новостворених індивідуальних та фермерських господарств членів сільських 

громад. Набута упродовж радянського періоду інертність сільських мешканців до 

підприємництва призвела до того, що наприкінці 1999 р. було реорганізовано лише 

близько 10% підприємств. 

Після реорганізації колишніх колгоспів і радгоспів сформувалася 

суперечлива структура землеволодіння. Власниками землі стали не лише селяни 

працездатного віку, здатні організувати аграрне підприємництво, й пенсіонери і 

спадкоємці, що не мешкали у селі та не мали жодного бажання займатися 

агробізнесом. На цьому першому етапі розвитку аграрного підприємництва 

України було допущено харакутерну помилку для всіх постсоціалістичних країн, 

яка полягала у спробі запозичити найефективніші інститути без їх адаптації до 

соціально-економічних відносин, що склалися у реальному житті [13, с. 54]. 

Загалом функціонування підприємницьких структур на згадуваному етапі 

підтвердило гнучкість і пристосовуваність, суть якої полягала у тому, що загальне 

зниження агровиробництва (зокрема продукції тваринництва) компенсується 

іншими видами (рослинництва). Пристосування інститутів, котрі працюють зі 

зміненою реальністю, Д. Норт трактував як адаптивну ефективність [231]. Цей етап 

завершився виданням Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо 

прискореного реформування аграрного сектора економіки” від з грудня 1990 р. № 

1529/99, який підсумував процес майнової та земельної реформ. 

На другому етапі запроваджено нові економічні відносини, розроблено 

методику проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 

[194, с. 8]. Формувалася дуальна структура сільського господарства і 

корпоративного сектора (сільськогосподарські підприємства й індивідуальні 

фермерські та особисті селянські господарства). Від 1997 р. почав діяти 

спеціальний механізм використання податку на додану вартість, а 1999 р. – єдиний 

фіксований сільськогосподарський податок. У 2003 р. Україна стала членом 

Міжнародної організації ООН з питань продовольства, сільського розвитку. 
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Таблиця 1.1 

Етапи становлення та розвитку інноваційного аграрного підприємництва в Україні* 
Етапи Класифікаційні 

ознаки наукового 
дослідження 

Інституційні заходи Гальмівні 
(стримувальні) 
чинники 

Роль держави Очікувані результати 

1 Підготовчий 
(1991–1999 рр.) 

Форми власності – розпаювання землі та 
майна громадських 
господарств; 
– створення приватних 
підприємств, 
господарських товариств, 
кооперативів 

– відсутність досвіду 
підприємницької діяльності; 
– тіньовий ринок землі; 
– блокування розвитку 
аграрних підприємств 
адмінресурсом; 
– ціновий диспаритет; 
– гіперінфляція 

– формування законодавчої 
нормативної бази аграрного 
підприємництва 

– створення інституційної 
передумови для здійснення 
підприємницької діяльності 

2 Трансформаційний 
(1999 – 2005 рр.) 

Товарність – становлення 
нормативно-правової бази 
агробізнесу; 
– запровадження 
фінансового с/г податку 

– дефіцит інвестиційного 
капіталу; 
– галузева 
розбалансованість; 
– високі кредитні ставки; 
– тінізація розподільних 
відносин 

– непряма підтримка; 
– згладжування існуючих 
суперечностей аграрного 
розвитку між «новими» і 
«старими» інститутами 

– формування дуальної 
поляризованої структури 
агровиробництва 
(корпорації та 
індивідуальні 
господарства) 

3 Інтенсифікаційний 
(2005 – 2025 рр.) 

Розміри підприємств – концентрація земельного 
і майнового капіталу; 
– відновлення 
матеріально-технічної 
бази агровиробників; 
– утворення місцевих 
територіальних громад; 
– формування ринку землі 

– скасування спецрежиму 
відшкодування ПДВ; 
– недотримання 
раціонального 
землекористування; 
– неврахування соціальних 
наслідків ведення 
агробізнесу 

– дотації 
сільгоспвиробникам; 
– підтримка децентралізації 
та формування ОТГ; 
– дерегуляція, мінімізація 
участі державних органів 
управління агробізнесом 

– модернізація аграрної 
економіки; 
– створення передумов для 
становлення інноваційного 
аграрного підприємництва; 
– зростання доходів і 
рентабельності 
підприємств 

4 Модернізаційно-
інноваційний 
(після 2025 р.) 

Інноваційність – сертифікація с/г 
продукції та її 
відповідність 
євростандартам; 
– екологізація агробізнесу; 
– посилення стратегічної 
влади органів місцевого 
самоврядування 

– зміна кон’юктури і 
динаміки цін на продовольчі 
та с/г продукти на світовому 
ринку; 
– мінливість смаків та 
вподобань споживачів; 
– загострення конкуренції на 
світових с/г ринках 

– формування нормативно-
законодавчої бази для 
виробництва органічної та 
генетично модифікованої 
продукції; 
– підтримка базових 
наукових досліджень і 
підготовка інтелектуальних 
кадрів; 
– запровадження програм 
імпортозаміщення 

– збільшення обсягів 
виробництва й експорту; 
– конкурентоспроможність 
на внутрішньому і 
зовнішньому ринках; 
– формування високо-
інтелектуального 
інноваційного 
підприємництва 

*Розроблено та складено автором.
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Третій етап (2005–2025 рр.) характерний інтенсифікацією аграрного 

виробництва на основі концентрації сільськогосподарської землі та майна. Така 

концентрація здійснювалася переважно через довгоочікувану оренду землі й 

зосередження великих земельних масивів у небагатьох юридичних і фізичних осіб. 

На таких засадах сформувалися горизонтально і вертикально інтегровані аграрні 

компанії, зорієнтовані на виробництво найвигіднішої експортоорієнтованої 

продукції рослинництва і птахівництва. 

На перших етапах трансформаційних перетворень найактуальнішим був 

аналіз класифікаційних ознак за формами власності [237, с. 58–59]. На початку ХХІ 

ст., як зауважує Л. Мельник, значну увагу приділяли аналізові аграрного 

господарства за товарним та споживчим принципом [192, с. 69–70]. У другій декаді 

ХХІ ст. особливо актуальним є дослідження аграрних підприємств за розмірами. 

Питання вибору пріоритетних організаційно-правових форм ведення 

агробізнесу перетворюється у сучасних умовах на інструмент гострої політичної 

боротьби. Одні економісти і політики є прихильниками дрібно-товарного 

аграрного бізнесу (фермерських товарних господарств), інші ж переконують у 

перевагах великого аграрного бізнесу (агрохолдингів, асоціацій). За всіма 

дискусіями щодо цього, як зазначає А. Гриценко, постає доленосна для села 

відповідь на запитання: до кого урешті-решт перейдуть розпайовані земельні 

ділянки – до агрохолдингів або сімейних фермерських господарств [57, с. 14]? 

У 2017 р. суб'єкти аграрної підприємницької діяльності, використовуючи 

власні чи орендовані землі, розподіляли на: 

1. Агропідприємства: 

– мікро (до 500 га); 

– малі (500 – 2500 га); 

– середні (2500 – 10 000 га); 

– великі (понад 10 000 га).  

2. Селянські господарства населення: 

– особисті селянські господарства; 
– присадибні господарства; 
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– садівничі, городні й дачні господарства.  

3. Фермерські господарства.  

4. Кооперативи.  

5. Господарські товариства.  

– спільного обробітку землі; 
– спільного використання техніки; 

– спільного випасання худоби.  

6. Державні підприємства.  

Динаміка кількості суб'єктів аграрного підприємництва в Україні 

відображена у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Динаміка кількості суб'єктів аграрного підприємництва в Україні* 
Організаційно-господарська 

форма 
Рік 2015 р., %, до 

2001 2005 2010 2015 2000 2005 2010 
Сільськогосподарські 
підприємства, всього 12820 8520 9180 8502 66,3 99,8 92,6 

З них:  
Господарські товариства 6970 4733 4956 4860 69,7 102,7 98,1 
Приватні підприємства 2577 1814 2268 2111 81,9 116,4 93,1 
Виробничі кооперативи 2165 1041 551 337 15,6 32,4 61,2 
Державні підприємства 358 271 279 181 50,6 66,8 64,9 
Фермерські господарства 390 437 821 836 214,4 191,3 101,8 
Інші 360 224 305 177 49,2 79,0 58,0 

* Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики України [253]. 

 

Ураховуючи кількісне домінуюче становище особистих селянських 

господарств, якісні показники великих агропідприємств на ринку, а також 

стратегічні перспективи розвитку, звернемо детальну увагу на великі й малі форми 

ведення сучасного агробізнесу. Для аналізу переваг і слабин великих і малих форм 

господарювання звернемося за допомогою до розвідок класиків. Так Й. Шумпетер 

і М. Портер визнавали необхідність функціонування великих фірм в економіці 

країни як таких, котрі можуть забезпечити кращі умови для розвитку суспільного 

виробництва, реалізації, потенціалу корпорацій, удосконалення конкуренції [383]. 

В Україні існуючі наукові підходи, а головно - меркантильні інтереси 

колишніх керівників колгоспів і радгоспів, призвели до того, що на етапі аграрних 
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трансформацій заходи державної політики орієнтувалися на відродження 

великотоварного виробництва [15, с. 135]. Станом на 1 січня 2016 р. у нашій 

державі налічувалося 160 агрохолдингів, які обробляли майже 8,7 млн га 

сільгоспугідь, або 53% від загальної площі, що перебували у користуванні аграрних 

підприємств [345, с. 35]. 

З погляду Г. Мазнєва, саме агрохолдинги найінтенсивніше залучають 

інвестиції та запроваджують інновації. Лише упродовж 2010-2012 рр. п'ять 

агрохолдингів реалізували інноваційно-інвестиційні проекти з виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції на 1,43 млрд дол. США [163, с. 71]. 

Корпоративний сектор продукує 85–87 % ріпака, сої та цукрових буряків, 66–67% 

зернових і зернобобових і соняшнику, 62% яєць, 55% м’яса. Натомість фермерські 

господарства утримують певні продуктові ніші: більші – у вирощуванні 

високоприбуткових плодовоягідних культур і менші – у виробництві інших видів 

продукції, а господарства населення забезпечують виробництво 97% картоплі, 

82-86% овочів, плодів та ягід, 78–80% молока і 43–45% м'яса [14, с. 90]. 

Прихильники великотоварного аграрного підприємництва стверджують: 

світовий ринок зерна нині на 90% контролюється лише п'ятьма концернами, 

причому лідери ринку – компанії Gargill і АДМ разом контролюють 65% світової 

торгівлі [59]. В Україні ситуація подібна: понад 70% експорту зерна у 2014-2016 

рр. контролювало сім компаній [80]. Зауважимо, що окремі з них не вирощували 

зернові, хоча й визначали ціну на внутрішньому ринкові [360, с. 8]. 

Отже, великим агропромисловим компаніям притаманні аргументовані 

переваги, а визначальними із них є можливість інноваційного розвитку та 

полегшений вихід на міжнародні продовольчі ринки. Проте водночас із 

позитивним короткостроковими результатами діяльності агрохолдингів 

спостерігаються і негативні, скажімо агрохолдинги продовжують використовувати 

пільговий режим оподаткування. 

Суперечливі процеси, які з'являються у формуванні великих агрохолдингів, 

а також загрози, які виникають, є предметом пильної уваги українських науковців. 

Наприклад, Л. В. Молдаван дотримується думки: великий аграрний капітал, який 
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проникає у сільське господарство, прагне до великого землекористування, 

концентрації та спеціалізації виробництва, мінімізації найманих працівників, 

витіснення трудомісткої праці, виснажливої для здоров'я людей, максимізації 

використання хімічних засобів, генетично модифікованих сортів, біодобавок у 

тваринництві тощо, тобто спрямований на досягнення економічної ефективності. 

Однак за природою він не може виконувати соціально значущі для людей функції. 

Це спричиняє порушення концепції багатофункціональності сільського 

господарства [205, с.15]. 

Великі виробники сільськогосподарської продукції часто не виконують 

соціальних зобов'язань перед трудовим колективом. Так агрохолдинг KSG Agro – 

вертикально інтегрована компанія, яка функціонує у всіх сферах продовольчого 

ланцюга від виробництва до переробки і реалізації та яка має у складі 42 

підприємства у дев'ятьох областях і земельний банк, – не виплатив своїм 

акціонерам у 2016 р. дивіденди, хоч виручка компанії зросла за рік на 45,2 % [23]. 

Однак найбільшу проблему діяльності агрохолдингів становить 

розбалансування системи “сільське господарство – село”. Дослідники – О. 

Бородіна й І. Прокопа: “Вони отримують надприбутки від виснажливого 

використання природно ресурсного, людського та інфраструктурного потенціалів 

села. Фактично ці структури присвоюють і значною мірою виводять за межі 

аграрної сфери вартість, яка могла б служити джерелом повноцінного відтворення 

її природо-ресурсного і виробничого потенціалів та сільського життєвого 

середовища, збереження довкілля і підвищення якості життя населення” [15, с. 

136]. Такої ж думки дотримуються інші українські науковці – Т. Заяць і Т. 

Краєвська: “Сучасний активний і досить суперечливий процес агрохолдингізації не 

сприяє зміцненню соціально-економічної основи розвитку сільських поселень, 

створенню нових продуктивних робочих місць для їх жителів або поліпшенню 

їхньої забезпеченості соціальними послугами. У сільських поселеннях України 

практично відсутні або недостатньо розвинуті ті види економічної діяльності, які 

здатні забезпечити офіційне працевлаштування незайнятих” [89, с. 78]. 
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На загрози, що супроводжують процес агрохолдинзації аграрного 

підприємства, звертають увагу іноземні науковці. Американські вчені, аналізують 

аграрні процеси у Латинській Америці, дійшли висновку: панування латифундії 

призводить до винищення селянства, небезпеки екологічної катастрофи, зниження 

народжуваності й інших негативних явищ, які значно переважають вигоди від 

експортно-орієнтованого виробництва. Це спонукало уряд США переглянути 

систему землекористування у напряму захисту малих ферм [95, с. 54]. 

Переваги великого аграрного підприємництва проявляються лише до певних 

його розмірів. Спостерігати цю залежність можна за допомогою закону ефекту 

масштабу. Зростаючий ефект масштабу відображає підвищення ефективності під 

час збільшення масштабів господарської діяльності [5, с. 133–134]. За збільшення 

ресурсів зростає середня продуктивність чинників виробництва, що й забезпечує 

підвищення темпів приросту загальної кількості продукції. Як ми уже зазначили, 

агрохолдинги унаслідок спеціалізації (наприклад, птахівництво), можуть 

підвищувати продуктивність факторів виробництва, використовувати 

найсучасніше обладнання і технології, мінімізації відходів виробництва. Однак 

практика засвідчує: подвоєння ресурсів, зокрема землі, знижує загальну 

економічну ефективність. Причиною спадного ефекту є зростання витрат, 

пов'язаних з ієрархією управління, організацією, координацією та контролем за 

виробництвом і розподілом. Практика спростовує аргументацію прихильників 

великого виробництва, що збільшення масштабів виробництва зумовлює зростання 

доходів. Фактор приватної власності з погляду академіка О. Онищенка, 

ефективніший порівняно з фактором концентрації виробництва [239, с. 62]. 

Зростаючі доходи в Україні сучасних агрохолдингів спричинені передусім значним 

використанням податкових пільг та преференцій, які передбачені вітчизняним 

законодавством, та наближеністю до влади і бюджетних ресурсів [13, с. 90–91]. 

Найприбутковішим є великий аграрний бізнес у галузі птахівництва. Чотири 

найбільші птахофабрики у 2015 р. отримали сукупно 21,55 млрд грн чистого 

прибутку [366].  
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На сучасному етапі розвитку аграрного підприємництва у середовищі 

особистих селянських господарств спостерігається розшарування. Частина із них 

тяжіє до підсобного господарства, частина до товарно-фермерського. У 2017 р. 

кількість домогосподарств зі середніми розмірами до 0,5 га становила 51,6%, 0,5 – 

1 га – 26,4%, понад 1 га – 22%. Порівняльні характеристики показників діяльності 

фермерських господарств залежно від їх розмірів відображені у таблиці 1.3. 

У розмаїтті господарюючих суб'єктів вагома роль належить особистим 

господарствам населення. До останнього часу в економічній літературі триває 

дискусія – є вони підприємницькими структурами чи ні [53, с. 60]. 

Таблиця 1.3 

Порівняльні характеристики показників діяльності аграрних 

домогосподарств залежно від розмірів землеволодіння, %* 
Показники Домогосподарства з площею землі 

0,5 га і менше 1 га і більше 
Структура посівних площ 
– зернові; 
– технічні; 
– кормові 

 
21,6 
0,6 

17,7 

 
58,1 
23,5 
10,7 

Статевовіковий склад, 
зокрема 
– чоловіки 
– жінки 

 
45,6 
54,4 

 
47,4 
52,6 

Наявність с/г споруд, у т.ч. 
для: 
– зберігання урожаю; 
– зберігання кормів; 
–утримання свійських тварин; 
–утримання техніки та 
ремонту 

 
 

60,2 
21,8 
38,8 
6,4 

 
 

60,6 
36,8 
51,9 
17,1 

Використовують мінеральні 
добрива 
– сівозміни; 
–санітарний стан якості 
молока; 
- санітарна обробка тварин 

 
 

9,0 
53,7 

 
11,5 

 
 

33,6 
73,2 

 
48,4 

Наявність техніки, в т.ч. 
– плуга; 
– сівалки; 
– комбайнів; 
– тракторів 

 
11,5 
6,6 
0,1 
3,0 

 
48,4 
22,7 
3,7 

22,9 

* Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики України [253].  
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Незважаючи на це, діюча влада продовжує підтримувати великих 

агровиробників, що підтверджує запровадження інституційних новацій у сфері 

аграрного оподаткування. З 1 січня 2017 р. відмінено спецрежим оподаткування 

ПДВ. Натомість держава вирішила надати сільгоспвиробникам бюджетні дотації 

на період до 2022 р. [276]. Головна новизна у принципі розподілу коштів полягає 

ось у чому: більше дотацій отримує той, хто сплачує більше податків із 

внутрішнього ПДВ у бюджет; тобто великі компанії з великими прибутками 

зможуть отримувати левову частку всіх дотацій, а малі й середні підприємства не 

одержують дотаційної підтримки узагалі [19]. 

Оскільки ключовою метою державної аграрної політики на найвищому рівні 

вважають реалізацію амбітної програми збільшення виробництва зерна до 80–100 

млн т, то очевидним і зрозумілим є продовження курсу на укрупнення 

(холдингізації) аграрних структур. Про це застерігають відомі українські 

дослідники І. Кириленко та В. Івченко [121, с. 6]. 

Попри означені проблеми, існує очікування того, що в умовах деолігархізації 

та декриміналізації економічної сфери України інтереси села і селянства будуть 

враховуватися повніше, ніж у трансформаційному періоді. Цьому, на наш погляд, 

сприятимке децентралізація влади та новостворені місцеві територіальні громади. 

У суспільстві дедалі гостріше усвідомлюється ризикованість надто 

поляризованої дуальної структури сільського господарства, соціальні й екологічні 

загрози подальшої холдингізації галузі. Тому в середовищі особистих селянських 

господарств, як стверджує І. Прокопа, сформувалась група ринково орієнтованих 

виробників сільгосппродукції, що відповідають визнаним у світі критеріям 

сімейних ферм. За відомими оцінками, її чисельність досягає 20% загальної 

кількості ОСГ, тобто 700–800 тис. господарств [283, с. 129-130]. У випадку 

формування сприятливого інституційного середовища (стосовно реєстрації, обліку 

й звітності, соціального захисту, економічної та організаційної підтримки та ін), 

вони можуть стати потужним чинником збалансування вітчизняної 

сільськогосподарської системи й зміцнення економічних основ сільського 

розвитку, зокрема посилити становлення середньої верстви на селі [48, с. 80]. 
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З огляду на комплексне вирішення економічних, соціальних та екологічних 

проблем українського села й агробізнесу, найоптимальнішими заходами є 

обмеження приватного землеволодіння з одночасною підтримкою селянських і 

фермерських господарств товарного типу. Останні могли би вийти на 

організований ринок і виробляти безпечну та високоякісну продукцію, сформувати 

активну середню верству. Цікаве їх застереження, що суспільство без середньої 

верстви уподібнюється сходам, які прогнили посередині. Німецькі економісти 

усвідомили це ще наприкінці ХІХ ст. [121, с. 9]. 

Роль дрібного аграрного бізнесу високо оцінювали й класики економічної 

науки. Так аналізуючи структуру аграрного підприємництва, С. Сісмонді 

критикував великі підприємства за соціально-економічні наслідки, які вони 

спричиняють, – розорення дрібних землевласників, спекулювання у ціноутворенні 

на сільськогосподарську продукцію й оплату найманої праці. Учений дійшов 

висновку, що дрібні господарства без підтримки суспільства не витримають у 

конкурентній боротьбі [303]. 

Сучасні зарубіжні науковці та політики теж позитивно оцінюють роль 

сімейного аграрного бізнесу. На сімейні ферми у світовій аграрній економіці 

припадає не менше 56% виробленої сільськогосподарської продукції. Ці 

господарства обробляють значні маси сільгоспугідь: 83% – у Північній і 

Центральній Америці, 68% – у Європі, 85% – в Азії, 62% – в Африці. І лише у 

Південній Америці їхня частка становить 18%. Чи не тому цю частину світу 

називають зосередженням найглобальніших агроекологічних проблем [121, с. 7]? 

Дрібні сімейні господарства населення України відіграли позитивну роль у 

трансформаційний період. Вони компенсували спад виробництва, який допустили 

сільськогосподарські підприємства. Завдяки земельній реформі площа 

сільськогосподарських угідь у цих господарствах збільшилась від 2,67 млн га у 

1990 р. до 6,3 млн га у 2016 р. (без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і частини неконтрольованої 

Донецької та Луганської областей), а виробництво валової продукції зросло 

відповідно від 84 до 108 млрд грн. У структурі суб'єктів аграрного підприємництва 
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кількісно найбільшу частину становлять особисті селянські господарства. У 2015 

р. їх налічувалося 4,1 млн. Вони використовували 6294,4 тис. га землі, а середній 

розмір земельної ділянки становив 1,5 га [121, с. 8]. Ще у трансформаційний період 

відношення до сімейних господарств формувалося як до “підсобних”, 

неперспективних, що відображення у формуванні ринкової інфраструктури, 

зорієнтованої переважно на підтримку й обслуговування великого товарного 

виробництва [15, с. 136]. 

Як засвідчують події останніх років, прихильники агрохолдингів створюють 

через лобістські групи у Верховній Раді України різноманітні бар'єри 

представникам сімейних аграрних господарств, виписуючи законодавчі акти так, 

щоб селяни не могли отримувати статусу дрібних товарних агровиробників [48, с. 

83]. 

Однак зауважимо: структура дрібного аграрного підприємництва вкрай 

нераціональна; у другій декаді ХХІ ст. зі загальної кількості домогосподарств 22% 

обробляли ділянки площею понад 1 га, а 17–18% реалізували продукцію на суму, 

яка не перевищувала 1 тис. дол. (за обмінним курсом) [14, с. 91]. Вочевидь, що 

стратегічної перспективи вони не мають, незважаючи на домінуюче становище на 

сучасному ринку. 

Найадекватнішими, до вимог розвитку сучасного аграрного ринку є товарні 

селянсько-фермерські господарства площею понад 200 га сільськогосподарських 

угідь, які матимуть змогу відтворювати родючість ґрунтів, не допускати 

монопольних виробництв, підтримувати соціальну інфраструктуру на селі. Саме ці 

господарства уособлюють власника та господаря в одній особі, а їхня підтримка 

повністю вписується у політику формування міцних селянських територіальних 

громад. Лише вони можуть припинити безправ'я місцевих громад у розв'язанні 

актуальних земельних та інших питань. Оскільки становлять внутрішні резерви, які 

можна використати без додаткових видатків із бюджету. Це особливо важливо з 

огляду на те, що українській економіці загалом, у тому числі її аграрній складовій, 

найближчим часом потрібно 100–150 млрд євро для стабілізації та ефективного 



 41 

старту в майбутнє. Проте, як застерігає Дж. Сорос, шанси на отримання цих коштів 

ззовні сьогодні невисокі [228]. 

Ми вже зазначали, що аграрне підприємництво виконує економічну, 

соціальну й екологічну функції, але пріоритетною з-поміж них є економічна – 

забезпечення населення якісними за доступними цінами і у широкому асортименті 

продовольчими товарами. 

Роль аграрного підприємництва у розв'язанні визначених завдань, тенденції 

його розвитку, в тому числі й у довгостроковій перспективі, усе це залежить 

головно від загального стану економіки. Аграрний сектор вітчизняної економіки 

виявився надто вразливим в умовах ринкової трансформації. Хоча він не настільки 

гостро, як інші галузі національного господарства, за твердженням О. 

Шубравської, відчуває кризу платоспроможнього попиту на споживчому ринку 

[360, с. 5]. 

Українці у 2015–2017 рр. знову опинились у критичній ситуації. Зростання 

комунальних платежів, тарифів на соціальні послуги призвело до того, що реальні 

доходи зменшуються. За цих умов основні видатки сьогодні припадають на 

продовольство. Це вигідно для окремих агровиробників, які без надмірних зусиль 

збувають навіть низькосортну продукцію. Окрім того, це не спонукає їх до 

виробництва високоякісної, екологічно чистої продукції, не формує пропозицію 

постачати такі товари на внутрішньому ринку. 

Загалом аграрний бізнес у всі роки трансформаційного періоду був 

своєрідною точкою опори для економіки України. Такий висновок підтверджують 

дані, що характеризують стан вітчизняної економіки у 2008–2015 роках. Так у 2008 

р. зростання ВВП становило 2,2 %, натомість аграрне виробництво підвищилося на 

17,1%. У 2013 р. обсяг реального ВВП не змінився, але агровиробництво 

збільшилося на 13,6%. Узагалі з 2007 до 2015 рр. сільськогосподарське 

виробництво зросло на 44,8%, а ВВП зменшився на 19,6% [253]. 

З погляду багатьох дослідників, стратегічними пріоритетами розвитку 

аграрного підприємництва в Україні до 2025 р. мають бути забезпечення населення 

продуктами харчування на рівні науковообгрунтованих норм, зростання 
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експортного потенціалу агропромислового комплексу та скорочення імпорту 

продовольчої продукції. 

На етапі інтенсифікації, який за нашими прогнозами, переважно завершиться 

у другій декаді XX ст., повинна бути відновлена матеріально-технічна база 

агропідприємств, знайдено оптимальне поєднання дрібного, середнього й великого 

бізнесу, сформовано ринок землі. Реалізація цих заходів значно залежатиме від 

успішності децентралізації та формування міцних самодостатніх сільських 

територіальних громад. Тенденції, що супроводжують розвиток агробізнесу на 

згадуваному етапі, можуть здійснюватися за двома сценаріями – оптимістичному й 

песимістичному. За песимістичним, обсяги виробництва у 2025 р. зростуть на 4,1 

% порівняно з 2015 р., а за оптимістичним – на 9,2 % і становитимуть 261 млрд грн 

[288, с. 16]. Є всі підстави для реалізації оптимістичного сценарію. 

Аграрне підприємництво України стало у другій декаді ХХІ ст. одним із 

визначальних секторів її економіки, забезпечуючи 24% валового випуску продукції 

та до 20% ВВП країни, у 2016 р. – 41 %. У агросекторі працюють 3,5 млн українців; 

із 100 найбільших компаній України 26 задіяні в агровиробництві. 

Продукція АПК становить 38,2 % товарного експорту. Україна входить у 

сімку світових лідерів з виробництва зерна, соняшникової олії, яєць, продуктів 

птахівництва, меду. Проте для того, аби сільське господарство було стабільно 

працюючим сектором економіки, демонструвало позитивну щорічну динаміку, 

необхідно не лише ефективно використовувати наявний аграрний ресурсний 

потенціал, й прагнути задіяти всі резерви, які зосереджені в інноваціях і науково-

технічному прогресі. 

 

1.2. Місце і роль інновацій у системі аграрного підприємництва 

 

Проблематика інноваційного розвитку аграрного підприємницького сектора 

– надзвичайно вагома складова наукових досліджень. Це пов'язано з обмеженістю 

та вичерпністю багатьох ресурсів аграрного сектора, уповільненням темпів 

інвестування коштів у розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств, 
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загостренням соціальних і економічних проблем на селі. Водночас значущість 

сільського господарства особливо відчутна, з огляду комплексоутворюючої ролі 

агросфери у сукупності галузей продовольчої спеціалізації. 

Тисячолітня практика засвідчує: якщо можна було б обходитися без 

удосконалення різноманітних знарядь виробництва техніки і технологій, люди 

ніколи би не робили цього за жодних обставин. Проте існують ситуації, котрі 

спонукають запроваджувати нововведення. Це давно відомі, й такі, які вже стали 

хрестоматійними, – конкуренція, бажання отримати більший прибуток, мінливість 

смаків й уподобань споживачів. Кожна інновація, на думку О. Коваленка, повинна 

починатись із розуміння потреб, бажань та прагнень споживача [131, с. 69]. 

Новітня українська практика запровадження аграрного бізнесу підтверджує: 

особливої прихильності підприємців до здійснення інновацій не існує. Вони 

обтяжливі для бізнесу, оскільки завжди пов'язані з додатковими витратами. Тому 

люди в усіх країнах не дуже захоплюються інноваціями. Вижити без них 

неможливо, а їх реалізація завдає забагато клопоту. Однак для завоювання й 

утримання конкурентоспроможності на ринках необхідно мати особливі технології 

та випускати виняткову за споживчою цінністю продукцію. Ця істина – 

беззаперечна і неодноразово озвучена науковцями [271, с. 17]. Щоправда, в 

українському агровиробництві схильність до використання інновацій є 

своєрідною. Як засвідчують П. Бубенко і В. Гусєв у нашій державі забезпечити 

продуктивність власного бізнесу можна без інновацій в класичному розумінні. Тут 

будуть доречнішими “інновації” у корупційні схеми та схеми вибіркового 

правозастосування, що теж становлять елемент корупції. Сформоване у країні 

непрозоре бізнес-середовище цілком прийнятне і навіть комфортне для лідерів 

українського бізнесу, даючи змогу достатньо успішно функціонувати, не 

обтяжуючи себе нововведеннями [16, с. 84]. 

Проте, незважаючи на певні невдачі, інновації утверджуються в аграрній 

підприємницькій діяльності України. Вони, за переконливими доведеннями 

науковців, на сучасному етапі й у перспективі здатні забезпечувати: – 

високоефективне, конкурентоспроможне та експортноорієнтоване аграрне 
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виробництво; – економічне зростання і посилення обороноздатності країни; – 

реалізацію національної ідеї. 

Загальновизнано, що інновації як носії піонерного та якісно нового є 

каталізаторами прогресивних змін в економічній системі й найважливішим 

атрибутом її еволюційного руху, внаслідок чого нарощуються і розкриваються 

внутрішні потенціал людини та суспільства, відбуваються їх трансграничні 

переходи через суб'єктивно-об'єктивні межі можливого [81, с. 5]. 

Зазначимо, що аграрне інноваційне підприємництво не є продуктом ХХ ст. і 

його високих технологій. Використання примітивних інноваційних технологій 

розпочалося ще до Різдва Христового, коли людина почала застосовувати у 

практичному житті живі істоти й біологічні процеси, створюючи при цьому нові 

форми рослин і тварин. З одомашненням першої тварини та вирощуванням першої 

культурної рослини відбулася їх спільна інноваційна еволюція. Однак сучасне 

аграрне підприємництво, яке здійснюється на інноваційних засадах, має всі ознаки 

макроекономічного явища і є чинником економічного зростання. Воно впливає на 

кількісні та якісні показники розвитку національної економіки й покликане 

забезпечувати саморозвиток країни. Ці завдання втілюють у життя з допомогою 

таких функцій: 

– залучення до виробничого процесу нових джерел сировини, створення нових 

споживчих ринків; 

– концентрації процесів формування і капіталізації прав інтелектульної власності; 

– розширення попиту на висококваліфіковану робочу силу, здатну генерувати 

знання та розробляти й упроваджувати нововведення.  

Ці функції реалізуються через систему державних: наукових, освітніх, 

фінансово-кредитних та інших установ, а також структури аграрного 

підприємницького сектора. 

Осмислюючи складність розглядуваних питань функціонування аграрного 

підприємницького сектора, спробуємо належно обґрунтувати термін “інновація”. 

Це дасть змогу правильно визначити проблему, проаналізувати суть аграрних 

інновацій та їхнього місця у підприємницькому середовищі. 
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Видатний український науковець-економіст М. Туган-Барановський належав 

до перших учених, що сформував своє бачення сутності інновацій, досліджуючи їх 

крізь призму наукових відкриттів, технічних удосконалень, які є рушійною силою 

розвитку виробництва. Однак започаткував у науковий обіг терміна “інновація” 

австрійський економіст українського походження Й. Шумпетер, запозичивши, з 

погляду дослідників, багато важливих положень із теорії технічного розвитку й 

удосконалення М. Туган-Барановського [328]. У його розумінні “новація” варто 

розглядати як новий удосконалений продукт, новітній метод виробництва, 

модерний спосіб проникнення на ринок, організаційні новаторські методи 

управління [361, с. 118]. 

Академічні словники пов'язують походження терміна “інновація” з двома 

дієсловами класичної латини – innovare (оновлювати префікс in - у напрямку) й 

innovatus (змінювати), що в перекладі означає “нові зміни у чомусь” [307, с. 112]. 

У короткому термінологічному словнику за редакцією Л. Гохберга інновація, 

відповідно до міжнародних стандартів, трактується як кінцевий результат 

інноваційної діяльності, що отримала втілення у вигляді нового або ж 

удосконаленого продукту, впровадженого на ринку. Крім того, підсумком 

інноваційної діяльності може бути поліпшення технологічного процесу, який 

використовують у практичній діяльності або у новому підході до надання 

соціальних послуг [313]. 

Одні автори ототожнюють слово “інновація”, сприймаючи його синонімом 

до понять “новація”, “нововведення”, “новина” тощо. Інші автори під інновацією 

розуміють процес, коли ідея чи винахід набувають економічного змісту, 

пропонуючи схему інноваційного процесу, де кінцевою ланкою є нововведення: 

інновація – новина – нововведення [323, с. 34]. Означені підходи, на нашу думку, 

недостатньо аргументовані. Ми вважаємо, що не всі нововведення можуть бути 

новаціями. Такими стають лише ті, які відповідають певним критеріям та 

уявленням споживача і які він готовий сприйняти. У Законі України “Про 

інноваційну діяльність” визначено: інноваційна діяльність – діяльність, що 

спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
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розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і 

послуг [282]. 

Загалом, адаптуючи визначення цього терміна стосовно аграрного 

підприємництва, даємо таке його формулювання: аграрні інновації - це 

комерціалізовані наукові знання, які уречевлені у новій техніці й технологіях, 

досконалішому продукті, модерних методах управління в системі агровиробництва 

та виробництві продукту вищої споживчої цінності. 

Особливо наголошуємо на двох термінах у запропонованому нами 

визначенні – “комерціалізованість” та “споживча цінність”. Комерціалізованість 

нововведень - це сприйняття їх покупцем, використання чи споживання з метою 

отримання більшої вигоди, а “споживча цінність” означає, що кінцевим 

результатом інноваційної підприємницької діяльності повинен стати продукт, який 

відповідає безпековим та спеціальним екологічним стандартам і позитивно впливає 

на здоров'я людини, тривалість її життя, працездатність. 

Дослідник В. Шлапак зауважує, що наявність різних, часто протилежних 

трактувань поняття “інновація” створює не лише певні методологічні труднощі але 

й проблеми використання механізму планування інноваційного процесу, 

експертизи та реєстрації інноваційних проектів [354, с. 65]. 

Необхідно вирізняти за П. Уайтом поняття “винахід”, як кінцевий продукт 

досліджень від поняття “нововведення”, що є результатом винаходу [330, с. 23]. 

У науковому середовищі обговорюється питання стосовно змістового 

наповнення категорій, які характеризують аграрні інновації. У цьому зв'язку 

першим і визначальним поняттям є “інноваціний розвиток”. В. Гусаков констатує: 

інноваційний розвиток - це конструктивний і творчий процес, що забезпечує 

створення і реалізацію інновацій [61, с. 7]. Однак таке визначення, з нашого 

погляду, спричиняє низку запитань, котрі потребують чіткої відповіді. 

По-перше, на якому з етапів розробки нового товару починається 

інноваційний розвиток - етапі формування ідеї щодо нового товару чи її вибору, 

випробовування у ринкових умовах або впровадження у серійне виробництво. 
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По-друге, яка роль науки в інноваційному роззвитку? Чи варто розглядати 

інноваційний розвиток разом з наукою чи це - вже постнаукова діяльність? 

По-третє, хто постає носієм і рушійною силою інноваційного розвитку 

агросектора – безпосередньо сільськогогосподарські підприємства, фермерські 

господарства, інші агровиробники або й ті підприємства, що обслуговують цей 

сектор, а також відповідні державні структури. 

По-четверте, яке аграрне підприємство варто вважати інноваційним: лише те, 

де обсяги використання нововведень становлять понад 50%, або те, що застосовує 

окремі виробничо-технологічні, селекційно-генетичні чи організаційно-

управлінські заходи й отримує локальні, у дечому покращені технології або 

продукти, які не мають суттєвої конкурентної переваги? 

По-п'яте, чи можна вважати інноваційним підприємство, що отримало новий 

унікальний продукт або технологію, проте у підсумку це порушило існуючі 

екологічні чи соціальні стандарти, коли погіршилася якість, споживча цінність 

продукту, критерії безпеки? 

По-шосте, які джерела фінансування аграрних інновацій пріоритетні – 

особисті (залучені) кошти агропідприємств чи кошти держави? Спробуємо дати 

відповідь на ці запитання. 

Отже, “інноваціний розвиток” - процес, що розпочинається на етапі вибору 

ідеї нового товару, його випробовування у ринкових умовах, запровадження у 

серійне виробництво, в наслідок чого отримують новий унікальний безпечний 

продукт вищої якості, який не спричиняє порушення екологічних чи соціальних 

стандартів. 

Недосконалість понятійного апарату, що використовують у дослідженнях 

інновацій проявляється у відсутності єдиного наукового обґрунтованого підходу 

до розкриття сутності категорії “аграрна інноваційна діяльність”, її зв’язків з 

іншими близькими за змістом поняттями. У науковому виданні “Інноваційне 

забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та 

перспективи” інноваційна діяльність у широкому розумінні означає весь 
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інноваційний процес, який починається з появи науково-технічної ідеї та 

завершується поширенням продукту [107, с. 23]. 

Загальноприйнято вважати, що інноваційна діяльність охоплює наукову, 

науково-технічну і технологічну діяльність як невід'ємну складову повного циклу. 

Вчені В. Лисюк та М. Скрипник зазначають, що розвиток інноваційної діяльності 

в аграрній сфері визначається передовсім науково-технічним прогресом, його 

темпами, а також соціально-економічними наслідками цієї діяльності [155, с. 149].  

У науково-методичному виданні “Інноваційний менеджмент сталого 

розвитку на прикладі агропромислового комплексу” за редакцією Д. Мазоренко,  

О. Бурової дається таке визначення інноваційної діяльності - це вид діяльності, 

пов'язаний з комплексом заходів з трансформування інноваційних ідей у новий або 

вдосконалений продукт на ринку, в новітньому вдосконаленому технологічному 

процесі, що застосовується в практичній діяльності, модерний підхід до соціальних 

послуг [108]. 

Отже, інноваційна діяльність - це поетапний процес від виникнення ідеї до 

створення продукту вищої споживчої цінності. Інноваційні зміни відбуваються 

лише тоді, коли існуючий стан речей не задовільняє потреби особи, 

підприємницьких структур, або суспільства загалом. У випадку, коли, наприклад, 

біологічний сорт тієї чи іншої сільськогосподарської культури нестійкий до 

несприятливих грунтово-кліматичних умов, збудників хвороб, шкідників, то він 

потребує зміни. Формування нового, продуктивнішого, стійкішого до умов 

вирощування сорту, як вважає Л. Білозір, може здійснюватися на інноваційній 

основі [12, с. 89].  

Необхідно уточнити зміст двох термінів - “інноваційне управління” й 

“управління інноваціями” у територіальних громадах. Може, на перший погляд, 

видатися, що це - синонімічні поняття, які стосуються різних аспектів 

самоуправління місцевих громад в Україні. Інноваційне управління характерне 

новими підходами, які постають перед органами місцевого самоврядування щодо 

використання своїх функцій усередині самої громади. Термін “управління 
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інноваціями” належить до сфери взаємодії органів місцевої влади та зовнішніх 

стосовно неї організацій. 

У системі науково-інноваційної діяльності серед чинників, що формують 

інноваційний аграрний процес “наука-інновації-виробництво”, визначальне місце 

посідає створення й упровадженню інновацій. Вони забезпечують високу 

конкурентоспроможність аграрної продукції, поліпшують структуру та якість 

виробництва, з одного боку, а з іншого - забезпечують його зростання й 

ефективність [261, с. 75]. Інновації, котрі виявилися життєздатними, приносять 

їхнім власникам додатковий дохід, що іноді називають “інноваційною 

квазірентою”, або тимчасовою економічною рентою, яка виникає унаслідок 

набуття тимчасового монопольного становища на ринку через успішну дифузію 

інновацій [229, с. 39]. Отримувачі такої квазіренти стають підприємцями-

інноваторами й одержують надприбуток завдяки тому, що вони - єдині гравці на 

ринку, ті, хто задовольняє унікальні потреби та володіє унікальною технологією 

(технікою) або методами організації й управління [299].  

Результативність інноваційної діяльності у сфері аграрного підприємництва 

залежить від сформованого, ефективного діючого ресурсного потенціалу. В 

науковому середовищі домінує думка про те, що в основі ресурсного забезпечення 

інноваційної діяльності є наявність фінансових коштів, достатніх для ведення 

підприємництва [82]. 

Деякі науковці стверджують: здійснення інноваційної діяльності вимагає 

залучення ресурсів не тільки фінансових, а й інших ресурсів – основних і 

оборотних засобів, майнових прав та нематеріальних активів, кредитів, позик і 

застав (боргових зобов'язань), прав на землеволодіння й землекористування тощо 

[152, с. 94]. Тобто ресурсний потенціал аграрних підприємств розглядають як 

сукупність усіх видів ресурсів. Наприклад, О.Дудник пропонує ввести до його 

складу здатність робітників підприємства ефективно використовувати названі 

ресурси для виконання місії діяльності підприємства, досягнення поточних та 

стратегічних цілей підприємства. Він ураховує не весь запас конкретного ресурсу, 

а ту частину, яка залучена у виробництво з огляду економічної доцільності й 
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досягнень науково-технічного прогресу [73, с. 80]. Структурно-ресурсний 

інноваційний потенціал аграрного підприємництва, на думку А. Зоргача, можна 

досліджувати у вигляді сукупності трудових (інтелектуальний капітал), 

матеріально-технічних, фінансово-економічних та інформаційних складників [94, 

с. 67]. 

Найпоширеніше у національній і міжнародній практиці - розмежування 

нововведень в аграрному секторі економіки на такі види: виробничо-технологічні; 

селекційно-генетичні; економіко-соціологічні [51]. 

Упродовж тривалого періоду в наукових дослідженнях домінувала думка про 

визначальну роль в інноваційному процесі матеріально-технічних чинників. З 

нашого погляду, вплив матеріально-технічних чинників на інноваційний розвиток 

аграрного підприємництва вагомий, але не абсолютно домінуючий, як це 

спостерігаємо в інших сферах національної економіки. Тут можна використовувати 

лише техніко-технологічні інновації, здатні підтримати і забезпечити природно-

біологічний процес. Такі високі інноваційні агротехнології уможливлюють 

отримання урожайності пшениці в Україні 75-95 ц/га, кукурудзи на зерно – 90-130 

ц/га, сої – 38-46 ц/га [266, с. 6]. Проте, за твердженнячм В. Шебаніна, необхідно 

враховувати соціальні та переважно екологічні наслідки. Надзвичайно актуальним 

стає пошук нових технологій, спроможних забезпечити підвищення ефективності 

функціонування аграрної галузі в умовах обмеженості ресурсів та їх збіднення 

[352, с. 20].  

Показником, що опосередковано характеризує стан матеріально-технічної 

складової інноваційного розвитку, є рівень капіталізації. Скажімо, Т. Малова 

тлумачить капіталізацію як: узагальнюючий показник економічного стану 

господарського суб'єкта [187, с. 6]. С. Шумська характеризує капіталізацію як 

оціночну вартість підприємництва [363, с. 37.]. Для І. Мазур – це є оцінка 

прибутковості підприємства, яка ув'язується із середнім позичковим капіталом 

[168, с. 104-107]. 

Однак, Ю. Шлапак вважає, що у процесі формування показників капіталізації 

варто брати до уваги екологічний аспект. Учений пропонує використовувати 
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показник “зелений ВВП”, який враховує споживання природних ресурсів, 

деградацію навколишнього середовища та витрати на його охорону [355]. 

Для характеристики інноваційних матеріально-технічних чинників                   

М. Портер вводить поняття “кластер”. Це комплекс потенціалу компаній, 

дослідних центрів та установ органів державної влади й управління, 

спеціалізованих постачальників, що пов'язані технологічним ланцюгом, який 

поширює доступ до інформації та підвищує конкурентоспроможність 

підприємства [382]. 

Зазначене розмежування нововведень, на нашу думку, недостатньо повно 

відображає реалії кінця другої декади ХХІ ст., оскільки залишає поза увагою 

інформаційні й маркетингово-збутові інновації. Особливо важливою є 

маркетингово-збутова складова. Як ми вже згадували, продукт стає інновацією 

лише тоді, коли його оцінює і придбаває споживач. Щоби вийти на ринок з новим 

товаром аграрного виробництва, необхідна стратегія позиціювання. Одна з причин 

несприйняття на ринку нового товару - невміння виробника вчасно подати свій 

продукт на ринку. Швидкість, з якою може агровиробник вивести на ринок новий 

продовольчий товар, чи техніка і технології, котрі цей товар створюють, становлять 

вагомий чинник конкурентних переваг. Тому необхідно запроваджувати інновації 

у системі просування та збуту. Їх відсутність призводить до того, що ціновий 

діапазон на окремі продукти, які реалізують є дуже значним. Наприклад, у 2016 р. 

моркву в роздрібній торгівлі м. Львова продавали у ціновому діапазоні від 5,98 грн 

до 16,65 грн, а капусту - від 6,35 грн до 13,25 грн. У зв'язку з цим у маркетингово-

збутовому напрямі інноваційна діяльність стає пріоритетною, і вона має 

спрямовуватися на розвиток системи гуртово-роздрібних плодово-овочевих 

ринків. 

На швидкість розповсюдження інноваційних продуктів аграрного 

виробництва впливає дія двох чинників - структурних та комунікативних. 

Поширення ж інформації між різними групами споживачів визначають 

структурними чинниками. До комунікативних чинників належать чіткість і 

однозначність інформації, переданої до споживача, фаховість працівників, які 
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обробляють інформацію, багатоваріантність комерційних зв'язків. Маркетингово-

збутові інновації сприяють комерціалізації наукових ідей, що надзвичайно 

важливо, адже статистика у цій сфері дуже невтішна: за окремими підрахунками, 

понад 80% нових товарів зазнають невдачу на ринку [169, с. 187]. Інші дослідження 

засвідчують: для того, аби сформувати два технічно здійснюваних рішення, 

потрібно не менше 11 ідей; зі 49 технічно здійснюваних рішень до етапу реєстрації 

патенту доходить лише чотири; у виробництві впроваджується тільки один із 

восьми запатентованих винаходів [49, с. 10]. 

Ми дотримуємося позиції дослідників, котрі стверджують, що виріб, який не 

впроваджений у масових масштабах і комерційно не реалізований, або ж 

небезпечний для життя та здоров'я людини, не може сприйматися у вигляді 

інновації, незалежно від установлених показників, що відрізняють його від 

попередніх продуктів, методів, процесів чи послуг. Необхідні ознаки інновацій - 

науково-технічна новизна, виробниче впровадження та комерційна реалізованість 

[304, с. 58], а ми це доповнюємо їх ще ознаками екологічності й придатності 

кінцевого продукту до споживання. 

Напрямки інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки 

формуються з урахуванням особливостей функціонування існуючого агробізнесу. 

До найхарактерніших особливостей розвитку інноваційних процесів у цьому 

секторі належать: 

1. Особливості сільськогосподарського виробництва. Одні й ті самі інновації 

можуть мати різну ефективність на різних ґрунтах, в різних регіонах. Запроваджені 

в одному районі та активно функціонуючи, вони будуть абсолютно 

безрезультативними в іншому. 

2. Галузева спеціалізація. Інновації, що використовують у рослинництві, не 

придатні для тваринництва. На відміну від промисловості, де певним верстатом 

можна послуговуватися на різних підприємствах різних галузей, у сільському 

господарстві формується унікальний комплекс специфічних галузевих знарядь і 

механізмів. 
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3. Різноманітність форм і зв'язків сільськогосподарських товаровиробників 

з інноваційними формуваннями.  

4. Відокремленість більшості сільськогосподарських виробників на всіх 

рівнях: від організацій, які розробляють науково-технічну продукцію, просувають 

її також на ринку і тих, хто здійснює реалізацію.  

5. Неможливість визначати постійно інноваційні параметри у технічних 

процесах.  

6. На відміну від інших секторів національної економіки, реалізація наукових 

досягнень у сільському господарстві має неспівмірно більше елементів творчості. 

Подекуди й урахування елементарного здорового глузду, творчий підхід дає змогу 

використовувати елемент коригування інноваційного процесу.  

7. Специфічний тип розширеного відтворення, що супроводжує 

перетворення простих технологій аграрного виробництва.  

8. Попит на інноваційну продукцію виробничо-технічного призначення 

визначається попитом на сільськогосподарську продукцію.  

Аналізуючи особливості організації інноваційних процесів у агросфері, 

необхідно зауважити, що земля - основний чинник виробництва, проте не 

визначальний. Для тваринницької галузі земля становить лише просторове місце 

розміщення об'єктів, унаслідок чого вони можуть мати промислово-індустріальне 

спрямування. У рослинництві роль земельних ресурсів зростає, тому інноваційне 

спрямування будуть визначати родючістю ґрунтів, їх хімічним складом, що 

спонукає практиків ураховувати передусім сприятливість природних умов для 

запровадження інновацій. Наприклад, в Україні велика кількість земель є 

заболоченими, перезволоженими (Полісся), а інша частина - засушливими, 

засоленими (Південь). Отже, напрями інноваційного спрямування будуть 

визначати саме цими критеріями. У першому випадку необхідно орієнтуватися на 

осушення, а у другому - на зволоження. Як зазначає Л Курило, у сільському 

господарстві процес упровадження наукових досягнень безпосередньо поєднаний 

з живими організмами, закономірності котрих впливають на швидкість реалізації 

інновацій [148, с. 8].  
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Ми дотримуємося думки науковців, які обґрунтовують тезу: агровиробники 

дуже часто не мають фінансових ресурсів для простого відтворення, не можуть 

самостійно поліпшити ситуацію в інвестиційно-інноваційній діяльності, оскільки 

основні резерви фінансового оздоровлення агропромислового виробництва 

перебувають поза межами їхньої компетенції та економічної відповідальності [128, 

с. 78].  

На практиці це проявляється в тому, що більшість дрібних та середніх 

агровиробників не зацікавлені у використанні інноваційних виробів і переходу до 

високотехнологічнішого способу відтворення. Їх влаштовують існуючі й добре 

відомі прийоми виробництва та канали збуту продукції. Означене стосується не 

лише селянських і малих фермерських господарств. Навіть великі 

агропідприємства мають сировинне спрямування продукованої продукції з 

низькою часткою доданої вартості. Конкурувати на зовнішніх ринках, як 

засвідчують дослідження останніх років, вони планують за рахунок низьких часток 

у структурі ціни виробленого продукту оплати праці науковців, дослідників і 

селекціонерів, безпосередніх виробників, невиплати дивідендів, приховування 

реальних доходів від фіскальних органів. Це становить проблему не лише для 

агробізнесу. Дані Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатики 

України підтверджують згадувані причини близько 20% наукового потенціалу 

України працює на іноземні замовлення; їхня частка за останні роки у галузі 

технічних наук становила 34,8%, у секторі галузевої науки (до неї належить і 

сільське господарство) – 38,2% [67]. 

Особливістю інноваційного аграрного підприємництва, яке різнить його від 

інших сфер національної економіки є те, що частину виробленої 

сільськогосподарської продукції споживають самі її продуценти, інша ж частина 

може перейти від стадії виробництва до стадії споживання без додаткової 

переробки та проміжних стадій просування у ланцюжку “виробник-споживач”. Та 

частина продукції, яка реалізується із використанням додаткових стадій, приводить 

до того, що кожна з них збільшує вартість кінцевого продукту, має свою 

прибутковість і власну частину доданої вартості. Що глибший рівень переробки на 
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кожній із можливих стадій, то за Б. Пасхавером, більша додана вартість усього 

інноваційно-виробничого ланцюжка [264, с. 18]. 

Безсумнівно, аграрна економіка і суспільство загалом зацікавлені, аби стати 

сировинним аграрним придатком, збільшувати глибину переробки та величину 

доданої вартості й спрямують на такий процес інноваційні заходи. Це, - з одного 

боку, а з іншого - зазначені дії призвояить до зростання ціни на аграрні продовольчі 

товари. Водночас зауважимо, що низький платоспроможний попит є передусім 

однією з найбільших проблем інноваційного аграрного розвитку, деформуючи 

попит на науково-технічну продукцію. Відсутність у значної кількості 

сільгоспвиробників власних грошових коштів супроводжується обмеженістю 

бюджетних джерел за фактичної неможливості отримати позичкові засоби на 

інновації. 

Розвиток інноваційних процесів у агросередовищі різних країн, як засвідчує 

практика, визначається потребами виробництва, наявністю матеріально-технічних 

ресурсів, досягненнями науки, науково-технічного прогресу. На цих засадах 

формуються інноваційні стратегії та вибирається тип поведінки [73, с. 80]. Ми 

дотримуємось погляду українського дослідника таких процесів В. Онікієнка, що в 

основу інноваційних процесів визначально покладена інвестиційна статегія. Вона 

постає і залишиться у майбутньому головним чинником забезпечення ефективного 

розвитку інноваційного ресурсного потенціалу [240]. 

Дослідження дали змогу виявити закономірності зміни активності в 

аграрному секторі економіки залежно від чергування пріоритетів в інвестуванні 

розвитку сільського господарства, харчової промисловості. Так з 2010 р. 

пріоритетності в інвестуванні набуло сільське господарство, і зазначений процес 

триватиме до 2025 р. [129, с. 92]. 

Інноваційний процес в аграрному середовищі - багатоаспектний. У його 

центрі є виробництво інноваційної аграрної продукції. Для вироблення 

інноваційної продукції необхідні досконаліші продуктивні або загалом інноваційні 

техніка, технології, добрива, засоби захисту рослин, тварин тощо. Однак 

неможливо стверджувати, про існування цілковитої залежності між 
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використовуваною новою технікою і новим виробничим процесом. Можна, 

наприклад, застосовувати нову інноваційну сільськогосподарську техніку, що 

допоможе удосконалювати технологічні процеси та підвищить продуктивність 

праці. Унаслідок цього зросте валове виробництво, але не буде запропоновано 

споживачам нового унікального продукту. 

Кожен структурний елемент інноваційного процесу виконує певну функцію. 

Скажімо, запровадження аграрним підприємцем нової інноваційної техніки матиме 

на меті збільшення виробництва звичайної продукції. Лабораторні чи селекційні 

роботи можуть сприяти появі унікального продукту з новими властивостями або це 

може призвести до кількісного зростання. Те саме стосується й інноваційних 

методів управління та впливу інноваційної інфраструктури. 

Створення нового товару в аграрному секторі економіки, як ми вже 

згадували, має свою специфіку порівняно з іншими сферами. Проте існують 

загальні вимоги до цього процесу. Розробляючи новий товар, варто дотримуватися 

двох концептуальних правил - прогнозувати й активно формувати нові потреби і 

максимально скорочувати термін від формуванні ідеї до її реалізації. Стратегія 

розроблення нового товару – це шлях послідовних кроків (етапів), здійснюваних 

суб'єктами інноваційного процесу від формування ідеї нового товару до пропозиції 

його цільовому споживачеві (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1 Інноваційний процес в аграрному середовищі* 

*Розроблено та побудовано автором. 
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На першому етапі зазвичай ідею формують споживачі. Одні хочуть 

отримати екологічно чисту продукцію, інші вбачають у новому продукті елементи 

естетичної насолоди тощо. В ідеалі брати участь у виборі безлічі ідей мають 

підприємці, здатні довести її необхідність, можливість розробити й отримати від 

новизни додатковий прибуток. Хоча насправді у їхньому виборі значна роль 

належить іншим чинникам, зокрема держзамовленню, фінансуванню науково-

дослідних установ. Завдання науковців полягає в обґрунтуванні реальності 

втілення задуму з огляду на наявні потреби та ресурси. Якщо в одній особі 

поєднуються розробник і виробник інновацій, необхідно здійснювати перевірку 

можливостей генерації та сприйняття ідей, доведення їх до рівня нових технологій, 

конструкцій, продуктів і управлінських рішень. 

Другий етап (створення інновацій) реалізують переважно науково-дослідні 

установи агропромислового комплексу. До їхньої компетентності належить 

вирішення низки питань: виділень коштів на розробку новацій; здійснення 

фундаментальних та прикладних досліджень; визначення об'єктів і суб'єктів 

інтелектуальної власності. Усталені й загальноприйняті вимоги до нового товару - 

його відповідність цільовому призначенню та безпечність в експлуатації чи 

споживанні. На третьому етапі (розробка нового товару) формуються техніко-

технічні параметри - функціональність, безпечність, екологічність, а якщо це - 

продовольчий товар, то смакові властивості, колір, наявність ГМО та ін. З погляду 

дослідників, надзвичайно важливий етап трансферу інновацій сільгоспвиробника 

[47, с. 105]. Вважається, що на етапі створення інновацій держава забезпечує 

фінансування для вирішення прикладних проблем, а ініціатива стосовно придбання 

інновацій має належати агровиробникам. Найпоширенішими інноваціями, які 

користуються попитом агровиробників є нові сорти і гібриди рослин, штампи 

мікроорганізмів, хімічні й біологічні припарати, марки та модифікації 

сільськогосподарської техніки і технології. 

Низький рівень освоєння нових технологій в Україні підтверджує глобальний 

індекс конкурентоспроможності, засвідчуючи неспроможність вітчизняних 

агровиробників організувати ефективну взаємодію винахідників та споживачів 
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інновацій [225, с. 36]. Складним етапом є освоєння інновацій – етап, де новації 

перетворюються на інновації. Суть його полягає в тому, що покупці, перш ніж 

придбати нові товари і технології, детально оцінюватимуть комерційні вигоди, 

масштаби прибутку та час, упродовж якого його можна отримувати. Однак є 

суттєве застереження – отримання переваг потребує безперервного освоєння 

нововведень, а необхідність їх полягає саме у присутності й розвитку циклічності 

інноваційних процесів [304, с. 58]. 

На безперервності інновацій акцентує академік В. Геєць, стверджуючи, що 

вони мають бути систематизованими, послідовними. Це має принципове значення 

для створення конкурентних переваг. Їх отримають учасники ринку, які 

скооперуються і запроваджуватимуть атакуючу позицію в інноваційній війні [40, 

с. 4].  

Однак у процесі аграрного підприємництва існує низка чинників, що 

стримують інноваційну діяльність: 

- нестача власних коштів агровиробників і обмежений доступ через високі 

відсоткові ставки до кредитних ресурсів; 

- недосконалість нормативно-правової бази регулювання інноваційних процесів; 

- недостатній та суперечливий механізм державної підтримки; 

- нерозвинутість аграрної інноваційної інфраструктури; 

- брак кадрів для організації інноваційної діяльності й відсутність ефективної 

мотивації. 

Унаслідок дії згадуваних несприятливих чинників Україна має низький 

рейтинг у шкалі інноваційності серед країн ЄС і світу. За результатами щорічного 

звіту Global Innovation Index, вона в останні роки перебуває нижче 70 місця у світі 

за рівнем розвитку інновацій серед країн, які наздоганяють інноваційні процеси 

(рис.1.2).  
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Рис. 1.2 Рейтинг країн за рівнем розвитку інновацій* 

*Побудовано автором за: [109] 

 

Проаналізувавши існуючі погляди стосовно чинників, що впливають на 

зростання інноваційного аграрного сектора, виокремимо з-поміж них 

найголовніші. Це: 

- забезпечення інвестиційної привабливості інноваційних проектів та ефективність 

управління ними; 

- формування нормативно-правової бази; 

- розвиток інноваційної інфраструктури; 

- запровадження пільгового кредитування інноваційних проектів; 

- створення інноваційних баз даних щодо інвестиційних партнерів на зовнішніх та 

внутрішніх аграрних ринках.  
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1.3 Аналітичний інструментарій дослідження інноваційного розвитку 

аграрного підприємництва 

 

Розвиток сучасного аграрного підприємництва - суперечливий процес 

поєднання інтересів безпосередніх виробників, населення сільських 

територіальних громад і держави. З метою вивчення глибинних процесів, які 

відбуваються в аграрному середовищі, та створення ефективної концепції розвитку 

аграрної економіки необхідно визначити надійний інструментарій його 

дослідження.  

 Сучасні теорії, концепції, а також сформований на їх основі інструментарій 

дослідження механізму розвитку аграрного інноваційного підприємництва не є 

сталими, оскільки не завжди враховують інституційну динаміку соціально-

економічних перетворень. Тому аграрні компанії на практиці змушені 

пришвидшувати інноваційні заходи, виробляти життєздатні товари і послуги. У 

зв’язку з цим посилюється роль міжнародного обміну технологіями, кадрами тощо, 

з’являються нові глобальні гравці. До інноваційних змін спонукають такі явища, як 

загострення глобальних проблем; бідності, боротьби з хворобами, зміни клімату, 

вичерпності ресурсів. Інвестиційні інновації стають ризикованішими, дорожчими. 

Виникає потреба у кооперації під час організації інноваційного процесу [337, с. 35]. 

Дослідження засвідчили: існуючі економічні школи з різних позицій 

обґрунтовують тезу, що у постіндустріальному суспільстві інноваційні складові 

(знання, інтелект, інформація) стають основним знаряддям високих 

підприємницьких результатів і на мікро -, і на макрорівнях [148, с. 7]. 

Деякі вчені проблеми інноваційності вбачають у звуженні інструментів 

ринку; зокрема Е. Тоффнер, Д. Белл стверджують, що ринкова економіка пройшла 

пік свого розвитку. Критикуючи означені підходи, А. Гальчинський наголошує: 

інновації – це ринки, котрі постають як інститут соціальних комунікацій, осередок 

розуму, живий організм, який вирізняється високою адаптивністю. Без ринкових 

інструментів, важко розкрити стратегію інноваційного розвитку [36, с. 7]. 
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Різноманітні зовнішні виклики порушують стан рівноваги в окремих 

сегментах національної економіки, у тому числі й аграрної. Тому теоретичну 

спадщину не завжди можна однозначно застосувати стосовно інноваційного 

розвитку аграрного сектора. 

Для вивчення тенденцій розвитку інноваційного аграрного підприємництва 

використаємо надбання загальної теорії економічного розвитку, що можна вважати 

інструментом, основою аналізу інноваційної теорії економічного розвитку.  

Енциклопедичні видання розвиток визначають як процес руху від нижчого 

до вищого, до більших досягнень, унаслідок чого спостерігаємо зміни якості 

предмета, явища, діяльності перехід до новішого, прогресивнішого [75, с. 520]. 

Отже, розглянемо існуючі теоретичні підходи стосовно з'ясування суті поняття 

“розвиток”. Неокласичні варіанти теорії економічного розвитку відображені у 

працях Р. Лукаса, Р. Солоу. В арсеналі їхніх досліджень такі макроекономічні 

показники, як норма накопичення капіталу і заощадження, накопичення людського 

капіталу, технічний прогрес і економічне зростання [5, с. 189-198]. 

Макроекономіка дає загальну характеристику економічного розвитку. Ми 

погоджуємося з думкою українських науковців Ю. Петруні й О. Іванишиної, що 

макроекономічний аналіз дуже узагальнено враховує дію ринкових сил і 

особливості конкуренції стосовно переваг, які надають нові продукти й інші 

інноваційні процеси. Хоча зауважимо, що він безпосередньо визначає обсяги 

ресурсів, які економіка спрямовує на інновації, та пояснює економічні успіхи й 

показники зростання [267, с. 26].  

Шведський економіст Г. Мюрдаль аналізує економічний розвиток через 

систему соціальних цінностей та ідеологій. З його погляду, економічне зростання, 

що не супроводжується покращенням соціальних стандартів (рівень життя, 

здоров'я, доходів та ін.) не може мати нову якість і тому не може трактуватися як 

розвиток [379].  

Складову частину теорії економічного розвитку становить теорія аграрного 

інноваційного розвитку. Проблема інноваційного розвитку аграрного 

підприємництва залишається однією із найактуальніших у сучасній економічній 
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теорії. Вона перебуває в полі зору практично всіх її наукових напрямів. Проте 

більшість існуючих теоретичних підходів розкриває економічну суть інновацій, 

обмежуючись лише кількісними характеристиками, у зв’язку з чим виникає 

необхідність поглиблення уявлень та удосконалення інструментарію дослідження 

інноваційного розвитку. 

Аналіз науково-методичної літератури з розглядуваної проблематики 

засвідчує, що незважаючи на розмаїття підходів і позицій, не вироблено єдиного 

понятійного апарату. Це зокрема підтверджує наявність у термінологічному обігу 

українських вчених і практиків таких понять, як “економічний розвиток”, 

“інноваційний розвиток”, “наздоганяючий інноваційний розвиток”, 

“випереджувальний економічний розвиток”, “наздоганяюча модернізація” 

“інноваційно-інвестиційний розвиток”, “інноваційний тип розвитку”. 

Ефективний інноваційний розвиток можливий лише за досконалих 

інститутів економічної системи або тих, що прямують до цього. З-поміж інститутів 

В. Решетило виокремлює ринок, приватну власність, підприємництво, демократію, 

правову державу, громадянське суспільство та ін. [290, с. 58].  

Проблема полягає в тому, що існуючі теоретичні підходи, методи та 

інструменти реалізації інноваційного процесу не завжди адекватні зростаючим 

потребам і очікуваним результатам інноваційного розвитку [48, с. 80].  

Отже, інноваційний розвиток повинен сприяти передусім комплексному 

вирішенню соціально-економічних проблем, а економічний інструментарій теорії 

інноваційного розвитку повинен на основі цього правильно трактувати причинно-

наслідкові зв'язки. Розвиток внутрішнього ринку, активна експортноорієнтованість 

потребують ефективної інноваційної політики, яку здійснюють через теорію 

випереджувального інноваційного розвитку. Так вважають майже абсолютно всі 

сучасні дослідники інноваційного розвитку АПК [336, с. 15]. Наукові дослідження 

засвідчують, що в сучасних умовах інноваційний розвиток реалізується у межах 

двох основних моделей - адаптивно-іноваційної та випереджаючої [167, с. 72]. 

Перша передбачає застосування вже апробованих інноваційних рішень; другу 

використовують аграрні підприємства за умови постійного вдосконалення техніко-



 63 

технологічної та організаційно-економічної бази господарських суб'єктів. Перша 

модель має на меті обережне, виважене запровадження інноваційних ресурсів, 

друга - активне втручання менеджерів-підприємців, наявність у них відповідних 

фінансових ресурсів та вмілого їх використання. 

Як стверджує О. Москаленко, теорія випереджаючого економічного розвитку 

– це базис для побудови відповідної інноваційної моделі розвитку сучасної 

держави [208, с. 7]. Учені цікаво обґрунтовують переваги стосовно реалізації теорії 

випереджаючого економічного розвитку на практиці: по-перше, випереджаючий 

економічний розвиток становить гарантію забезпечення гідного місця країни у 

міжнародних відносинах, створення запасу “домінування” держави на основі 

конкурентних переваг у новітніх технологіях, техніці, управлінні; є своєрідним 

соціальним “ліфтом”; по-друге, українська модель випереджаючого розвитку має 

ґрунтуватися на найкращих міжнародних зразках, і обов'язково відображати 

інтереси країни та суспільства; по-третє, названа концепція потребує створення 

нового господарського порядку, який визначатиме ефективні правила ведення 

бізнесу і сприятиме зростанню людського потенціалу в країні [262, с. 45]. Окрім 

цього варто врахувати тезу про те, що позитивні наслідки сформованої моделі 

випереджаючого економічного розвитку мають відчути громадяни країни. 

Наприклад, існують сумніви, стосовно сприяння самої приватизації землі 

пришвидшеному економічному розвитку в Україні. Це питання, яке дискутується, 

за вимогою МВФ, українська влада упродовж останніх років, насправді може мати 

зворотні негативні соціально-економічні наслідки.  

Українські науковці акцентують, що аграрна економіка України, з огляду 

передусім на існуючі ресурси, здатна у стратегічній перспективі реалізувати 

практично теорію випереджувального розвитку. Одним із проміжних етапів може 

бути технологічна модернізація аграрної економіки України. Під модернізацією 

економіки розуміється “… перехід, прорив у новий технологічний уклад, у 

наступну хвилю Шумпетера”, стрибкоподібний процес, який супроводжується 

пришвидшенням темпів економічного зростання, структурними економічними та 

суспільними змінами тощо [338]. 
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Випереджуючий інноваційний економічний розвиток науковці розглядають 

як економічну парадигму. Її інтерпретацію можна простежити у теорії економічних 

циклів. Проте, окремі автори під цим терміном розуміють радше складне поняття, 

аніж “технологічна революція”: “… Техніко-економічна парадигма – це модель 

найкращої ділової практики, що складається з всеохоплюючих загальних 

технологічних і організаційних принципів, які відображають найефективніший 

спосіб втілення певної технологічної революції у життя і те, як варто користуватися 

революцією для пожвавлення і модернізації економіки” [265]. 

Доцільно звернути увагу на те, що існує декілька конкурентних теорій у сфері 

організацій економічного розвитку. Полярно-протилежні підходи до формування 

аграрної інноваційної політики спостерігаємо у кейнсіанстві (неокейнсіанстві), 

класичній (неокласичній) школі й інституціоналістських теоріях. Марксистську 

концепцію економічного розвитку та пропонований нею інструментарій 

аналітичного дослідження використати неможливо, адже ця теорія заперечує 

вільний ринок, приватну власність і товарне виробництво.  

У 90-х роках ХХ ст. серед економістів, політиків і господарників дискусії про 

напрямки розвитку агросектора тривалий час зводили до орієнтації на одну із двох 

теоретичних позицій - відданості ідеям централізованого планування або 

сповідування ідеї радикального лібералізму. Вчені Р. Грінберг і О. Рубінштейн 

справедливо стверджують, що обидва підходи - непродуктивні, оскільки, 

незважаючи на популярність зазначених теорій, спільне між ними є очевидним – 

це теорії минулого століття [77, с. 9]. Як засвідчила практика, ліберальні механізми 

ринкової моделі економічного розвитку, розроблені за стандартами неокласичної 

школи, спричинили пришвидшення занепаду в країні, посиленні майнової 

нерівності. Ліберали виступають за мінімальне втручання держави в економічні 

процеси. Вони проти окремих інструментів макроекономічного регулювання, у 

тому числі субсидування сільського господарства і підтримки цін на свою 

продукцію. Це призвело до того, що ринковий механізм перетворив національну 

економіку механізм (аграрна сфера - найяскравіший приклад) на сировинний 

придаток розвинутих країн. Такої думки сьогодні дотримуються більшість 



 65 

українських науковців [77, с. 6]. Емоційно піднесене гасло “ринок відрегулює все” 

себе не виправдав [343, с. 67]. Елементи національної моделі неолібералізму, з 

погляду А. Гальчинського, мають ураховувати не лише структуру нашої економіки, 

й фундаментальніші чинники - специфіку української етнопсихології, духовності 

й моралі [36]. Розглядувані чинники формують елементи свободи; свобода ж, як 

відомо, становить системоутворюючу ознаку розвитку інтелектуального 

інноваційного потенціалу.  

Масштабне порушення ринкової рівноваги, світова економічна криза 30-х 

років ХХ ст. і наступна депресія зумовили сумніви у постулатах класичної теорії. 

Виникла нова економічна доктрина – кейнсіанство - декларування значного 

державного втручання в економіку. Дж. М. Кейнс та його послідовники 

виокремлюють у своїх розвідках напрямки формування “ефективного попиту”. 

Вони першими звернули увагу на те, що рівень національного доходу та загальний 

рівень зайнятості визначається ефективним сукупним попитом. Важливе значення 

для сучасних аналітичних досліджень процесів, які спостерігаються в аграрному 

підприємництві, має використання причинно-наслідкового методу аналізу і поділу 

всіх економічних явищ на три групи: 1) вихідні, постійні, первинні величини 

(кількість праці, рівень технологій, кваліфікація працівників, ступінь конкуренції 

тощо); 2) незалежні змінні (схильність до споживання і заощадження, гранична 

ефективність капіталу); 3) “залежні змінні” (рівень зайнятості, національний дохід) 

[112, с. 51].  

Загалом макроекономічний підхід Дж. М. Кейнса до вивчення економічних 

процесів передбачає використання такого інструментарію економічного аналізу, як 

сукупний попит, сукупні заощадження й інвестиції, сукупні споживчі видатки, 

загальний рівень зайнятості, національний дохід та ін. Дослідження механізму 

застосування означеного інструментарію дає змогу класифікувати методи 

регулювання аграрної економіки, виявити найоптимальніші шляхи розвитку за 

ситуації нестабільності й військових дій.  

Представники новітнього кейнсіанства значно розширили інструментарій 

дослідження аграрного підприємництва. Це допомагає ефективно аналізувати 
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мікроекономічні проблеми аграрного сектора - особливості ціноутворення на 

аграрних ринках, раціональної поведінки суб’єктів господарювання в умовах 

невизначеності та асиметричності інформації. Центр досліджень аграрної 

економіки переміщується від проблем сукупного ефективного попиту до вивчення 

ринків аграрного капіталу, інтелектуалізації праці, ризиків і невизначеності.  

В арсеналі інструментарію, який використовують у макроекономічних 

дослідженнях аграрного підприємництва, зростає роль сукупних видатків. Вони 

репрезентують усіх покупців у аграрній економіці, що послуговуються 

споживчими та інвестиційними благами.  

В економічному аналізі аграрного підприємництва застосовують такий 

інструмент, як “сукупна пропозиція”. З його допомогою досліджують сукупність 

індивідуальних пропозицій кожного конкретного агровиробника. 

Макроекономічний інструментарій сукупного попиту, сукупної пропозиції та 

сукупних видатків можна використати для аналізу виробництва певних видів 

товарної аграрної продукції. Наприклад, виробництво органічних продуктів 

аграрного виробництва визначається дією ринкових елементів попиту й пропозиції. 

Ці інструменти дали змогу Г. Мефферту і М. Кіреоргу виявити спонукальні мотиви 

товаровиробників органічних продуктів і поділили їх на дві групи - фактори тиску 

та фактори екологічного втягування [196]. Перші передбачають наявність 

інструментів, з допомогою яких можна здійснювати агресивний тиск пропозиції 

органіки на ринку. Другі проявляються через фактори екологічного втягування 

підвищення рівня екологічної обізнаності й серед споживачів, і серед потенційних 

виробників. Для перших - це очікування високої споживчої цінності, для других – 

готовність вкладати у неї кошти. Однак вітчизняна практика в Україні засвідчує, 

що ні перша, ні друга група факторів не є дієвішими, переважно через 

недосконалість вітчизняного законодавства [357, с. 64]. 

Психологічну основу ринкового попиту на екологічно чисту продукцію 

становлять специфічні смаки й уподобання. Як констатує О. Прокопенко, 

споживанням екологічно чистої продукції (фруктів та овочів) задовольняються 
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переважно потреби другої групи з ієрархії потреб Маслоу - гарантована безпека і 

нешкідливість, попередження хвороб та екологічний захист дітей [284, с. 482].  

Дослідники Л. Мельник і С. Ілляшенко зауважують, що ці потреби 

формуються у людей під дією певних умов, ситуацій, усвідомлення екологічних 

потреб, розуміння їх вирішення. Таких споживачів вони називають спонукованими 

зі середини [99, с. 126].  

Іншою і, безсумнівно, визначальною складовою попиту на органічні 

продукти є платоспроможність населення. Після 2014 р. в Україні змінилася 

структура сукупних видатків домогосподарств, зросла вартість комунальних 

послуг та подібних непередбачуваних видатків, пов'язаних із інфляцією та 

військовими діями на Сході України. Тому виробники органіки не спостерігають 

стрімкого зростання попиту на неї, бо і світова практика і вітчизняний досвід 

засвідчують: органічна продукція дорожча й не завжди може конкурувати з 

традиційною. Проте зробимо застереження – це все відбувається за умови 

врахування офіційної статистики. Варто зауважити також, що в Україні існує 

величезний сектор тіньової економіки за деякими оцінками - понад 50% ВВП. На 

нашу думку представники тіньового бізнесу вже зараз є реальними покупцями 

органічної продукції і формують попит на неї. 

Інструментарій дослідження процесу аграрного розвитку, зокрема його 

вищого рівня інноваційного підприємництва значно збагатила інституційна теорія. 

Дослідники стверджують: в її основу покладено інші порівняно з класичною, 

неокласичною та марксистською школами, погляди на природу і роль відносин 

власності у соціальному й економічному житті суспільства. Однак 

неоінституціоналізм розглядає не всі аспекти економічного відтворення, його 

комплексність - відносна. Побутує також думка, що інституціоналісти запозичили 

з неокласичної школи її аналітичний інструментарій [226, с. 25]. 

Інституціоналізація відображає рухливий синтез традицій та новацій нових і старих 

цінностей. І тут дуже важливо, як зазначають Ю Петрук та О. Іванишина, не 

перетворити традиційні цінності в ідеологічні норми, а нові цінності - на 

репресивну норму стосовно традиційних цінностей [267, с. 28]. Незалежно від того, 
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чому саме приділяється головна увага – інноваціям або рутинам, що руйнуються 

новаціями, інституційний підхід можна розглядати як синонім еволюційності 

економічної теорії, тобто теорії економічного розвитку [57, с. 14]. 

Проаналізуємо детальніше місце інституціоналізму в розвитку інноваційного 

аграрного підприємництва.  

По-перше, інновації виникають з огляду на необхідність підвищення 

ефективності виробництва та збільшення обсягів випуску продукції з метою 

задоволення зростаючих потреб. Тобто витоки еволюційного розвитку інституту 

постають з неформальних правил, що означає наявність об'єктивних засад для 

опрацювання формальних норм і становлення інституту. 

По-друге, інститут, виникнувши як соціоекономічна структура, 

еволюціонував спочатку в традиціях, неформальних нормах і правилах, а згодом у 

писаних правилах а далі рухається до сучасного стану. 

По-третє, інновації в агропромисловому виробництві є цілісною 

організаційно-оформленою системою традицій, правил, формальних і 

неформальних утворень, покликаних забезпечити певний ефект у відповідних 

умовах [185, с. 90].  

Наукові дослідження сучасних неоінституціоналістів виокремлюють 

щонайменше три інструменти впливу інститутів на економічну поведінку 

агровиробників: 1) обмежувальну (обмежує поведінку економічних суб'єктів); 2) 

інформаційно-пізнавальну (інститути допомагають проаналізувати і сприйняти 

інформацію); 3) технологічну (інститути формують мотивацію і впливають на 

кінцеві результати) [48, с. 82].  

Інституційний підхід дає змогу встановити неупереджене, незаідеологізоване 

відношення до інституту власності та її місце у розподілі ресурсів інноваційної 

аграрної економіки. 

До кінця ХХ ст. теорія і практика економічної політики засвідчила, що 

інструменти інституційного аналізу повинні бути спрямовані на вивчення прав 

власності, умов конкуренції, поведінки агентів, правового регулювання, контрактів 

і угод, які відбуваються у сфері аграрної економіки. Базовим інститутом 
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економічної системи є власність, що задає “правила гри” з приводу розподілу 

ресурсів у економіці й визначає координацію поведінки господарюючих суб’єктів. 

Однак цей інститут, попри ніж 25-річній період державотворення, залишився 

незавершеним і недосконалим. Найскладнішим і неврегульованішим виявилося 

питання власності на землю [296, с. 3]. Так вважають здебільшого сучасні 

економісти. Недопустиме ігнорування права селян на землю та розпорядження 

нею. Відсутність такого права не унеможливлює задіяння в оборот величезного 

фінансового ресурсу землі й реалізації приватної ініціативи селян. Але 

трансформація земельних відносин не відбувається без наявності необхідних 

складових інститутів ринку землі (купівля-продаж, іпотека, оренда, дарування, 

спадщина) [50, с. 27]. Якщо цих інституційних заходів не виконати, то сумнівним 

виявиться весь процес лімітизації власності на землю. Варто враховувати: 

населення ще пам’ятає напівкримінальні оборудки з активами 

сільськогосподарських підприємств у 90 – их роках ХХ ст., коли участь селян у 

приватизації державного майна була суто номінальною.   

В інноваційній діяльності аграрних підприємств дуже часто трапляється, що 

права власності різних суб'єктів одного і того самого об'єкта власності 

переплітаються і є невизначеними. Так, складно розмежувати, де закінчуються 

права власності на інноваційний аграрний продукт між науково-дослідними 

установами, посередниками, агрофірмами. Водночас ефективна підприємницька 

діяльність потребує чіткої визначеності прав власності й виокремлення 

повноважень. 

Визначення повноважень, у межах яких власник реалізує свої права, 

інституціоналісти називають специфікацією прав власності [223, с. 89]. Процес, 

протилежний до специфікації, називають розмиванням прав власності. Прикладом 

останнього в аграрному секторі економіки  можуть слугувати суперечності й 

конфлікти інтересів, що нерідко виникають між власниками тваринницьких 

комплексів, які забруднюють довкілля і мешканцями навколишніх сіл, котрі 

прагнуть чистої води й свіжого повітря. 
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Наведений приклад дає наочне уявлення про суть інноваційного процесу в 

агробізнесі та його наслідки. У господарській діяльності права власності дуже 

часто неможливо реалізувати без зовнішнього примусу. Інструментом такого 

примусу стає держава.  

Особливе місце в інституційному механізмі посідає довірі, а тобто, за 

словами Ф. Фукуями, - шлях до процвітання держави [340, с. 8]. Довіра, як 

зауважує А. Колот, сприяє соціальній згуртованості, взаєморозумінню у 

суспільстві [136]. В умовах неповної інформації її асиметричності довіра постає 

своєрідним каталізатором інноваційної активності. Загалом практика засвідчує, що 

довіра повинна перебувати у центрі кожного етапу розробки нового товару - 

формуванні ідеї (до того, хто пропонує ідею), виборі ідеї (до консультантів, 

науковців), розробки товару (конкретних виробників), просуванні на ринку (всіх, 

хто пов’язаний з просуванням і переміщенням товару). На жаль, більшість 

інноваційних ідей залишається нереалізованою через недовіру загалом або до 

окремих елементів у структурі аграрного підприємництва. 

У сучасному механізмі аграрних відносин рівень довіри є критично низьким. 

Закладений ментально в українському соціумі, він постійно підживлюється 

непрозорою приватизацією, корупцією, правовим нігілізмом і відповідною 

психологією поведінки. Найбільшою суспільною довірою за матеріалами 

досліджень Е. Лібанової, користуються сім’я та родичі – 90%, волонтери – 60%, 

духовенство, науковці, сусіди - майже 50%, збройні сили – понад 41% [157, с. 4]. 

На окрему увагу заслуговує дослідження ступеня довіри у сфері аграрних 

відносин. Проведені нами дослідження, опитування, огляд літератури дали змогу 

дійти висновку щодо пріоритетності формування довіри на базовому рівні й 

виокремити три основні напрями:  

1) формування довіри у сфері аграрного підприємництва, яка допомагає 

працівникові виявити ініціативу та креативність;  

2) довіра між аграрним бізнесом і владою на рівні територіальних громад;  

3) довіра споживачів до інноваційного продукту, створеного 

агровиробниками. 
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Особливо важливий третій напрям, оскільки він характеризує витрачені 

зусилля та ресурси для виробництва кінцевого продукту. Скажімо, довіра є 

специфічним чинником формування попиту на органічну продукцію. Як 

засвідчують матеріали спеціальних досліджень, юридичної преси, репутацію 

цінності органічних товарів завдають шкоди шахраї, котрі спекулюють назвами та 

маркуваннями органічних продуктів. Так, в Україні спостерігаються труднощі зі 

сертифікацією органічних підприємств і продукції, її стандартизацією та 

маркуванням через недостатню кількість відповідних центрів контролю і 

сертифікації. Отже, репутація стабільного виробника органічної продукції за 

Україною ще не сформована, чому заважає також низка скандалів, які ще не 

забулися, коли під видом органічної продукції на європейський ринок надходила 

звичайна сировина. У зв'язку з цим, на наш погляд, для формування довіри потрібні 

не лише пропагандистські заходи і переконання, а й жорсткий контроль і 

кримінальна відповідальність, особливо тоді, коли через такі дії підривається імідж 

самої держави. Певні заходи у цьому напрямі вже розроблені. У лютому 2017 р. у 

першому читанні було прийнято проект Закону України №5448 “Про основні 

принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції”. У ньому зафіксовані права й обов'язки суб'єктів та повноваження влади, 

прописано відповідальність за порушення законодавства. 

Вагомим інструментом економічного аналізу аграрного підприємництва є 

ціна. Ринкова ціна засвідчує готовність покупця купити товар, а продавця його 

продати і характеризує залежність пропозиції аграрної продукції і попиту на неї.  

Економічна теорія виокремлює три види рівноваги - макроекономічну, 

мікроекономічну і ринкову. Макроекономічна має місце тоді, коли реалізуються 

очікування групи суб’єктів ринку (наприклад, виробників і споживачів екологічно 

чистої органічної продукції), мікроекономічна - коли здійснюються очікування 

окремих суб’єктів аграрного ринку (скажімо великого аграрного підприємництва в 

галузі птахівництва і споживачів цієї продукції). Ринкова рівновага існує, якщо 

підтверджується очікування суб’єктів і на мікро, - і на макрорівні.  
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Пропозиція та попит на аграрному ринку нечасто перебувають у стані 

рівноваги, здебільшого спостерігаються циклічні коливання навколо точки 

рівноваги. Науковці виокремлюють павутиноподібну модель часової циклічної 

ціни (обсяги виробництва періодично змінюються у протилежних напрямках); 

павутиноподібна модель – повторювальний цикл (зростання ціни підвищує обсяг 

виробництва, простежується надвиробництво, знижуються ціни, скорочується 

виробництво і починається новий цикл). Залежно від співвідношення нахилів 

кривих попиту та пропозиції цикл може затухати (східний цикл), або розходитися 

(розхідний цикл) [367].  

Найгострішою проблемою ціноутворення на макрорівні є диспаритет цін на 

сільськогосподарську і промислову продукцію. В умовах галопуючої інфляції 

1992–1993 рр. спостерігалося безпрецедентне зростання цінового диспаритету. 

Так, якщо у 1990 р. для придбання 1 т дизпалива потрібно було продати 0,2 т зерна 

пшениці, то у 2004 р. - 6,0 т, тобто у 30 разів більше [15, с. 134]. Диспаритет цін 

простежувався впродовж усього трансформаційного періоду. Наприклад, для 

купівлі одного зернозбирального комбайна у 2000 році потрібно було продати 30,5 

т зерна, а через 10 років - у 3 рази більше [165, с. 24]. Ціновий диспаритет 

проявляється також у нееквівалентному міждержавному обміні. У 2014 р. 

продукцію національного сільського господарства реалізовували за цінами, 

нижчими на 13,5% від рівня міжнародних ринків [129, с. 91-92]. 

Постійні коливання цін і доходів агровиробників призводять до надзвичайно 

гострої проблеми. Розглянемо це детальніше, використовуючи інструментарій 

мікроекономічного аналізу, - короткострокову і довгострокову фермерські 

проблеми. Теоретичні засади дослідження таких мікроекономічних інструментів 

достатньо об’ємно з’ясовані в аналітичній економіці [5, с. 66–68]. Суть 

короткостроковї аграрної (фермерської) проблеми полягає у несприятливих для 

фермерів коливаннях цін на їхню продукцію та доходи. Нестабільність цін 

породжує в агровиробників невпевненість у майбутньому, унеможливлює 

оптимізацію виробництва. Ця невпевненість передається у суміжні галузі, які 

пов’язані зі сільськогосподарським виробництвом. Нестабільність цін і доходів 
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фермерів характерна для всіх, навіть економічно розвинутих країн. Проте 

найяскравіший приклад - функціонування аграрного сектора України у перехідний 

період. 

Існує декілька причин, що зумовлюють циклічні коливання цін і доходів, - 

нееластичність попиту на агропродукцію, залежність пропозиції цієї продукції від 

природних умов, вплив коливань ділового циклу на попит сільгосппродукції.  

Інструментарій довгострокової фермерської проблеми має особливо важливе 

значення для аналізу аграрного інноваційного виробництва. Національним 

агровиробникам необхідно враховувати: в умовах поєднання нееластичного 

попиту на аграрну продукцію та дії упродовж тривалого періоду чинників науково-

технічного прогресу (інноваційних технологій, технічних ноу-хау тощо) крива 

пропозиції переміститься праворуч на більшу відстань, ніж крива попиту (рис. 1.3). 

Для нейтралізування дії негативних чинників впливу на сільське 

господарство існують певні інструменти державного втручання: запровадження 

мінімальних і максимальних цін на сільськогосподарську продукцію; обмеження 

обсягу пропозиції на сільськогосподарську продукцію; обмеження обсягу 

пропозиції агропродукції, дотації й оподаткування. Значно впливають на 

формування інноваційного аграрного підприємництва дотаційні та податкові 

інструменти регулювання.  

Суть дотаційної політики полягає у відшкодуванні урядом частини витрат 

агровиробників у ціні виробленого товару. Це спричиняє зміни у ринковій 

рівновазі. Дотації також мають на меті допомогти аграрним підприємствам не лише 

працювати рентабельно, й розвиватись інноваційно. 
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Рис. 1.3. Вплив чинників науково-технічного прогресу на поведінку 

кривої попиту і пропозиції в аграрному секторі* 
*Побудовано автором 

 

Однак є момент, який зауважують економісти: допомогу повинні отримувати 

всі виробники дотованого товару. Хоча у реаліях ступінь державної підтримки для 

суб'єктів аграрної підприємницької діяльності - різний. Так, в Україні 

скористатися допомогою змогли головно великі аграрні підприємства. Вони стали 

менш вразливими і залежними від кон'юктури ринку, змін у державі й зараз мають 

доступ до дешевих, довгостровових кредитів і можливості одержати державну 

допомогу. Фермерські господарства підтримувалися згідно зі залишковим 

принципом. Одночасно, держава повинна не лише підтримати фермерські 

господарства з метою виживання, й забезпечити підтримку їх інноваційного 

розвитку. Внаслідок здійсненого макроекономічного аналізу виявлено причини, 

що зумовлюють необхідність посилення підтримки в Україні малих форм 

господарювання, зокрема фермерських господарств, і визначення суспільних вигод 

від такої підтримки: 
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1. Економічна вигода. Малі підприємства становлять близько 95% від загальної 

кількості підприємств. Зайнятих на малих і середніх підприємствах майже вдвічі 

більше, аніж на великих. Вони здатні швидше пристосовуватися до зміни 

кон'юктури ринку і можливості виробляти продукцію відповідно до потреб, 

забезпечити персоніфіковану взаємодію зі споживачами. 

2. Соціальна вигода. Вона полягає в тому, що малі підприємства, переважно 

фермерські, значно більше інвестують у розвиток інфраструктури та її підтримку 

за місцем провадження, зберігаючи традиції, знання, узагалі цінності, які 

передаються з покоління в покоління. 

3. Екологічна вигода. Малі підприємства здатні у короткий термін і з 

мінімальною фінансовою підтримкою переорієнтуватися на виробництво 

органічної продукції. Це дуже важливо для фермерських господарств. За 

інформацією Комерційної служби Посольства США в Україні, середня 

прибутковість інноваційних інвестицій в українське органічне землеробство 

становить приблизно 300% [333].  

Зростають масштаби фінансової допомоги агровиробникам у напрямах 

підтримки стабільного рівня цін і доходів на сільськогосподарську продукцію, 

формування платоспроможного попиту на агропромислову продукцію, 

стимулювання експорту. Все вагомішою стає підтримка науки і виробничих 

інновацій. Інновації у цю сферу мають довгострокову перспективу і найбільшу 

окупність, що зафіксовано у Спільній сільськогосподарській політиці (CAP) 

європейських країн [378]. 

Упродовж тривалого періоду в Україні одним із інструментів стимулювання 

інноваційного розвитку агросектора вважалося непряме використання податку на 

додану вартість. Спецрежим оподаткування ПДВ був вагомий не лише з огляду 

можливості акумулювання ресурсів для поповнення господарств новітніми 

техніко-технологічними засобами. В умовах циклічності коливань обсягів 

виробництва валової продукції (рис. 1.4) він давав змогу вирівнювати рівні доходів 

агровиробників у різні роки. 
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Від 01 січня 2017 р. спецрежим оподаткування ПДВ відмінено. Натомість 

держава вирішила надати сільгоспвиробникам бюджетні дотації на період до 2022 

р. [276]. Головна новизна у принципі розподілу коштів полягає у тому, що більше 

дотацій отримує той, хто більше податків сплачує із внутрішнього ПДВ у бюджет. 

Отже, великі компанії з великими прибутками зможуть отримувати левову частку 

всіх дотацій, а малі й середні підприємства не одержують дотаційної підтримки 

узагалі [19]. 

 

 
Рис. 1.4. Динаміка валової продукції сільського господарства України у 

постійних цінах 2010 р., млрд грн* 
*Розроблено та побудовано автором за: [105].  

 

Упродовж всіх років трансформаційного періоду ні в теорії, ні на практиці не 

виокремлювалися методи і важелі підтримки, характерні виключно для 

традиційного чи інноваційного підприємництва. Деякі локальні інноваційні заходи 

підтримки входили у загальну систему державного регулювання аграрної сфери.  

Ступінь, глибина та набір інструментів державного регулювання теж були 

предметом постійних дискусій. Однак уже на початку XXI ст. стає очевидною, хоч 

і непослідовною суперечлива орієнтація на державну підтримку інноваційного 

розвитку агробізнесу, що особливо яскраво виявляється на межі 20-х років XXI ст. 

Визначальною після вступу до СОТ стала необхідність забезпечення 
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конкурентоспроможного функціонування аграрного сектора, наближення його до 

потреб світового ринку. Проте зауважимо: орієнтація на державну підтримку 

інноваційності агропідприємств завжди повинна розглядатися у контексті 

підтримки всього агросектора України. 

Важлива складова аналізу аграрного підприємництва в Україні - експорт. Це 

- вагомий економічний інструмент макрорегулювання, адже отримана від експорту 

валюта сприяє зміцненню національної грошової одиниці, стабілізує бюджетно-

фінансову та соціальну сфери. Експорт належить до чинників стабілізації 

внутрішнього продовольчого ринку країни, хоча, як зауважує О. Шубравська, 

нарощування експортних поставок агропродовольчої продукції не може бути 

самоціллю. Такі процеси мають здійснюватися з урахуванням національних 

інтересів і на світовому, і на національному ринку продуктів та ресурсів [360, с. 6]. 

У 2003 р. Україна стала повноправним членом Міжнародної організації ООН 

з питань продовольства і сільського розвитку (FAO), від 2008 р. - членом світової 

організації торгівлі (СОТ), а з 1 січня 2016 р. вступила в асоціацію з ЄС. Здійснені 

кроки є загалом позитивними, оскільки усувають несиметричність умов торгівлі 

України та країн ЄС, які посилилися після вступу України до СОТ. Передусім це 

стосується ринку рослинництва де були введені квоти на експорт зернових за 

нульовою ставкою ввізного мита. Однак В. Геєць зазначає: нарощування експорту 

сільськогосподарської продукції може стримуватися незначним обсягом імпортних 

тарифних квот ЄС для безмитного ввезення продукції з України та 

неспроможністю більшості вітчизняних агровиробників дотримуватись санітарних 

і технічних норм [40, с. 9]. 

В аналітичному інструментарію дослідження аграрного підприємництва 

важливо з’ясувати роль ризиків та їх впливу на ціни і доходи виробників.  

Зміст аграрних інновацій становлять зміни, що розглядаються як джерело 

доходів, а їхні процеси містять істотну частку елементів невизначеності. Завдання 

аграрних підприємців полягає в тому, щоби не ігнорувати ризики, а у належний 

спосіб їх передбачати, враховувати з метою зниження елементів 

непередбачуваності. Дослідник А. Юзефович здійснив класифікацію 
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непередбачуваних у часі настання загроз і ризиків у розвитку аграрного 

підприємництва і розташував їх у такій послідовності [364, с. 32]: 

- економічні ризики (кризи, війни, санкції, протекційна зміна кон'юктури на 

ринках); 

- природні катаклізми (посуха, вимерзання посівів, повені, землетруси, 

чинники космічного походження); 

- техногенні катастрофи (аварії на об'єктах енергетики, нафто-газо-

аміакопроводів, у хімічній галузі, транспорті); 

- епідемії в галузях рослинництва і тваринництва; 

- біологічні загрози (загрози життю людини унаслідок неконтрольованого 

використання гербіцидів, ГМО); 

- нестабільність у суспільстві (політичне протистояння, військова загроза). 

Ми не маємо на меті детально аналізувати означені ризики. Проте, 

зауважимо, що всі вони можуть негативно позначатися на аграрному 

інноваційному підприємництві, а в багатьох випадках саме це підприємництво 

якраз може стати джерелом таких ризиків.  

Ризик і невизначеність надзвичайно впливають на аграрну підприємницьку 

діяльність, зокрема в процесі адаптації інновацій у цій сфері. Без перебільшення 

зазначимо, що вони становлять гальмо інвестиційно-інноваційного розвитку. 

Опитування керівників 1115 підприємств у 24 регіонах України, проведене в червні 

2014 р., пдтвердило з-поміж чинників, які гальмують розширення виробництва, 

58% респондентів найчастіше називали нестабільність і невизначеність [69].  

Проблема невизначеності перебуває в центрі уваги представників 

неокласичної школи, що аналізують інформацію у вигляді рідкісного ресурсу, 

такого самого як й інші - земля, праця, капітал і підприємницькі здібності [79]. 

Таке питання досліджує теорія Дж. Акерофа [2], і економічна теорія інформації, 

або “теорія пошуку”, започаткувана Дж. Стіглером [316].  

Проблему невизначеності вивчав Дж. Кейнс. Відома його праця “Трактат про 

ймовірність” має непересічне значення й актуальність в умовах сучасного розвитку 

аграрного підприємництва. Особливо варто звернути увагу на основну тезу Дж. М. 
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Кейнса, що інноваційне інвестування відбувається лише тоді, коли підприємець 

очікує від нього не лише прибуток, а й надприбуток. 

Загалом у сучасній економічній літературі утвердилося розуміння 

невизначеності як міри інформації - нею володіють суб'єкти інноваційного 

процесу, зокрема аграрного інноваційного прогресу. Хоча необхідно 

розмежовувати поняття невизначеності й ризику. Таке розмежування здійснив 

американський економіст Ф. Найт у роботі “Ризик, невизначеність і прибуток”, 

оперуючи поняттями “невимірна невизначеність” і “вимірний ризик” учений 

стверджував, що в економіці вирішальну роль відіграє саме невимірна 

невизначеність, а вимірний ризик трапляється дуже рідко [212, с. 210-215]. Такого 

розуміння дотримується сучасний український науковець А. Грималюк. Дослідник 

вважає: на відміну від невизначеності, ризик, як відомо, вимірюють розподілом 

ймовірностей між різними наслідками. У такому випадку проблему економічного 

вибору вирішують за допомогою простих порівнянь математичних очікувань [56, 

с. 21].  

Отже, очікувана корисність (прибуток) - головний інструмент, який 

використовують у процесі прийняття інноваційних рішень агропідприємцями. 

Праці Т. Кальної-Дубенюк, А. Литовченка засвідчують, що сучасні українські 

фермери не схильні ризикувати. Вони обирають проекти з менш очікуваним 

прибутком, але водночас - із меншим ступенем ризику. Особа, яка приймає 

рішення, більшу увагу приділяє випадкам, що призводять до значних збитків, ніж 

випадкам, які сприяють значним прибуткам. [117, с. 73] 

Підприємницький інноваційний проект завжди пов'язаний з певними 

ризиками інвестицій. Підприємець очікує на гарантований прибуток й у 

короткостроковому періоді, й у довгостроковій перспективі. Проте він не має 

жодних гарантій, що його бізнес, заснований на інноваційних технологіях, буде 

збережено. Існують найрізноманітніші обмежувальні чинники, які протистоять 

позитивним очікуванням. Унаслідок цього у вітчизняній господарській практиці 

утвердився і у значно легалізувався інший спосіб одержати прибуток – через 

доступ до ресурсів і прав економічної влади (адміністративної, політичної, 
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кримінальної) та можливості отримання ренти, що перевищує внесок власника і 

вартість факторів виробництва. Як стверджують науковці, за таких умов, вибір між 

інноваціями та рентою від влади вирішується на користь останнього. Крім того, 

прибуток можна отримати у короткостроковому періоді і з меншими витратами, 

порівняно з упровадженням інновацій [47, с. 107]. В. Дементьєв і В. Вишневський 

наголошують, що такий спосіб отримання прибутку формує своєрідну 

“інституційну пастку”, коли цей спосіб стає визначальним і підтримується 

формальними і неформальними нормами [63, с. 13]. 

В аграрній інноваційній діяльності практично неможливо уникнути ризиків. 

Завдання економічної теорії полягає в обґрунтуванні механізму послаблення їх дії. 

Важливий елемент цього механізму - прогнозування. Напрями аграрної 

інноваційної діяльності мають ґрунтуватися на результатах аналітичних 

досліджень і бути відображені у поточних коротко- і довгострокових прогнозах. 

На основі прогнозів мають бути обґрунтовані методичні підходи до розроблення 

інноваційної стратегії, програм і планів аграрних підприємств, а також здійснено 

оцінки зразкових інвестиційних проектів. Узагальнені наукові дослідження 

інноваційних процесів засвідчують наявність у них певних закономірностей: зміну 

пріоритетів досліджень залежно від потреб практики; широту і багатоаспектність 

розвідок, умови інвестиційної діяльності; зацікавленість органів місцевої та 

центральної влади у результатах досліджень; постійне оновлення нових елементів, 

методів та інструментарію досліджень [129, с. 93].  

 

Висновки до розділу 1 

 

Аграрне підприємництво України у ХХІ ст. утверджується як перспективна 

творча діяльність, спрямована на реалізацію економічних інтересів його 

організаторів і отримання винагороди від запровадження аграрного бізнесу. Проте 

існує багато суперечливих теоретико-методологічних підходів і практичних 

рекомендацій у сфері аграрної інноваційної діяльності, що спонукають нас до 

поглибленого аналізу цих явищ відображені у таких висновках: 



 81 

1. Аграрне інноваційне підприємництво –процес, який охоплює не лише 

безпосередньо сільськогосподарське виробництво, а й інші операції, пов’язані з 

ним, - зберігання, переміщення агропродукції та доведення її до споживача. 

Специфіка організації та ведення аграрного підприємництва формується на основі 

біологічних процесів, а відтворення відбувається за одночасної взаємодії 

природних і економічних чинників. 

2.  Важливим питанням розвитку аграрного інноваційного підприємництва є 

вибір раціональної економічно-достатньої форми господарювання. Результати 

аналізу засвідчують, що великі аграрні підприємства мають аргументовані 

переваги у можливості інноваційного розвитку і полегшеному виходу на 

міжнародні продовольчі ринки. Вони використовують концентрацію та 

спеціалізацію виробництва, прагнуть до мінімізації найманої праці й максимізації 

використання хіміко-біологічних засобів. Їхні зусилля спрямовані на досягнення 

економічної ефективності, але за природою вони не можуть виконувати соціально-

значущі функції для села й людини, що призводить до розбалансування системи 

“сільське господарство-село”. Застосування інновацій у малих формах 

господарювання є епізодичним, локальним і фрагментарним. Однак дрібні 

товаровиробники виявляють більшу схильність до виконання соціальних функцій. 

3. Пріоритети розвитку аграрного підприємництва України у стратегічній 

перспективі - забезпечення населення продуктами харчування на рівні 

науковообгрунтованих норм, зростання експортного потенціалу аграрного сектора 

і скорочення імпорту продовольчої продукції. Найважливішими чинниками 

розвитку агросектору України є запровадження новітньої техніки і технологій, 

науково-інноваційних заходів у селекційній справі, інтелектуалізації інноваційного 

процесу. 

4. Існуюче розмежування та поділ інновацій на виробничо-технологічні, 

селекційно-генетичні й економіко-соціологічні недостатньо повно відображає 

реалії другої декади ХХІ ст., оскільки залишає поза увагою інформаційні та 

маркетингово-збутові інновації. Особливо важлива маркетингова складова, адже 

продукт стає інновацією лише тоді, коли його оцінить і придбає споживач. Тому 
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необхідними ознаками інновацій є науково-технічна новизна, виробниче 

впровадження та комерційна реалізованість. 

5. Кожнен структурний елемент інноваційного процесу виконує певну 

функцію: нова інноваційна техніка збільшує виробництво продукції; лабораторно-

селекційні роботи сприяють появі унікального продукту з новими властивостями; 

інноваційні методи управління теж у кінцевому підсумку приводять до зростання 

виробництва й економіки загалом. До найголовніших чинників, які формують 

стратегічні перспективи формувань інноваційного аграрного підприємництва, 

належать: забезпечення інноваційної привабливості інноваційних проектів та 

ефективність управління ними, формування нормативно-правової бази; розвиток 

інноваційної інфраструктури; запровадження пільгового оподаткування 

інноваційних проектів; створення інноваційних баз даних сьтосовно інвестиційних 

параметрів на зовнішніх і внутрішніх ринках. 

6. Дослідники установили: існуючі економічні школи з різних позицій 

обґрунтовують тезу про те, що в постіндустріальному суспільстві інноваційні 

складові - знання, освіта, інтелект, інформація -стають визначальними чинниками 

високих підприємницьких результатів на макро- та мікрорівнях.  

7. У методології дослідження інноваційного аграрного підприємництва 

найдоцільніший рух від загального до часткового. Глобальні світові показники 

впливають на динаміку основних макроекономічних показників у нашій країні, а 

останні формують контури змін в аграрному підприємницькому середовищі. Тому 

логічним є рух наукового аналізу за схемою: економічний розвиток ® аграрний 

розвиток ® інноваційний аграрний розвиток ® випереджаючий аграрний розвиток. 

Така схема дає змогу правильно трактувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку 

внутрішнього аграрного ринку, розкриває активність експортоорієнтованості 

агровиробників та ефективність інноваційної політики держави.  

8. У сфері організації сучасного економічного розвитку спостерігаємо полярно-

протилежні підходи до формування аграрної інноваційної політики 

(неокейнсіанство, неокласична школа, інституціоналістська теорія). Використання 

інструментарію кейнсіанської теорії дає змогу класифікувати методи регулювання 
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аграрної економіки, виявити найоптимальніші шляхи розвитку в умовах 

нестабільності й військових дій. Інструментарій дослідження інноваційного 

розвитку інституційної теорії допомагає встановити неупереджене, 

незаідеогалізоване відношення до інституту власності, довіри та визначити їх місце 

у розподілі ресурсів інноваційної аграрної економіки.  

9. Використання інструментарію дослідження, використовуваного різними 

економічними школами, спрямоване на виконання прикладних завдань і дозволяє 

дати відповідь на запитання стосовно напрямків спрямування наявного 

інноваційного потенціалу, пропорцій виробництва агропродукції для зовнішніх та 

внутрішніх потреб, шляхів усунення дискримінації безпосередніх агровиробників, 

шляхів формування інституту повноцінного приватного аграрного власника, 

напрямів утворення механізму стимулювання інноваційної активності. 

Основні результати розділу опубліковані у таких наукових працях автора : 

[170], [173], [175], [177], [180]. 
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РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

2.1 Напрями інноваційного розвитку аграрного підприємництва 

 

Мета Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та 

сільських територій, затвердженої на 2015-2020 рр. - підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного агровиробництва і доведення його до 

європейських та міжнародних стандартів [76]. Реалізація цієї програми набуває 

позитивної динаміки, незважаючи, як уже згадувалось, на складнощі поточного 

періоду - військові дії на Сході України, дефіцит державного бюджету і 

недостатність державної допомоги. За останні роки аграрний підприємницький 

сектор України засвідчив позитивну динаміку економічного зростання. Це єдина 

галузь національної економіки, що має високі фінансові результати. За 

оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень 

рентабельності аграрної продукції сільськогосподарських підприємств за 2016 р. 

становив 37,3%. Особливо прибуткове виробництво зернових, зокрема пшениці; у 

середньому воно становило 40% за 2015–2016 рр. [253].  

Однак для підтримання високих темпів зростання аграрної економіки і 

забезпечення їх незворотності необхідна добре продумана та ресурсно забезпечена 

інноваційна стратегія. “Підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки, інноваційного розвитку в сучасних умовах глобалізації, інформаційних 

і технологічних змін, - констатує З. Юринець, - треба розв'язувати завдяки 

розробленню та втіленню ефективних інноваційних стратегій” [365, с. 83].  

Головною ознакою інноваційних стратегій є поєднання у ній впливу двох 

напрямів: перший спрямований на підвищення конкурентоспроможності 

агробізнесу на світовому ринку, другий – на забезпечення внутрішньої оптимізації 

національного агропродовольчого ринку. Інноваційна стратегія є значно 

ефективнішим інструментом для ведення конкурентних війн на ринках, аніж 

традиційні способи.  
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Інноваційний розвиток аграрного підприємництва необхідно розглядати 

насамперед із огляду на динаміку, функціонування ринку світових продовольчих 

ресурсів. Однак варто враховувати, що цей ринок мінливий і формується під дією 

цілої низки обмежувальних чинників. За розрахунками Продовольчої і 

сільськогосподарської організації ООН (FAO), до 2030 р. світове виробництво 

зерна зросте на 20-21% і дорівнюватиме 2150 млн т, або 80% до потреб. 

Виробництво м'яса збільшиться на 50-80 млн т і буде становити 76-86% потреб. 

Як засвідчують аналізовані показники, у 1950–1985 рр. приріст продовольчих 

ресурсів становив щорічно 30 млн т, 1985-1995 – 12 млн т, а з 1996 р. до 2030 р. він 

не перевищуватиме 9 млн т на рік [96, с. 12]. Однак, FAO підтверджують: тенденція 

до зростання кількості населення зберігатиметься й далі, у зв'язку з чим обмежить 

доступність харчів, води і навіть кисню, тому кількість голодуючих збільшиться. 

Їх, уже за підрахунками наприкінці першої декади ХХІ ст. налічувалося більше 1 

млрд [116, с. 66]. 

Спостерігаються зміни у світових тенденціях споживання продовольства. 

Бідніші прошарки населення прагнуть підтягнутися у споживчих уподобаннях до 

середніх, навіть багатих, але не найбагатших. Багаті цінують їжу найбідніших (хліб 

з висівок, знежирене молоко та ін.). Раніше, за даними Держдепартаменту США, 

мало місце збільшене споживання рису, насамперед у Південній та Південно-

Східній Азії, Америки, натомість від 2000 р. простежуємо тенденцію до того, що у 

багатих країнах чи тих, які до них підтягуються, він втрачає вагомість. Одночасно 

стрімко зростає споживання борошняних виробів з пшениці (табл. 2.1).  

Такий попит на пшеничні вироби в зазначених країнах пов'язаний з 

розвитком туризму й міграцією. Що більше європейці переміщуються і мандрують, 

то більше вони хочуть споживати звичну для них продукцію. Це підтверджує 

постійну корекцію стратегічного українського експорту, головно пшениці. 

Дослідження Української аграрної конфедерації, які озвучив її голова Л. 

Козаченко, засвідчують особливо стрімке підвищення попиту на продовольство у 

Китаї. Зростає економіка цієї країни, доходи та купівельна спроможність 

населення, але відсутні внутрішні резерви нарощування виробництва. Тому в 
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цьому регіоні Україну розглядають одну із найперспективніших постачальників 

зерна, м'яса, молока [74]. 

Таблиця 2.1 

Динаміка зростання попиту на пшеницю на особу в Китаї, країнах Південно-

Східної та Південно Азії за 2000–2016 рр.* 
Країни 2000 р. (реально кг на особу) 2016 р. (прогнозовано кг на особу) 

Китай -2,0 75-90 
Індія 9,6 50-75 
Індонезія 6,2 25-49 
Монголія 54,9 понад 100 
Непал 23,1 понад 75 

*Розраховано та побудовано автором за [291]. 

 

Наявність добре продуманої інноваційної стратегії розвитку аграрного 

підприємництва пов'язана також із дією екологічних чинників. Сучасний розвиток 

світового агровиробництва потребує перегляду методів і технологій виробництва 

для задоволення міжнародних вимог до якості й безпеки продуктів харчування. 

Адже покращення агроекосистеми та розвиток альтернативного (органічного) 

сільськогосподарського виробництва становить ключові пріоритети у більшості 

країн світу, зокрема Європейських [227]. Це означає, що стратегію інноваційного 

розвитку агробізнесу необхідно досліджувати в системі функціонування всього 

аграрного підприємництва, і світових тенденцій розвитку продовольчого ринку. 

Необхідність інноваційного розвитку аграрного підприємництва України, на думку 

вчених, у найближчій перспективі зумовлена загостренням трьох найпотужніших 

викликів сучасного людства. Перший –приріст населення (до 2050 р. на планеті 

житимуть 9 млрд осіб, причому 2 3#  із них - у містах). Другий – швидке старіння 

населення розвинутих країн (до 2050 р. пенсіонерів налічуватиметься 2,4 млрд, 

майже половина страждатиме від хронічних захворювань). Третій виклик – це 

збільшення попиту на електроенергію, продовольство і воду в умовах зростаючого 

їх дефіциту [131, с. 69]. Аграрні інновації зможуть частково дати відповідь на ці 

виклики у різних напрямах - харчовій індустрії, фармакології, енергетиці, та ін. 
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Сучасний світовий продовольчий ринок - складний механізм забезпечення 

населення продуктами харчування. Проте вихідні підходи до організації такого 

забезпечення залишаються незмінними упродовж тривалого історичного періоду. 

Завжди, відповідно до доходів, у населення формувався попит на продукти і 

здійснювалося їх виробництво. Отже, можна стверджувати: бідні в усі історичні 

часи намагаються задовольнити свої продовольчі потреби у найпростіших і 

найдешевших товарах; середні ж прошарки населення хочуть отримати продукти 

доброї якості й широкого асортименту, враховуючи передусім напрями їхньої 

фахової зайнятості; багаті прагнуть продуктів ексклюзивних, обмеженого 

виробництва, вищої якості, екологічно чистих. Тобто сучасна стратегічна 

концепція функціонування сільського господарства у глобалізованому світі 

передбачає, що для бідних країн потрібне забезпечення споживання продуктів 

харчування населення на кількісній основі, а для багатих - на якісній [189, с. 28]. 

Такого підходу дотримується більшість науковців. 

З огляду на існуючі потреби, світові тенденції та функціонування 

продовольчого ринку, і повинні формуватися стратегічні напрями розвитку 

агровиробництва, аграрні ж інновації мають сприяти реалізації стратегічної мети. 

У сучасній стратегії розвитку аграрного сектора виразно окреслюються три 

напрями інноваційної діяльності (рис. 2.1). Перший - традиційне виробництво, 

другий – органічне, третій – виробництво із використанням генної індустрії. Усі 

означені напрями грунтуються на інноваційних засадах. 

Для збільшення виробництва продовольчих товарів масового споживання в 

Україні є базовий інноваційний потенціал - 25% усіх чорноземів світу, 43 млн га 

площ сільськогосподарських угідь, або 72% від загальної площі країни. Продукція 

АПК у 2015-2016 рр. становила понад 40% товарного експорту [227]. У 2006-2016 

рр. вироблялося біля 60 млн т зерна; а у 2016 р. було зібрано рекордний урожай 

зернових – майже 67 млн т, а у 2017 р. близько 60 млн т, рентабельність зернових 

за ці роки наблизилась до 60%. Український аграрний сектор є третім за обсягами 

експорту продукції птахівництва, шостим - борошна. Загалом вироблений 
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агропродукт за даними Держкомстату, становив у 2016 р. майже 11,7 % ВВП 

країни. 

 
Рис. 2.1 Напрями виробничої аграрно-інноваційної діяльності* 

*Розроблено та побудовано автором 

 

Проте, на відміну від розвинутих країн (США, Канади, країн ЄС), Україна 

лише на третину використовує свій аграрний природно-ресурсний потенціал. Дуже 

наглядний у цьому сенсі порівняльний приклад Голландії: вона, обробляючи у 2016 

р. площу всього у 600 тис. га землі (з неї - 90 тис. га - теплиці), посідала друге 

місце у світі за експортом сільськогосподарської продукції – 90,1 млрд євро; 

Україна ж, володіючи десятками мільйонів гектарів родючої землі, експортувала 

агропродукції лише на 15 млрд євро [134]. За загальними показниками 

ефективність українського агробізнесу значно нижча від європейської. Лише у 

2016 р. Україна після ЄС посіла друге місце у світі за врожайністю пшениці (40 

ц/га).  

Отже, інноваційну активність необхідно розглядати як невід'ємну складову 

процесу поліпшення результативних показників господарювання, а саме – 

продуктивності праці, фондовіддачі основних видів техніки та забезпеченості ними 

[353, с. 85].  
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Сучасний рослинницький сектор сільськогосподарських підприємств 

(зокрема великих) зорієнтований на виробництво й експорт зернових і технічних 

культур. Однак загалом фондозабезпечення у сільському господарстві України не 

відповідає технологічній потребі. Так, у Німеччині на 1 га сільгоспугідь припадає 

в 11-12 разів більше основних засобів, аніж в аграрних підприємствах України 

[319, с. 57]. Тільки великі агрохолдинги застосовують переважно імпортну техніку, 

вітчизняних аналогів яким не існує. Наприклад, Миронівський хлібопродукт 

(МХП) має у використанні близько 100 найновіших і досконалих тракторів [306, с. 

207]. Упровадження сучасної техніки і технологій спостерігається в інших 

агрохолдингах. Вони, на думку багатьох учених, становлять рушійну силу в 

просуванні в Україні високоякісної технологічної, економічної та потужної 

техніки, маючи всі необхідні фінансові ресурси [211, с. 58]. 

Проте в Україні ще діє сектор господарств населення, що забезпечує 

виробництво 40% м'яса і яєць, 76,3% молока, практично повністю картоплі та 

виробляє майже 45 % валової продукції сільського господарства. Інновації у цьому 

секторі використовуються фрагментарно і в незначних обсягах. Тому технологічне 

оновлення малих сімейних ферм є важливим, пріоритетним напрямом аграрного 

підприємництва [120, с. 28].  

Стратегічні перспективи інноваційного кількісного зростання виробництва 

аграрної продукції ґрунтуються не лише на пропозиції натуральних продуктів, а й 

застосуванні їх замінників. Скажімо, розповсюдження набувають продукти, які 

штучно синтезовані з генно-модифікованих дріжджів (сир і яйця), свинина (із вівса 

та бобів чи водоростей). Зауважимо: Б. Гейтс інвестував мільйони доларів на 

розробку і виготовлення гамбургера, що не містить м'яса. Загалом глобальний 

ринок штучно синтезованих рослинних замінників, який тепер оцінюється у 1,8 

млрд дол., до 2020 р., за прогнозами, сягне 2,2 млрд дол. [360, с. 7].  

У США 1994 р. уперше з'явилися генетично модифіковані помідори, а у 1995 

р. для комерційного продажу запропоновано сою. У подальші періоди кількість 

продуктів зі заданими бажаними ознаками почали вимірюватися десятками. 

Промислове виробництво ГМ-рослин розпочалося у 1996 р., коли під цими 
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культурами було засіяно 1,7 млн га. У 2016 р. 23 країни світу вирощували генно-

модифіковану сільськогосподарську продукцію та реалізували понад 100 її сортів. 

Втручаючись у геном рослин, учені прагнуть вирішити проблеми голоду і 

продовольчого забезпечення у світі [46].  

Попри складнощі трансформаційного періоду в Україні, активне 

дослідження генетично модифікованих технологій, яке розпочалося наприкінці ХХ 

ст., продовжується й нині. Випробовуються генетично модифіковані сорти 

цукрових буряків, кукурудзи, ріпака, сої, соняшнику. Етап невизначеності й 

настороженості щодо ГМО змінюється зацікавленостю можливостями сучасних 

біотехнологій. Лідером у дослідженні є Всеукраїнський інститут селекції, 

сформований 1999 р. Він спеціалізується на створенні й широкомасштабному 

впровадженні нових сортів рослин, гербіцидів і кормів [31]. 

Висока результативність біотехнологій ґрунтується на аналізі завдань 

рослинницької галузі, потреб ринку, існуючих тенденцій та високій 

науковоємності як селекційного процесу, так і процесу виробництва. Біотехнології 

не лише збільшують урожайність сільськогосподарських культур, вони дають 

змогу уникнути колосальної втрати урожаю від забур'яненості. Наприклад, 

здійснені упродовж тривалого періоду дослідження підтвердили, що забур'яненість 

цукрових буряків до 40% знищує їх урожайність [321, с. 14]. 

Як засвідчує практика, на сучасному етапі конкуренція між постачальниками 

відбувається за рівнем використання генетичних матеріалів, оперуючи даними з 

урожайності гібридів. Однак агровиробники прагнуть домогтися не лише високої 

урожайності, а й кращого фінансового результату. Фермери намагаються отримати 

не дешеве насіння, а гібриди, що невибагливі у догляді й потребують менше витрат 

на досушування та наступні доробки. 

Одним із лідерів на ринку гібридів кукурудзи в Україні є компанія “Маїс”. 

На демонстраційних полігонах гібриди селекції цієї фірми перетнули межу у 100 

ц/га. Селекція та генетика відбуваються під дією двох чинників - зміни клімату і 

потреби створення гібридів з коротким терміном вегетації [42].  
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Проте у світі виробництво генетично-модифікованої продукції 

наштовхується на низку обмежувальних чинників. Серед них - недостатність 

науково-обгрунтованої інформації про гарантії безпечності ГМО-продуктів для 

людини. Понад 60% європейців вважають їх небезпечними, що зумовлює 

поширення громадського руху за створення зон, вільних від генетично-

модифікованих організмів. 

Група німецьких біологів здійснила експеримент, який допомагає відстежити 

шлях змінених генів рослин в організмі савця: позначені гени виявляли скрізь - у 

шкірі, крові, сечостатевій системі. Запроваджені в організм, вони працюють за 

власною програмою. Прогнози для людини невтішні - зростання онкологічних 

захворювань, генетичних каліцтв, безпліддя, алергія, винищення окремих видів 

рослин і тварин. Однак подальші наукові дослідження блокуються 

транснаціональними компаніями, у зв'язку з чим фінансування проекту було 

припинено.  

Унаслідок неконтрольованості вирощування ГМО сільськогосподарські ГМ-

культури поширилися в Україні. За експертними даними близько 1 млн га 

українських земель засіяні трансгенним насінням: 50% - соя, 20% - кукурудза, 

решта – картопля та буряки. Водночас, жодного офіційного зареєстрованого 

генетично модифікованого організму в Україні немає. 

Відсутній і контроль за вмістом ГМО у продуктах. Аби знівелювати такий 

контроль, лобісти трансгенної продукції почали маркувати позначкою “без ГМО” 

все - воду, сіль, соду тощо. 

Як засвідчують обстеження, продукція 70 популярних на українському ринку 

марок дитячого харчування містять ГМО, а близько третини реалізованої в 

торговельній мережі кави теж генетично модифікована. В умовах наявності 

міліонів голодуючих або тих, хто недоїдає, інноваційний розвиток аграрного 

підприємництва, безсумнівно, потрібно спрямувати на виробництво (збільшення) 

основних базових сільськогосподарських культур, здатних вирішити існуючі 

проблеми. Це передбачає розширення виробництва трансгенної продукції. Хоча 

варто запам'ятати і взяти до уваги думку, що висловив академік В. Геєць: світова 
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парадигма організації технологічного та суспільного розвитку, яка дотепер 

покладається на ідеологію прогресу, має нерозв'язані у межах звичайної еволюції 

суперечності. Йдеться про посилення антропогенних навантажень, що досягли 

об'єктивної межі, за якої подальший розвиток економіки втрачає сенс [40, с. 107].  

На наш погляд один із напрямів інноваційного розвитку - виробництво 

генетично-модифікованої продукції - збережеться на тривалу перспективу. Це 

пов'язано з нестабільністю та циклічністю агробізнесу, отже і постійними 

локальними й глобальними продовольчими кризами та загрозою голоду. Проте 

настороженість до ГМО і його несприйняття існуватимуть навіть тоді, коли 

науково буде доведено їх нешкідливість. Людський організм є суто 

індивідуальним, і найменші прояви його збою у різноманітних варіантах будуть 

сприйматися як дія трансгенів. Продукти ГМО завжди залишатимуться їжею 

бідних або тих, хто не знає про їх наявність у своєму харчовому раціоні. Так чи 

інакше, успіху аграрному підприємництву в Україні у цьому напрямі шукати не 

варто. Обравши його визначальним напрямом інноваційного розвитку агробізнесу, 

ми завжди відіграватимемо роль наздоганяючого аутсайдера, оскільки дослідження 

у галузі генної інженерії через нестачу фінансових ресурсів організувати надто 

складно, а надіятися на щирість транснаціональних компаній марно. 

У цій ситуації перед українськими агровиробниками постає лояльний 

гуманний і головно вигідний через свою передбачуваність і ефективність третій 

напрям інноваційного розвитку – виробництво екологічно чистої, органічної 

продукції. 

Органічне виробництво – це галузь, покликана продукувати безпечні 

сировину та готову продовольчу продукцію за допомогою використання у 

виробництві агроекологічних і біологічних заходів, що впливають на збільшення 

природної родючості грунтів, забезпечують ефективні методи боротьби зі 

шкідниками, хворобами і в кінцевому підсумку сприяють поліпшенню стану 

здоров'я населення. Означеного підходу дотримується більшість українських 

науковців, зокрема В. Артиш [8], Л. Масловська та В. Савчук [190, с. 169], О. 

Рудницька [292] та ін. 
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Зауважимо: теоретичні засади органічного виробництва започатковані ще у 

працях відомого українського науковця, теоретика часів зародження 

індустріального виробництва С. Подолинського. На його думку правильне 

землеробство - найліпший вид корисної праці [270]. Англійський фахівець зі 

сільського господарства лорд і політичний діяч Дж. Нортборн уперше застосував 

термін “органічне сільське господарство”, виокремлюючи у механізмі органічного 

землеровбства значення родючості грунтів через внесення органічних добрив, 

сівозміни, природні методи ведення господарства [309]. 

Результатом екологічно чистого органічного виробництва є органічний 

продукт (organic food). За визначенням Food Standarts Agency, – це продукція 

аграрного та харчового бізнесу, виготовлена відповідно до стандартів, що 

передбачають мінімізацію використання міндобрив, регуляторів росту, пестицидів 

і генетично-модифікованих добавок [241]. 

В українському законодавстві теж подано визначення органічної продукції 

та сировини як виробничої діяльністі фізичних або юридичних осіб, у тому числі з 

вирощування та переробки, без застосування хімічних добрив, пестицидів, 

генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів та ін. [275]. 

Окремі автори озвучують тезу, що органічне виробництво неефективне, 

оскільки здійснюється “дідівським” методом [349]. Ми відстоюємо позицію 

науковців, які вбачають в органічному сільському господарстві України, 

повернення до історичних традицій і витоків, але на новому, якісно вищому рівні й 

новітніх інноваційних технологіях. Доцільність і перспективність стратегічної 

підтримки органічного агровиробництва зумовлена його перевагами в економічній, 

соціальній та екологічній сферах. Чинники, що формують переваги органічного 

виробництва, відображені на рисунку 2.2.  

Мотиви розвитку виробництва органічної продукції, наголошує Г. Шпак, 

генеруються зовнішнім середовищем: не відстати від вимог споживачів; виявити і 

реалізувати нові ринкові можливості – забезпечити зростання доходів; завоювати 

більшу частку ринку; розширити виробництво у поточному періоді та перспективі 

[357, с. 64].  
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Рис. 2.2 Переваги органічного виробництва* 

*Розроблено та побудовано автором.  

Для організації органічного аграрного підприємництва Україна має базовий 
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органіку можна збільшити до 5-10% від наявних сільськогосподарських угідь 

[374]. Українські вчені погоджуються з висновками міжнародних експертів [359]. 

За дослідженням RIOA (Research Institute of Organic Agriculture – Дослідний 

інститут органічного сільського господарства) та IFOAM (The International 

Federation of Organic Agriculture Movements – Міжнародна федерація органічного 

сільськогосподарського руху), із 162 країн, в яких існують статистичні дані щодо 

органічного сільського господарства, 21% мають 1-5% сертифікованих 

сільськогосподарських земель, 9% - 5-10%, і лише 10 країн перевищили 10% 

(Фоклендські Острови – 35,9%, Ліхтенштейн – 27,3%, Австрія – 19,7%, Французька 

Гвіана (Франція) – 17,51%, Швеція – 15,4%, Естонія – 14,75%, Самоа – 11,8%, 

Швейцарія – 11,69%, Чеська Республіка – 10,84%, Латвія – 11,38%) [298]. На 1 січня 

2016 р. в Україні загальна площа сертифікованих органічних 

сільськогосподарських земель становила 410,5 тис. га, а внутрішній споживчий 

ринок органічних продуктів, який оцінювався у 600 тис. євро 2008 р., збільшився 

до 17,0 млн євро 2015 р. [98, с. 31].  

Згідно з методикою вивчення місткості ринку органічної продукції, 

розроблені в ННЦ “Інститут аграрної економіки”, потенційна місткість 

українського ринку органічної продукції до 2020 р. становитиме 39,8 млрд грн, або 

873 грн у розрахунку на особу, а глобальний сільськогосподарський ринок до 2025 

р., зросте до 426 млрд дол. [30; 111]. Україна стає важливим постачальником 

органічної сільськогосподарської продукції на європейський ринок і має всі шанси 

бути одним зі світових лідерів виробництва екопродуктів. У країнах ЄС органічну 

продукцію купують до 40% населення, натомість у самій Україні через низьку 

купівельну спроможність можливість споживати продукцію органічного 

походження є лише у 10-15% населення [357, с. 59].  

Цікавою є запропонована Г. Шпаком схема мотивації розвитку органічного 

виробництва на державному рівні (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3 Спонукальні мотиви виробництва органічних продуктів * 

*Побудовано автором за: [357].  

 

Незважаючи на значний потенціал органічного землеробства, його у 2015 р. 

здійснювали 164 сільськогосподарські підприємства на загальній площі 272,85 тис. 

га, що становить лише 0,66% від загальної площі сільгоспугідь [189, с. 28]. Проте 

спостерігається позитивна динаміка. З 2012 до 2017 рр. площі сільгосппідприємств, 

котрі займаються органічним виробництвом, збільшилися на 52%, обсяги 

внутрішнього ринку органічних продуктів зросли на 600%, а на 90% збільшилося 
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операторів органічного ринку. В Україні на початку 2017 р. працювало уже 300 

сільськогосподарських підприємств, які використовували технології органічного 

виробництва й обробляли 400 тис. га сільгоспземель. Обсяги експорту органіки з 

країни вді 2010 по 2017 рр. зросли у 200 разів [242].  

Підвищується попит на органічну українську продукцію на зовнішньому 

ринку. Так, молочні товари української фірми “Organik Milk” готові купувати в 

Арабських Еміратах. Там партнери розраховуються за 100% передоплатою і самі 

транспортують товар. Для більшої наглядності зауважимо, що у Дубаях пляшка 

органічного молока ушестеро дорожча, ніж в Україні [111]. У 2017 р. Україна 

стабільно поставляла органічно чисту молочну продукцію до 5 європейських країн 

[242].  

Як засвідчує аналіз, найперспективнішими інноваційними напрямами 

виробництва й експорту екологічно чистої продукції є ягідництво, льонарство та 

лікарська сировина. За експертними оцінками, вітчизняний ринок органічних ягід 

зростає на 2-3% кожного року, його обсяги становлять 180-190 тис т [189, с. 28] 

Зауважимо, що ягідний ринок в Європі розвинутий, але площі під ягідниками 

лімітовані. Це відкриває перспективу поставок цієї продукції на експорт. 

Здійснене нами дослідження дає змогу дійти висновку: для Західних, 

Центральних, Північних областях і Закарпаття найоптимальнішим напрямом 

органічного інноваційного агровиробництва є ягідництво. Вигідність такого 

бізнесу полягає в тому, що він не потребує: великого стартового капіталу для 

організації та поточних експлуатаційних витрат; витрат на закупку сировини 

(наприклад, вартість саджанця імпортної високорослої чорниці (лохини) становить 

до 5 євро); енергозатрат на зрошення; пошуку ексклюзивних споживачів; 

винятково складних каналів розподілу (супермаркети діють у кожному більшому 

місті). 

Особливо низькою є частка витрат на оплату праці у структурі собівартості 

виробництва. Як засвідчили проведені нами у 2016 р. опитування працівників 

господарства “Флора” у с. Ростань Шацького району Волинської області, жінка-

збирач ягід віком 30-40 років здатна за 8–годинний робочий день зібрати до 30 кг 
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лохини; ціна 1 кг. зібраної ягоди становила 4 грн. Для порівняння: роздрібна ціна 

за 1 кг лохини на ринку м. Шацьк дорівнювала у цьому році 80 грн за 1 кг ягід, у 

супермаркетах м. Львова – понад 100 грн, а м. Києва – понад 150 грн за 1 кг. 

“Small Fruit” - перша в Європі франчайзингова мережа, що спеціалізується 

на вирощуванні органічної малини, яка сертифікована ЄС. Ягоди експортують у 

ЄС, Швейцарію, США, Японію. На час заснування у 2013 р., компанія складалася 

із двох учасників-засновників, у власності котрих знаходилась земельна ділянка 

площею 12 га. У 2016 р. налічувалося 60 учасників та 300 га [147].  

Інноваційним за суттю є напрям виробництва, заготівля лікарських рослин 

переважно для потреб фармацевтичної галузі. Україна зберегла потужний аграрний 

потенціал з метою інноваційного розвитку аграрного підприємництва у сфері 

вирощування лікарських рослин не лише для фармакології, й харчових продуктів, 

парфумерно-косметичних, целюлозно-паперових, лакофарбових, використання у 

побуті як природних органічних консервантів, так і харчових добавок. Науковці 

вважають, що здатність країни виробляти лікарські препарати з власної сировини 

- показник економічної розвинутості держави, підтвердження інноваційної моделі 

її розвитку. 

Сегмент препаратів із лікарських трав (настоянки, бальзами, краплі, 

таблетки, фітозбори, чаї) у структурі роздрібного українського ринку лікарських 

засобів становить 8–9% у натуральному виразі та 4,3–4,4% - у грошовому. 

Водночас, за інформацією операторів цього ринку, попит на високоякісну 

лікарську сировину значно перевищує її пропозицію у декілька разів. Учасники 

ринку зазначають: що нині необхідно не менш, ніж удвічі більше сировини для 

поставок і на внутрішній, і на зовнішній ринки [300].   

Існують, однак, чинники, які гальмують розвиток лікарського рослинництва. 

Дослідники виокремлюють з-поміж них ті, що призводять до системних проблем: 

дефіциту лікарської сировини з відповідними якісними характеристиками; 

морального та фізичне зношення технологічного обладнання; низького рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників із виробництва продукції з 

лікарської сировини на внутрішньому ринках; нерозвинутості інфраструктури 
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зберігання і транспортування лікарської сировини; недостатнього дотримання 

екологічних та санітарних норм у зонах масового вирощування лікарської аграрної 

продукції [341, с. 17].  

Серед непродовольчих галузей аграрної економіки великий інноваційний 

потенціал зосереджений у льонарстві. До 1990 р. Україна продукувала понад 100 

тис. т льоноволокна. Вона належала до лідерів з виробництва льоноволокна 

(15,7%). У державі діяло 46 льонозаводів, близько 50 тис. людей працювали у галузі 

льонарства [110]. Занепад льонарства у трансформаційний період був зумовлений 

експортом дешевих текстильних виробів із Росії та Китаю. Льонарство як один із 

історично традиційних галузей національної економіки стало збитковим, унаслідок 

чого площі посівів льону скоротилися з 164 тис. га у 1990 р. до 2 тис. га у 2015 р., 

або у 85 разів [235]. Найбільшими виробниками льону в сучасних умовах є Канада 

34%, Росія – 15,3%, Китай – 13,6% світового виробництва. Навіть напівзасушливий 

за кліматичними умовами Казахстан виробляє 12,9 %. Частка України становить 

лише 1,59%. 

Кризовий стан у сільському господарстві перехідного періоду особливо 

позначився на тваринницькій галузі. За роки трансформаційного періоду відбулися 

деформації у створенні та розширенні відтворення стада. Зменшилося поголів'я 

корів у всіх без винятку формах господарства (рис. 2.4). Скорочення поголів'я 

худоби, падіння її продуктивності, звуження ринків збуту знизило попит не лише 

на інноваційні товари, й технічні засоби загалом. У зв'язку з цим, заводи, які 

спеціалізуються на виробництві техніки для тваринництва, майже зупинилися. 

Зменшилося виробництво молока - з 472 кг у 1990 р. до 253 кг у 2014 р., 

скоротилося його споживання - з 373 кг до 223 кг за аналізований період. 

Одночасно у країнах ЄС молоко виробляли у межах науково обґрунтованих норм і 

становило в середньому 310 кг на особу, зокрема у Нідерландах – 320 кг, Фінляндії 

– 361 кг, Данії – 295,8 кг [88, с. 53]. 

Сьогодні в Україні рівень споживання тваринницької продукції на душу 

населення знизився до критичної межі й став одним із елементів загроз 

продовольчої та національної безпеки. Серед причин, які призвели до кризи 
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тваринницької галузі, окрім суб'єктивних, існують об'єктивні. Більшість 

українських науковців зауважують ризиковий характер тваринницької галузі, 

великий термін окупності інвестицій та їх високу вартість, що спричиняє 

об'єктивне небажання займатися цією галуззю, особливо тоді, коли це поєднується 

з пасивність центральних і місцевих органів влади й відсутністю урядових гарантій 

[167, с. 75]. Традиційне м'ясне скотарство є не лише капіталомістким, але і 

складним видом аграрного підприємництва. Специфіка виробництва, зберігання, 

перевезення та реалізації органічної продукції (сировини) тваринного походження 

є складнішою, оскільки передбачає природний імунний захист, відбір порід згідно 

зі ступенем адаптації тварин до місцевих умов та їх життєздатності, переробкою 

відходів і супутніх продуктів тваринного походження для подальшого 

використання продукції тваринництва [190, с. 169].  

 
Рисунок 2.4 Динаміка поголів'я корів у різних формах 

господарювання* 
*Розроблено та побудовано автором за [253].  

 

Вихід із кризової ситуації, що склалася у тваринництві єдиний – оновлення 

галузі через комплекс інноваційних заходів. Тваринництво, як і рослинницька 

галузь, має три стратегічні напрями: 1) традиційне підприємництво; 2) 

виробництво тваринницьких генетично-модифікованої продукції; 3) органічне 
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Здійснений нами аналіз та узагальнення, дали змошгу визначити заходи 

стосовно реалізації кожного із трьох напрямів. Перший напрям становлять 

інноваційні заходи традиційного підприємництва: 

- використання новітніх засобів механізації й автоматизації виробничих 

процесів; 

- поліпшення ветеринарного обслуговування; 

- економія витрат на всіх етапах логістичного ланцюга (від виробника до 

споживача); 

- удосконалення консультаціно-дорадчої та інформаційної служби; 

- оновлення виробничої бази тваринницьких приміщень і модернізація 

переробних підприємств. 

У другому напрямі, закладено заходи генної інженерії: 

- створення сучасних селекційно-генетичних центрів на базі племінних та 

науково-дослідних закладів із використанням геномної селекції у тваринництві; 

- застосування інтенсивних ресурсозберігаючих технологій у виробництві 

кормів, утриманні й відгодівлі худоби. 

Третій напрям пов'язаний з виробництвом екологічно чистої продукції та 

передбачає: 

- поліпшення якості продукції, її екологічну безпеку; 

- зниження витрат підвищення рівня конкурентоспроможності органічної 

продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

- локалізацію негативних екологічних наслідків підприємницької діяльності 

у галузі; 

- модернізацію системи зберігання та утилізації відходів; 

- відстежування і моніторинг за рухом продукції з метою гарантії її якості та 

безпеки; 

- використання екологічної упаковки для м'ясо-молочних товарів, 

виготовленої зі скла, паперу. 
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Інноваційно орієнтований розвиток тваринництва має відображати 

структурні зрушення в економіці виробництва, продуктивності праці та якості 

життя сільського населення. 

Аграрне підприємництво України - не лише покупець і споживач 

інноваційних технологій, товарів та послуг. Воно вже є, а у перспективі може стати 

потужним продуцентом інноваційних продуктів для інших галузей національної 

економіки, зокрема енергетичної. Україна належить до енергодефіцитних країн, 

тому українські науковці О. Скорук та І Зубар стверджують, що освоєння 

відновлювальних джерел енергії на базі аграрної економіки потрібно розглядати як 

важливий чинник підвищення рівня її енергетичної безпеки [305, с. 36]. Агросектор 

може запропонувати мінімум два варіанти енергетичних нововведень - 

вирощування енергетичних культур і використання відходів тваринництва та 

рослинництва. 

Основними енергомісткими культурами в Україні, здатними виробити 

біопаливо, є цукрові буряки, ріпак і кукурудза. Наукові дослідження засвідчують, 

що на більшості спиртових заводах України діють відділеня, де можна 

зневоднювати етиловий спирт і переводити його на паливо. Розрахунки А. Губенка 

підтверджують: собівартість 1 т біоетанолу за цінами 2012 р. становила 6245,27 

грн, а відносна ціна з урахуванням 10% рентабельності й ПДВ – 8243,76 грн [356, 

с. 37-38].  

Ринок харчового спирту насичений і розподілений у більше ніж 60 млн 

декалітрів виробленого за рік спирту, лише 22-20 млн витрачають на харчові 

потреби, 10 - на експорт, а нерозподіленими залишаються 26-30 млн декалітрів. 

Таке надлишкове виробництво можна перерозподілювати під виробництво 

біоетанолу [39, с. 190]. 

Другою за значенням енергетичною культурою є ріпак. Ним щорічно 

засівають понад 200 тис. га. Проте його продукцію не переробляють в Україні, а як 

сировину експортують. Хоча 7 функціонуючих у нашій державі заводів 

завантажено лише на 27-30% [206, с. 84]. Перспективним напрямком виробництва 

біоетанолу - кукурудза. У США цей напрям виокремлений в селекційно-генетичну 
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програму. Альтернативна енергетика, на погляд багатьох практиків, буде 

розвиватись навіть і без підтримки держави [42]. Однак для цього необхідно 

створити нормальні прозорі умови ведення бізнесу, й тоді інвестори вкладатимуть 

кошти в інноваційні програми. 

Достатньо ефективними і прибутковими можуть бути інноваційні 

енергетичні програми, спрямовані на використання відходів виробництва, або 

програми життєдіяльності. В українському селі у 2017 р почала діяти найбільша в 

Європі біогазова установка, що працює на курячому посліді. Потужність станції - 

5 тис. мегават годин, яка може забезпечити електроенергією 15 тис. квартир. Річна 

економія природного газу - 1,3 млн. м%, або 15 млн грн. на рік. За експертними 

оцінками потенціал України для виробництва біогазу становить орієнтовано 18 

млрд м&. Сенс використання подібних енергетичних технологій полягає в тому, що, 

крім економічної ефективності, вони забезпечують ще соціальну й екологічну 

ефективність. 

 

2.2. Оцінка інноваційного потенціалу аграрного підприємництва в Україні 

 

Вітчизняний аграрний сектор має потужний ресурсний інноваційний 

потенціал. Він здатний самовідтворюватися, отримувати стабільно високі доходи і 

стати одним з локомотивів швидкого зростання національної економіки. Проте 

очевидно, що досягти підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва і у найближчій, і у віддаленій перспективі неможливо без 

інтенсифікації використання усіх його складових. 

Під потенціалом розуміють сукупність наявних можливостей, ресурсів, 

засобів, котрі можуть бути використані для досягнення певної мети [75, с. 467]. 

Термін “інноваційний потенціал” трактується як наявність і готовність до 

застосування сукупності певних ресурсів з метою здійснення інноваційної 

діяльності. У цьому контексті “інноваційний” стосовно потенціалу визначає 

цільовий вектор, спрямування на комерціалізацію інновацій [29, с. 66].  
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Для оцінки інноваційного потенціалу традиційно послуговуються ресурсним 

підходом. Хоча окремі науковці пропонують програмно-цільовий спосіб, за якого 

інноваційний потенціал оцінюють не за наявними ресурсами, а за визначеними 

цілями [29, с. 67]. Обидва підходи мають право на існування, але ресурсний, на наш 

погляд, конструктивніший з огляду на те, що кожна інноваційна мета має бути 

підкріплена певними ресурсами. 

Аграрний інноваційний потенціал розглядають як сукупність ресурсів 

(виробничих і невиробничих), уміння їх раціонально поєднувати та 

використовувати для пропозиції на ринку нового товару і його сприйняття 

цільовим споживачем. 

Представники сучасної аналітичної економії традиційно зараховують до 

ресурсів аграрного підприємництва землю, працю, капітал та підприємницькі 

здібності й навіть розташовують їх в означеній послідовності. Однак вони 

зауважують, що під впливом науково-технічого прогресу все більшого значення 

набувають нові й малодосліджені ресурси, - енергія та інформація. Хоча в 

інноваційному аграрному підприємництві, на відміну від традиційного, не земля і 

капітал є визначальними ресурсами, а інтелект, наука і підприємницький хист. 

Дотримуючись цього, ми будемо здійснювати аналіз ресурсного потенціалу 

інноваційного аграрного підприємництва. 

Новації народжуються з ідеї, ідея зі знання, знання - з інтелекту. Інновації 

становлять своєрідну “свічку запалювання” у двигуні інноваційного розвитку 

аграрного підприємництва, а його рушійною силою є високопрофесійні, креативні, 

інтелектуальні кадри, здатні розробляти інноваційний продукт, використовувати 

його у виробничому процесі на всьому технологічному ланцюжку від виробника 

до споживача. З наукових джерел відомо, що сумарна вартість інтелектуального 

продукту в міжнародному економічному обміні зрівнялися з вартістю усіх 

вироблених товарів. На частку інтелектуальної власності у розвинутих країнах 

припадає до 35% інтелектуального капіталу, який перебуває на балансі 

підприємства. Скажімо, балансова вартість лише товарного знаку в компанії “Coca-

Cola” оцінюється у 75,5 млн дол. [162, с. 8].  
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Інтелектуальний капітал - це конгломерат з певною кількістю різнорідних 

елементів. В його основу покладено інтелектуальні здібності та знання індивіда, 

зауважує В. Дайнеко [62]. Зміст поняття “інтелектуальний капітал” Л. Курило 

доповнює терміном “людський капітал”, наголошуючи, що людський капітал існує 

в особі індивідів із відповідними інтелектуальними здібностями, знаннями, 

навичками, які можна розвивати у процесі життєдіяльності [148, с. 7]. Цей напрям 

розвинули і детально дослідили львівські учені, зокрема М. Долішній, С. Злупко, 

О. Стефанишин та ін. Вони дійшли висновку, що соціально-трудовий потенціал –

насамперед якість самих людей, які його персоніфікують, уся сукупність тих 

відносин, що забезпечують цю якість [311, с. 14; 315, с. 15]. Вочевидь базові 

характеристики поняття “інтелектуальний капітал” майже різним дослідниками 

трактуються однаково. Проте, з нашого погляду, не може існувати єдиного 

універсального завершеного тлумачення поняття “інтелектуальний капітал”. Адже 

у різних сферах економіки він буде мати особливості, проявляючись, наприклад, в 

аграрному секторі у значно складніших формах, оскільки його застосування 

пов'язане тут з біологічними процесами. Важливо усвідомити, що інтелектуальний 

капітал, задіяний в аграрній сфері, не є гарантом високих результатів та успіхів 

існуючого підприємництва. Його ефективність визначається і зростає лише у 

контексті загальної позитивної стратегічної діяльності, можливості реалізації 

переваг і отримання прибутків конкретного суб'єкта господарювання. Тому ми 

дотримуємося тлумачення Н. Притуляка, який вважає, що “інтелектуальний 

капітал” перетворюється на реальне джерело ділового успіху підприємницької 

структури, коли використовується у контексті її бізнес-цілей і спрямовується на 

реалізацію обраної стратегії управління [274, с. 24].  

Базисом інтелектуального капіталу, задіяного у сфері аграрного 

підприємництва є освіта. Вона формує знання, якими послуговуються у 

виробничій, соціально-культурній, психологічній, екологічній, інституційно-

управлінській та інших сферах. Освіта дає змогу накопичувати і формувати 

технічні, маркетингово-збутові знання у підприємців та інших осіб, пов'язаних з 
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аграрною сферою, розвиває у них економічні, культурні й відповідні навички, їх 

креативність і уяву про те, як пристосувати аграрні інновації до реального життя. 

На перший погляд, за формальними ознаками, Україна має потужний 

науково-освітній потенціал, що з успіхом може бути використаний в аграрній 

сфері. Проте не вистачає фахових працівників, які могли би на кінцевому етапі 

реалізувати інноваційні знання. Аграрне інноваційне підприємництво є особливим 

ще і тому, що до нього залучаються не лише топ-менеджери, які генерують ідеї, і 

спеціалісти середнього рівня (агрономи, ветлікарі), фахівці із вузькою 

професійною технічною освітою. Чисельність осіб, котрі навчалися у 2015–2016 

рр. у коледжах, технікумах та училищах за напрямом аграрні науки і продовольство 

та ветиринарна медицина, становила 3031 осіб, тобто 4,95% від кількості тих, хто 

навчається у вищих навчальних закладах цього рівня [250].  

Отже, спостерігаємо нестачу кваліфікованих фахівців для аграрної сфери 

натомість, що є, не виявилися носіями глибоких економічних знань. Це стосується 

і нового покоління економістів, у тому числі й найкращих, які володіють 

іноземними мовами та математичними методами аналізу, але не навчені самостійно 

мислити і теоретично відтворювати реалії життя [77, с. 17].  

До причин дефіциту фахівців аграрного профілю, здатних реалізувати 

інноваційні ідеї, належить і та ситуація, що чимало випускників після закінчення 

вишу працюють не за фахом, отже не удосконалюють та не поглиблюють в умовах 

реального бізнесу знання. Як підтверджує аналіз, серед молоді віком до 35 років 

частка людей, котрі працюють за обраною у виші спеціальністю у сфері сільського 

господарства, становить 57,6%, або дещо менше, ніж в інших базових галузях 

національної економіки. Це стосується також галузей, безпосередньо пов'язаних зі 

сільським господарством (табл. 2.2).  

Не варто нарікати на низьку якість вітчизняної сільськогосподарської 

техніки, адже частка фахівців у сфері техніки й енергетики аграрного виробництва, 

що працюють за фахом становить лише 18,2%. 
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Таблиця 2.2 

Частка молодих людей віком до 35 років, що працюють у галузі, за якою 

вони здобували освіту* 
Галузі % 

Розробка корисних копалин 82,6 

Металургія і матеріалознавство 76,7 

Хімічна технологія та інженерія 66,7 

Будівництво й архітектура 65,6 

Транспорт і транспортна інфраструктура 70,7 

Сільське господарство, лісництво та рибне господарство 57,6 

Ветеринарія 57,1 

Харчова промисловість і переробка с/г продукції 40,8 

Техніка й енергетика аграрного виробництва 18,2 
*Розраховано та побудовано автором за даними опитування “Формування економічної активності молоді України”, 

проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яроменка у вересні 2013 р. у 24 областях 

України, АР Крим та м. Києві [258]. 

 

Формування інноваційного аграрного середовища передбачає попит не лише 

на вузькоспеціалізованих фахівців, а й на спеціалістів з управління інноваційною 

діяльністю, інтелектуальною власністю, фінансистів, маркетологів, юристів, іт-

технологів та ін. Сьогоднішній підприємницький світ дуже мінливий у виборі 

найактуальніших здібностей для організації інноваційної діяльності. Вчені                

О. Михайленко і Т. Блейон за версією Світового економічного форуму (2015 р.) 

показали зміну ТОП-10 здібностей у ХХІ ст., які були найзатребуванішими у 2015 

р. і зробили прогноз на 2020 р. (табл. 2.3).  

Переміщення характеристики “креативність” з останнього (десятого) місця у 

2015 р. до орієнтовно третього у 2020 р. засвідчує зростання вагомості тих 

здібностей, що характеризують інноваційність бізнесу. 

Оцінюючи роль освіти в інноваційному розвитку економіки, Л. Федулова 

робить застереження: освіта може стимулювати креативність із уявою і в такий 

спосіб наблизити інновації до реального життя. Проте освіта не повинна заганяти 

індивідума у певні рамки мислення, позбавляючи його нестандартно думати [337, 
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с. 38]. Сучасне навчання це не засвоювання та накопичення інформації, адже її 

стало настільки багато, що немає сенсу запам'ятовувати усе. Це і неможливо, і 

недоцільно, оскільки інформація швидко стає застарілою і неактуальною. Основне 

завданням - розвиток спроможностей, які вирізняються від навичок і компетенцій 

тим, що дають змогу діяти в умовах невизначеності з урахуванням різних моделей 

розвитку, альтернативних варіантів вибору.  

Таблиця 2.3 

ТОП-10 здібностей у ХХІ ст. (за версією Світового економічного форуму)* 

2015 р.** 2020р.** 
1 Комплексне розв'язання проблем 1 Комплексне розв'язання проблем 

2 Координація мислення 2 Критичне мислення 

3 Управління людьми 3 Креативність 

4 Критичне мислення 4 Управління людьми 

5 Здатність до перемовин 5 Координація мислення 

6 Контроль якості 6 Емоційний інтелект 

7 Орієнтація на надання послуг іншим 7 Здатність оцінювати ситуацію і приймати 
рішення 

8 Здатність оцінювати ситуацію та 
приймати рішення 

8 Орієнтація на надання послуг іншим 

9 Активне слухання 9 Здатність до перемовин 

10 Креативність 10 Конгнітивна гнучкість 
*Розроблено та побудовано автором за [198, с. 11].  

** показано у пріоритетному порядку.  

 

Наукові дослідження засвідчують: в АПК зміни відбуваються не менш 

динамічно, ніж у сфері інформаційних технологій, у наслідок чого в аграрному 

секторі потреби у розвитку інноваційної сфери креативності й спроможності 

сучасного мислення ще жорсткіші, ніж в інформаційних технологіях. Річ у тім, що 

останні грунтуються на стандартних схемах і моделях, а в аграрному 

підприємництві завжди існує поправка на природно-кліматичні умови. Тут, з 

погляду В Арістова, прориви досягаються на стику різних галузей знань [7]. Тому 

керівники підприємств мають стати образно кажучи “вічними студентами” і 

поглиблювати свої знання не лише з обраного в аграрному вузі фаху, а й інших 
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галузей знань - ІТ, мікробіології, хімії, фізики, маркетингу тощо. Креативності, 

творчій діяльності, розвитку інтелекту для потреб аграрної сфери, мають навчати 

головно в аграрних вишах.  

Потенціал освіти для тих, хто її здобуває чи удосконалює упродовж життя, 

трансформується у потенціал знання. Знання ж у сучасній науковій літературі 

трактуються як “засіб виробництва” [375]. Так, О. Тоффлер вважає, що знання, 

інформація у наш час становлять основу власності, надречову субстанцію [327];    

Ж. Сапір стверджує: знання у розумінні сукупності уявлень про стан середовища є 

первинним стосовно інформації [297]. Натомість Дж. Ходжсон має діаметрально 

протилежне уявлення: “Інформація - сукупність даних, які уже інтерпретовані, 

яким вже вдалося надати змісту, а знання – продукт використання інформації” [346, 

с. 34]. 

Отримані через освіту знання стають фундаментом: саме на ньому 

формуються кадри, що мислять інноваційно. Отже для створення інновацій 

потрібні кадри. Дуже вдало їх значення обґрунтував С. Онищенко. Кадри потрібні 

для: 

- відтворення нових знань (фундаментальна наука відповідає на питання “як” 

та” чому”); 

- усвідомлення того, як ці знання можна втілити у процес створення нових 

технологій та виробництво новітньої продукції (для “чого” і “як”); 

- розсудливого й ефективного вкладення грошей з метою налагодження 

модерних технологій та виробництво нової продукції (бізнес “для кого та як”) [238, 

с. 11] 

Стримувальний чинник розвитку аграрного підприємництва - нестача не 

лише інноваційних кадрів, зокрема і кадрів загалом. Практика засвідчує, що за 

відсутності фахової освіти (адже понад 80% фермерів та інших керівників 

агропідприємств мають вік понад 50 років, здобувши освіту ще в колишньому 

СРСР, яка сьогодні не відповідає вимогам ринкової економіки) основою успішного 

менеджменту є природні здібності й досвід роботи [64, с. 66]. Здійснений нами 

аналіз кадрового складу членів Ради директорів однієї з найбільших українських 
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агрофірм KSG Agro за 2016 р. підтвердив, що зі 6 членів найвищих топ-менеджерів 

у жодного не було профільної аграрної освіти: у двох - освіта з бухгалтерського 

обліку, двоє - інженери залізничного транспорту, один - інженер-будівельник і 

один – філолог [259]. 

Нині з'являється багато нових вакансій. Так у 2017 р. на 150% порівняно з 

2016 р. зріс попит на агрономів і ветлікарів, незважаючи на те, що зарплата у цьому 

сегменті ринку становить від 19,3 тис. грн агрономам і майже до 8 тис. грн. 

ветиринарам [273].  

Особливо проблемним є кадровий потенціал державних аграрних 

підприємств, підпорядкованих Мінагрополітиці. Як засвідчує практика, кадри 

державних підприємств зовсім не прагнуть ані до інноваційного оновлення, ані 

простої модернізації очолюваних ними підприємств. Вони достатньо добре 

влаштувалися у мафіозному, корумпованому середовищі. Типовий приклад - 

концерн “Укрспирт” монопольний виробник спирту в Україні. До складу компанії 

входить понад 50 спиртзаводів. Господарську діяльність “Укрспирту”, єдиний 

актив якого - виключне право на виробництво етилового спирту, можна 

беззаперечно назвати тіньовою. Повз державну скарбницю щороку проходять від 3 

до 5 млрд грн. За даними фіскальної служби близько 40% українського ринку 

алкогольних напоїв перебуває у тіні. Кожного року виготовляється близько 300 млн 

пляшок необлікованої “лівої” горілки. Керівництво концерну “Укрспирт”, яке 

змінюється з інтервалом чи не у півроку, звинувачено у нелегальній торгівлі 

спиртом, незаконному привласненні матеріальних допомог, несплачених податках 

[335].  

Здійснені нами дослідженя, опитування, аналіз періодичної преси, інтернет-

ресурсів допомогли виокремити найпоширеніші схеми корупційних дій керівники 

державних підприємств: 

- існування посередницьких фірм – “прокладок”, які закуповують продукцію 

держпідприємств за особливими приписаними умовами; 

- здача державного майна в оренду з умовою, що вартість ремонту 

зараховується у величину орендної плати через певний час; проте, як пізніше 
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з'ясовується, вартість ремонту перевищує вартість орендованого майна, і воно 

через суд відчужується у приватну власність. 

Існують відверто кримінальні схеми: 

- ДП “Укрспирт” у 2012-2013 рр. перерахувало 830 млн грн за поставку 

зерна та консультаційні послуги комерційній структурі, що не діє і ніколи не 

здійснювала фінансово-господарської діяльності. 

- “Державна продовольча зернова корпорація України” у 2014 р. продала 600 

тис. т зерна іноземним споживачам, а кошти на суму майже 2,4 млрд грн на рахунки 

фірми в Україні не повернулися; 

- державне аграрне підприємство ДП “Україна”, здійснюючи діяльність у 

Житомирській області, дозволило ТОВ “Агросистем”, власником якої є офшорна 

компанія Агрейн Холдинг Лімітед (Кіпр), без договору оренди обробляти 1,5 тис. 

га землі [33].  

Керівники багатьох державних аграрних підприємств вступають у 

корупційні змови з іншими учасниками аграрного процесу. Прикладом є класична 

схема корупційних дій між зернотрейдерами та керівниками зернотерміналів у 

портах. Суть її полягала в тому, що 3-6 дол. за 1 т зерна у гривні перераховувалося 

на рахунок українського оператора термінала для покриття його витрат, решта 

14-17 дол. за 1 т перераховувалася на офшорні материнські рахунки за кордон з 

метою ухилення від оподаткування та отримання нелегальних доходів [92].  

Отже, низька якість професійних менеджерів державного аграрного сектора 

формується під дією неекономічних чинників, зокрема інституційно-політичних з 

низькою якістю або відсутністю державних і приватних інституцій, з мафіозною 

злочинністю, корупцією, тощо. 

Створенню ефективного кадрового потенціалу заважає існуюча практика 

коли сільгосппідприємства, які використовують найновіші технічні засоби і 

технології, не бажають брати на роботу місцевих жителів, пояснюючи це 

відсутністю у них необхідної кваліфікації, недисциплінованістю чи відданістю 

компанії або ж відволіканням для вирішення проблем своїх домогосподарств [15, 

с. 139].  



 112 

Обмаль кадрів у системі аграрного підприємництва здатних мислити 

інноваційно пояснюється не лише інституційними причинами та 

недофінансуванням науки, освіти, корупцією, суперечливістю аграрних реформ, а 

й відсутністю адекватної системи мотивації та стимулювання кадрового персоналу. 

В одних її немає, оскільки стимулювальні й мотиваційні важелі знаходяться поза 

межами підприємницького процесу, в тіньовій корупційній сфері, в інших - тому, 

що винагорода за працю не відповідає сучасним уявленням і потребам. 

Одночасно можливість отримання високих винагород належить до 

визначальних чинників трансферу знань в інноваційне підприємництво. Це 

засвідчують результати опитування, проведеного українськими науковцями О. 

Собком та Л. Куц (табл. 2.4) [308, с. 11].  

Не зумівши реалізувати творчий потенціал в українських компаніях, фахівці 

аграрної сфери переходять в іноземні компанії або виїжджають за кордон. 

Компаній з наукового напряму діяльності в Україні незабаром залишаться одиниці, 

їх треба буде, образно кажучи, заносити до “Червоної книги”. 

Таблиця 2.4 

Відповіді учасників проекту “Бізнес-симуляції як інноваційна 

технологія трансферу знань” щодо сили впливу чинників, які сприяють 

відкриттю власної справи* 
Чинник Жінки Чоловіки 

Сила впливу чинника 
слабка нейтральна сильна слабка нейтральна сильна 

Для відкриття власної справи мене стимулюють: 
- можливість отримання 
високих винагород 

  4,17   4,70 

- незалежність від інших   4,35   4,70 
- заняття тим, що 
цікавить мене особисто 

  4,63   4,73 

- можливість отримання 
нових контактів і 
знайомств 

  4,30   4,08 

- відсутність інших 
мождивостей 
працевлаштування 

 2,73   3,14  

*Середнє відповіді: слабка (1;2,50), нейтральна (2,50; 3,50), сильна (3,50; 5) 

Побудовано автором за [308, с. 11]. 
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Важливу складову мотиваційного механізму становить визначення 

ефективності діяльності працівників інноваційного аграрного підприємництва. 

Дослідник П. Кругман зазначає “Підручники з економіки стверджують, що на 

конкурентному ринку кожному працівникові платять за граничний продукт” [144]. 

Однак ніхто не знає, яким є граничний продукт керівника компанії, члена правління 

корпорації, менеджера економіста чи юриста. Аналіз доходів згадуваних 

працівників засвідчує: процес фактично не має відношення до їхнього 

економічного внеску в загальне процвітання фірми, а зарплату для керівників 

установлюють комісії з винагород, що формують ці ж самі керівники [77, с. 16].  

Особливий ресурс аграрного підприємництва - земля. Зміни в її 

використанні не можуть стати рушійною силою інноваційних перетворень, як це 

спостерігалося у минулі століття. Завдання в тому, щоби зберегти землю як 

просторовий базис для наступних поколінь, у зв'язку з чим інноваційні заходи 

повинні спрямовуватися на підтримку природної родючості грунтів, недопущення 

їх виснаження. Однак виникла проблема: через інтенсифікацію землеробства у 

другій половині ХХ ст. в Україні було порушено екологічну рівновагу. Це 

виявилося передусім у: 

- найбільшій техногенній катастрофі ХХ ст. – аварії на Чорнобильській 

атомній станції, в наслідок чого було забруднено зі виведено з 

сільськогосподарського обороту понад 300 тис. га землі; 

-вітряній та водній ерозії грунтів щороку в Україні через це втрачається від 

450 до 600 млн т родючого шару грунтів-чорнозему; близько 30 млн га земель 

сільськогосподарського призначення визнано деградованими, а від 14 млн до 17 

млн га – ерозійно небезпечним [138].  

Фахівці у сфері земельних відносин попереджають: за умови збереження 

існуючих тенденцій варто очікувати у 2020-2030 рр., зокрема у Південному регіоні 

України, ерозію ґрунтів на 35-55% більшою порівняно з 80-90-ми рр. ХХ ст. За 

результатами агрохімічної паспортизації земель, упродовж 1986–2010 рр. узагалі 

вміст гумусу в грунтах зменшився на 0,5%, а у наступні 10 років унаслідок 
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знищеного тваринництва як джерела органіки і переходу від сівозмінного та 

монокультурного виробництва баланс втрати гумусу став гостродефіцитним [55]. 

Глобальне потепління змінило клімат в Україні - він стає сухішим, у зв'язку 

з чим загострюються проблеми накопичення і збереження ґрунтової вологи, й 

упередження негативних наслідків від посух. Така ситуація потребує переходу до 

застосування новітньої вологозберігаючої та грунтозберігаючої техніки [206, с. 80].  

В умовах загострення світової продовольчої кризи й обмеженості площ 

родючих земель, необхідно ввести у сільськогосподарський оборот землі, що 

повинні мати додаткове інноваційне інвестування з метою зволоження чи 

осушення. В Україні площа земель, розташованих у зонах недостатнього 

зволоження, становить близько 20 млн га, з яких лише 10% обладнані системами 

зрошення, а фактичний полив здійснюється на площі близько 600 тис. га [116, с. 

72].  

Значний земельний потенціал України закладено в осушених землях. Станом 

на 1 січня 2015 р. площа осушених земель в Україні становила 3306,9 тис. га. 

Найбільші площі осушених земель розміщені у Волинській (416,6 тис. га), 

Житомирській (425 тис. га), Львівській (513 тис. га), Рівненській (390 тис. га) та 

Чернігівській (121 тис. га) областях. Структуру осушених земель України за 

земельним угіддям відображено у таблиці 2.5.  

Осушені землі використовують переважно під сіножаті й пасовища, що може 

стати позитивним імпульсом для розвитку тваринництва. Проте ця структура 

осушених земель характеризує екстенсивний тип сільськогосподарського 

відтворення та виробництва. На наш погляд, осушені землі повинні 

використовувати під вирощування сільськогосподарських культур, багаторічних 

насаджень і передусім для інноваційного розвитку нішевих культур - ягід, 

лікарських рослин тощо. Інформація отримана від організаторів вирощування 

високорослої чорниці (лохини) у с. Ростань Шацького району, Волинської області, 

засвідчує, що унікальні землі під цю культуру були віднайдені внаслідок 

багаторічних тривалих пошуків. Натомість в інших регіонах України, навіть у 

зонах, дуже подібних до цього поліського, промислове виробництво ягід було 



 115 

обмежене через непридатні грунти і низьку кінцеву ефективність. Перші 100 га 

такої ягоди заклали саме на осушених грунтах. 

Таблиця 2.5 

Структура осушених земельних угідь України у 2015 р.* 
 

Вид угідь 
Площа осушених земель 

тис. га До загальної 
площі 

осушених 
земель, % 

До загальної 
площі угідь по 
Україні, % 

Сільськогосподарські землі 2994,5 90,6 7,0 
Сільськогосподарські угіддя, з них: 2954,8 89,4 7,1 
рілля 1851,1 56,0 5,7 
перелоги 18,7 0,6 4,6 
багаторічні насадження 9,8 0,3 1,1 
сіножаті 562,6 17,0 23,3 
пасовища 512,6 15,5 9,3 
Землі, які перебувають у стадії 
меліоративного будівництва та відновлення 
родючості 

0,7 0,0 1,3 

Інші землі 39,0 1,2 3,4 
Ліси й інші лісовкриті площі 192,7 5,8 4,3 
Землі забудови 9,7 0,3 0,4 
Інші землі 110,0 3,3 10,6 
Загальна площа осушених земель 3306,9 100,0 5,5 

*Розраховано та побудовано автором за даними форми 6-зем Держгеокадастру України [254].  

 

Як раціонально застосувати земельний потенціал, зберегти і відтворити його 

родючість? Існують різні наукові підходи. Одні науковці процес інноваційного 

розвитку вбачають в освоєнні екологічних методів господарювання, обмеженні 

використання хімічних засобів, мінеральних добрив, раціональному 

послуговуванні природними ресурсами, запровадженні інноваційних 

ґрунтозахисних технологій та реалізації протиерозійних заходів. Інші вважають: це 

не лише втілення інноваційних розробок, НТП, й екологізація освіти, культура 

споживання, виховання інноваційного мислення та поведінки. Проте, загалом усі 

усвідомлюють, що впровадження екологічних інновацій допомагає підтримати 

оптимальний баланс між економічним розвитком і збереженням земельних 

ресурсів та навколишнім середовищем [357 c. 58-60].  
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Для організації інноваційного підприємництва крім високоінтелектуального 

кадрового потенціалу й землі, необхідно залучити у формі капіталу досконаліші 

різноманітні матеріально-технічні ресурси. Вони мають забезпечити вищу, ніж у 

звичайному, традиційному підприємництві, продуктивність праці в розрахунку на 

одиницю сільгоспугідь, ріллі, на умовну голову поголів'я худоби. Техніко-

технологічні інновації мали би спонукати до виробництва більшої кількості 

продукції, високої якості, у широкому аргументі. Усе це має супроводжуватися 

зниженням собівартості. 

Однак у прагненні до організації навіть найвагомішого інноваційного 

підприємництва варто пам'ятати, що жодна техніка і технології не в змозі 

кардинально вплинути на природні цикли у рослинництві й тваринництві, змінити 

їх біологічну плинність. Тут широко можна використовувати лише ті науково-

технічні інновації, які здатні забезпечити нормальний перебіг природно-

біологічних процесів, ураховувати зональні природно-екологічні умови, 

територіальні відмінності сільського господарства України. 

Сучасне аграрне інноваційне підприємництво України потребує насамперед 

модернізації з метою техніко-технологічного переоснащення. Статистичні 

матеріали, що засвідчують фондозабезпечення підприємств та господарств 

аграрного підприємницького сектора значно відстає від європейських і 

американських країн. Наприклад, у середньостатистичних господарствах 

Німеччини на 1 га сільгоспугідь припадає в 11-12 разів більше основних засобів, 

аніж в аграрних підприємствах України [319, с. 57]. Забезпеченість сільського 

господарства основними засобами сьогодні не відповідає не лише інноваційному 

напряму розвитку аграрної сфери, а й простому відтворенню основного капіталу. 

Проте, зниження рівня забезпеченості різними видами техніки в 

українському агросекторі поступово компенсується зростанням потужності 

самохідної техніки та продуктивності начіпного обладнання. Так, у 2015 р., середня 

потужність двигуна трактора становила 94,1 кВт порівняно з 83 кВт у 2010 р., та 

64,7 кВт у 2000 р. [160, с. 7].  
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Політика уряду на холдинізацію вітчизняного сільського господарства 

утверджувала думку, що необхідність в інноваційній техніці й технологіях мають 

лише великі агропідприємства. На це звернув увагу український дослідник Я. 

Навроцький. Безперечно, зауважує він, інвестори великих агрохолдингів 

зацікавлені у підвищенні продуктивності праці та зниженні витрат, у зв’язкуз чим 

їхній машинотракторний парк постійно оновлюється новими потужними і 

високопродуктивними агрегатами. Дехто з них для обробітку землі, сівби й збору 

врожаю застосовує таку організаційну форму, як машинно-тракторні станції [211, 

с. 57]. Однак поза увагою залишаються проблеми забезпечення новітньою 

технікою десятків тисяч фермерських і сотні тисяч особистих селянських 

господарств. Практика підтверджує, одну з причин неефективності тваринництва у 

цих формах господарювання становить низький рівень механізації виробничих 

процесів. Першим етапом на шляху технічного переозброєння дрібних аграрних 

підприємств є маркетингові дослідження їхнього попиту на малу інноваційну 

техніку. Опитування представників фермерських господарств, виробників 

сільськогосподарської техніки і ремонтних майстерень засвідчили проблеми, які 

найбільше цікавлять кожну сторону (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Питання, які турбують покупців сільгосптехніки при прийнятті 

рішення про купівлю* 
Питання Фермери, 

% 
Виробники, 

% 
Ремонтні 

майстерні, % 
Наскільки організована технічна підтримка 
експлуатації сільгосптехніки виробником 67 / 80,1 7 / 16,2 1 / 4,5 

Якою є практика надання технічної підтримки 
під час сезону основних сільгоспробіт 81 / 97,6 39 / 90,7 17 / 77,3 

Чи існує служба консультування щодо 
експлуатації товару в інтернет мережі та по 
телефону 

83 / 100 32 / 74,4 12 / 54,5 

Ступінь оперативності постачань 83 / 100 43 / 100 21 / 95,4 
Ступінь повноти товарного асортименту 78 / 94,0 43 / 100 22 / 100 
Можливість надання кредиту 80 / 96,4 21 / 48,8 14 / 63,6 
Наявність довідкової літератури 51 / 61,4 43 / 100 20 / 90,9 
Наявність гарантійного обслуговування 81 / 97,6 39 / 90,7 22 / 100 

*Розраховано та побудовано автором за [224, c. 70]. 
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Через недопостачання фактична наявність основних засобів із розрахунку на 

1 га угідь, порівняно з нормативною потребою, становить лише 22%. Детальніше 

показники потреби в основних засобах для виробництва сільськогосподарської 

продукції на період до 2020 і 2025 рр. відображено у таблиці 2.7. 

Науковці виокремлюють різні причини, які спричинили нинішній стан у 

вітчизняному аграрному секторі. Існує низка суб'єктивних та об'єктивних причин: 

суперечливість амортизаційної політики; неможливість отримання кредитів через 

високі відсоткові ставки; низький рівень розвитку агролізингу; 

недореформуваність системи матеріального постачання агровиробників. Проте 

майже всі дослідники стверджують, що визначальним чинником є диспаритет цін 

на сільськогосподарську продукцію та промислові вироби упродовж всього 

трансформаційного періоду [202, с. 54; 263, с. 52].  

Таблиця 2.7 

Потреба в основних засобах для виробництва сільськогосподарської 

продукції на період до 2020 і 2025 рр., млрд грн* 

*Побудовано автором за [87, с. 75]. 

 

Основні засоби 
 

Нормативна потреба в основних виробничих засобах за 
категоріями господарств 

Сільськогосподарські 
підприємства 

Домогосподарства 
в сільській 
місцевості 

Усі категорії 
господарств 

2020 р. 2025 р. 2020 р. 2025 р. 2020 р. 2025 р. 

Будівлі, споруди, 
передавальні пристрої 

382,6 488,3 157,8 201,4 540,4 689,7 

Машини та обладнання 272,1 347,2 112,2 143,2 384,3 517,4 
Транспортні засоби 59,5 76,0 24,5 31,3 84,0 107,3 
Робоча і продуктивна 
худоба 

41,6 53,2 17,2 21,9 58,8 75,1 

Багаторічні насадження 8,5 10,9 3,5 4,5 12,0 15,4 
Вимірювальні прилади, 
інвентар, інструменти 
тощо. 

85,9 109,5 35,5 45,3 121,4 154,8 

Усього 850,2 1085,1 350,7 447,6 1200,9 1532,7 
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Тому надзвичайно актуальним залишається виробництво вітчизняної 

інноваційної техніки. У цьому сенсі за останні роки накопичується позитивний 

вітчизняний досвід. Так, виробник грунтооброблювальної техніки “Лозовські 

машини” індустріальної групи УПЕК Харківської області успішно використовує 

інноваційні стратегії збільшення випуску означеної техніки. Машина здійснює 

п'ять операцій за прохід, а ресурс ріжучих частин утричі більший, аніж в 

аналогічних іноземних машинах. У 2015 р. цієї техніки випущено на 92,6 млн грн, 

2016 р. – 166,5 млн грн, а у 2017 р. – 250 млн грн. Фірма однією з перших з 2016 р. 

почала розробляти сільськогосподарську техніку на основі штучного інтелекту. Це 

світовий тренд високих аграрних технологій [32].  

Вітчизняний виробник сільськогосподарської техніки ПАО “Ельворти” 

підвищив обсяги реалізації продукції у 2016 р. до 938 млн грн, що на 43% більше, 

ніж у 2015 р., його чистий прибуток у 2016 р. становив 170,43 млн грн. У 2017 рік 

відбулося заплановане технічне переозброєння і збільшення обсягів виробництва 

ще на 22% у порівнянні з 2016 року. Однією з інновацій є випуск пневматичної 

сіялки точного висіву [252].  

Ці приклади засвідчують наявність стимулів українських виробників до 

зростання випуску сільськогосподарської техніки на модернізованих 

підприємствах, збільшеня її випуску. Однак виникли причини, які гальмують 

розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Аналіз, 

здійснений нами допоміг виокремити найголовніші: 

- зниження в Україні платоспроможності сільгоспвиробників, зокрема 

дрібних аграрних підприємств; 

- відсутність єдиного державного координуючого центру цих процесів; 

- тіньові схеми в управлінні державними підприємствами 

сільгоспмашинобудування у розподілі бюджетних коштів; 

- недостатня підтримка державних підприємств сільгоспмашинобудування 

навіть у критичноважливих галузях (наприклад, випуск техніки для тваринництва). 

Потенційні можливості інноваційного розвитку аграрного підприємництва 

характеризує показник експорту (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5 Динаміка зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією, 

млрд дол. США* 
*Побудовано автором за [288, с. 15]. 

За всі роки трансформаційного періоду обсяги експорту 

сільськогосподарської продукції та її частка у загальному експорті країни зростали. 

Порівняємо середньорічні дані двох найтиповіших періодів - 1995–1999 і 

2010-2015 рр. Виявляється, що за перший період обсяги експорту зросли до 1,9 

млрд дол, а у другому - до 14,9 млрд дол або більше, ніж у 7 разів. Одночасно 

збільшилася і частка сільськогосподарської продукції у загальному експорті 

країни. У 1995–1999 рр. середньорічні показники становили 14,5%, у 2010-2015 рр. 

- 24,3% (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Частка сільськогосподарської продукції в експорті та імпорті 

країни* 
*Розроблено та побудовано автором за [253]. 
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У багатьох сучасних українських економістів застереження та стурбованість 

викликає нарощування експорту. Особливо ризикованим є виробництво зерна 

через його залежність від погодних кон'юктурних чинників [120, с. 15-16]. 

Аналітичні матеріали засвідчують, що при збільшенні експорту у 2015 р. 

порівняно з 2014 р., майже на 5 млн т, виторг від реалізації скоротився на 486 млн 

дол (рис. 2.7).  

Збільшення продажу головних експортних товарів - зерна, рослинних олій - 

дає змогу дійти висновку про сформовану в Україні експортну модель сировинного 

характеру. Отже, Україна й надалі завзято прямує хибним шляхом, нарощуючи 

експорт сировини й ігноруючи поглиблену переробку сільськогосподарської 

продукції, що забезпечує більшу додану вартість. Дані Державної служби 

статистики підтверджують за 2010–2015 рр. частка продукції рослинництва у 

структурі агроекспорту зросла з 40% до 51,5%, а частка готових харчових 

продуктів знизилась із 25,9% до 18,8% [121, с. 6]. 

 
Рис. 2.7. Динаміка цін на зернові культури та обсягів їх експорту 

Україною* 
*Побудовано автором за [345]. 
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середині країни приведе до збільшення валової доданої вартості у 2,2–2,5 раза, що 

є вагомим стабілізаційним резервом для України (табл. 2.8) [161, с. 9]. 

Таблиця 2.8 

Розрахункові втрати доданої вартості та робочих місць від експорту 

зернових культур у 2016 р.* 

Продукція 

Продукція, 
яку можна 
отримати 
через 
переробку 

Із розрахунку на 100 тис. т Із розрахунку на 40 млн т 
Додана 

вартість, млн 
грн 

Робочі місця, 
од. 

Додана 
вартість, 
млрд грн 

Робочі місця, 
тис. од. 

Пшениця Молоко 108,5 930 43,4 372 
Кукурудза М'ясо свиней 138,9 440 55,6 176 

*Порівняно з їх переробкою на м’ясо свиней або на виробництво молока 

Розраховано та побудовано автором за [161, с. 6-10; 347, с. 7]. 
 

На всіх етапах формування інноваційного аграрного підприємництва 

особливе місце відводиться науці. Аграрна економічна наука має передусім 

відповісти на питання про напрями розвитку національного аграрного 

підприємницького сектора. З урахуванням гострої конкуренції на світовому 

продовольчому ринку. “Хто із європейців чекає нас зі своєю аграрною продукцією? 

- риторично запитує академік П. Саблук - щоби бути успішними, ми повинні 

виробляти свою продукцію кращої якості по всіх параметрах. І робити це власним 

розумом та силами, тоді станемо конкурентними, і без науки тут не обійтися”, - 

підсумовує він [294, с. 5]. Аналіз засвідчує, що науковому потенціалові аграрної 

української науки “під силу здійснювати наукове забезпечення виробництва 

конкурентоспроможної вітчизняної аграрної продукції, виходу її на світові ринки”. 

На це звертають увагу українські науковці С. Тивончук, С. Тивончук, Р. Костюк 

[324, с. 71]. За оцінками вчених В. Геєць, В. Семиноженко Україна має наукові 

напрацювання, які будуть актуальними ще упродовж 7-10 років [41].  

Проте, оптимістично стриманий в оцінці ролі аграрної науки президент 

Національної аграрної академії наук України Я. Гадзало зауважив, що впродовж 

усього періоду існування незалежної України, окрім розрізнених заходів влади з 

пошуку напрямів організаційних перетворень наукових організацій, загалом так і 



 123 

не сформовано нового погляду на роль державного, зокрема й академічного 

сектора науки [35].  

Сучасні інноваційні наукові розробки аграрної науки зосереджені переважно 

у шести областях - Харківській, Київській, Одеській, Дніпропетровській, 

Черкаській і Львівській [162, с. 6]. Регіональна нерівномірність негативно впливає 

на зв'язок науки і виробництвом, комерціалізацію наукових розробок і взагалі 

формування попиту на аграрну наукову продукцію. За напрямом формування 

інноваційних розробок наприкінці 2013 р. було завершено роботу і створено сім 

зональних науково-інноваційних центрів згідно з існуючими природно-

кліматичними зонами: Північно-Степовий; Південно-Степовий; Лівобережно-

Лісостеповий; Правобережно Лісостеповий; Поліський; Карпатський [35, с. 6]. До 

цієї “сімки” входив ще Кримський центр, який після окупації Криму припинив своє 

існування. Такі центри надають різноманітні дорадчі послуги, вивчають потреби в 

нових агротехнологіях, здійснюють різноманітні наукові заходи. 

Процес залучення науки до аграрного інноваційного підприємництва 

відбувається на всіх його етапах. Розробкою інновацій займається мережа науково-

дослідних установ Мінагрополітики і продовольства, Національної аграрної 

академії наук України (НААНУ). Створений новий аграрний продукт перевіряють 

різні спеціальні державні установи; а насінницькі станції, племінні господарства 

апробують відтворення. І навіть на етапі комерціалізації виробленого продукту та 

пропозиції інноваційної продукції споживачам роль науки залишається вагомою. 

Україна через складнощі трансформаційного періоду, а після 2014 р. з 

об’єктивних причин, недостатньо фінансує наукові інноваційні розробки. 

Водночас у розвинутих країнах на науку та наукові дослідження виділяється дедалі 

більше коштів. Так, упродовж останніх 10 років капіталовкладення у НДДКР 

зросло у США (на 46%), Японії (на 27%), країнах ЄС (на 18%). Високі темпи 

демонструють також Фінляндія, Ізраїль, Китай, Індія. В Україні кошти на наукову 

діяльність також щороку зростають в абсолютному вираженні, але їх частка у ВВП 

становить менше ніж 1%. У розвинутих країнах показник наукомісткості ВВП 

досягає від 2 до 4% і більше, а в Україні – 0,75% [66].  
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Здійснені у США статистичні дослідження підтверджують залежність між 

успішністю підприємства, що виражається показниками продажі (часткою ринку і 

рівнем витрат) на дослідження, й інноваційною активністю [371; 372; 373]. 

Науковці звертають увагу на пряму кореляційну залежність між цими показниками, 

зазначаючи вплив і чинників, які не піддаються вимірюванню, і випадкових 

(random) чинників. 

Інновації, створені внаслідок науково-технічних досліджень та розробок і 

призначені для апробації та впровадження у наукоємне виробництво, розподіляють 

на: 

- наукоємні технології, що забезпечують упровадження розроблених 

новітніх чи вдосконалених процесів; 

- наукоємні ресурси як результат запровадження новітніх або вдосконалених 

продуктів; 

- науково-технологічний супровід у вигляді комплексу послуг з 

упровадження наукоємних технологій і ресурсів [25, с. 9].  

Наукові дослідження інноваційного аграрного розвитку вчені здійснюють у 

двох напрямах - фундаментальних і прикладних. Отримані й оформлені результати 

обох напрямів акумулюють у вигляді інноваційних розробок. 

У діяльності наукових установ НААНУ пріоритетне місце має належати 

фундаментальним дослідженням, що й зафіксовано у коаліційній угоді 

парламентських фракцій 2014 р. [34, с. 6]. Ці розвідки мають спрямовуватись на 

створення сучасних високопродуктивних сортів рослин та порід тварин 

інноваційних агротехнологій. Держава ж повинна підтримувати “екологічно 

ефективні”. Щодо прикладних досліджень (нова техніка, машини, технології, 

засоби захисту, вакцини, розмаїта діагностика, садівничий матеріал плодово-

ягідних культур) то вони повинні плануватися і фінансуватися коштами 

потенційного замовника. Такої думки дотримується більшість сучасних науковців 

[261, с. 80; 34, с. 6].  

Прикладні дослідження мають бути комерціалізовані ще й тому, стверджує 

П. Павлик, що не всі нові розробки можна вважати інноваційними, а лише ті, які 
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апробовані у виробничих умовах, мають техніко-технологічні обгрунтування, 

запроваджені та засвідчили свою ефективність [260]. Тому ми підтримуємо 

науковців, котрі вважають, що за умови недостатнього фінансування, наукові 

дослідження повинні бути зорієнтовані на залучення комерційних структур. Це 

стане одним із напрямів розв'язання проблем наукового забезпечення аграрного 

інноваційного розвитку [352, с. 23].  

Наукові установи НААН, вищі навчальні заклади і наукові установи, 

Міністерства аграрної політики та продовольства України з року в рік отримують 

близько 700-900 охоронних документів на створення нових видів виробів, 

технологій, сортів рослин і порід тварин, застосування яких в агропромисловому 

виробництві, уможливлює виробництво в Україні щорічно майже 50 млн т, а в 

перспективі 70-80 млн т зерна, 10-15 млн т насіння олійних культур, подвоєння 

виробництва продукції галузі тваринництва і забезпечує імідж України як житниці 

не лише в Європі, а й у світі, лідера експорту олії, зерна ячменю і кукурудзи [324, 

с. 72].  

Кризова економічна ситуація в Україні, військові дії у Східних областях 

суттєво вплинули на чисельність наукових організацій НААНУ. Наприкінці 2014 

р., порівняно з 2005 р. чисельність працівників наукових організацій скоротилась 

на 18,5 %, зокрема підпорядкованих НААНУ – на 32,3%. Це спричинило 

зменшення основи інтелектуального потенціалу. Дослідження якісного складу 

фахівців, які займаються інноваційними розробками в аграрному секторі 

економіки, засвідчують негативні тенденції. Так, у 2014 р., порівняно з 2013 р. 

кількість докторів наук зменшилась із 334 до 296 осіб, кандидатів наук - з 1638 до 

1557 осіб, унаслідок чого обсяги наукових і науково-технічних робіт, виконаних 

НААНУ скоротилися за 2013-2014 рр. на 53 млн грн. Негативна загальна динаміка 

економічного розвитку країни змінила структуру наукових та науково-технічних 

установ. У 2014 р. питома вага НААНУ в розробці фундаментальних досліджень 

серед усіх національних академій становила всього 11,0%, прикладних досліджень 

- 24,9%, а у сфері аграрних науково-технічних розробок - усього 8,0%. 
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За даними річного звіту за 2014 р. науковими установами НААНУ було 

оформлено 337 заявок на отримання охоронних документів на об'єкти права 

інтелектуальної власності й одержано 451 охоронний документ. До основних 

інноваційних досягнень можна зарахувати розробку низки ресурсозберігаючих 

технологій, вирощування зернових, кормових і овочевих культур, нові технології, 

технологічне обладнання для харчової та переробної промисловості. Було 

випробувано 603 завершені наукові розробки і впроваджено наукові розробки у 593 

агроформуваннях, укладено 1133 договори на суму 12 238,85 тис. грн. [90].  

Важливим етапом наукової аграрної інноваційної діяльності - 

запровадження новинок у виробництво. Однак цей етап потребує підготовки 

висококласних фахівців, що володіють глибокими теоретичними знаннями, в тому 

числі знаннями іноземних мов і практичними навичками. Хоча зауважимо: 

наявність таких фахівців ще не гарантує доведення інновацій до споживача. Цьому 

має передувати комплекс заходів, зокрема: створення ринку інноваційнних 

продуктів і послуг; зміцнення матеріально-технічної та дослідницької бази 

наукових установ; підвищення рівня державної підтримки і фінансового 

забезпечення наукових установ; формування високоефективної системи трудової 

мотивації науковців-дослідників. 

 

2.3. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності аграрного 

підприємництва 

 

Визначальною передумовою підвищення економічної ефективності всього 

аграрного виробництва, економічного зростання національної економіки загалом є 

інвестування. Такої думки дотримуються провідні науковці-дослідники аграрної 

сфери [191, с. 27; 229, с. 38]. “Інновації не можуть існувати без інвестицій, - 

наголошує І. Кіпіоро, - ті не можуть бути високоефективними без інновацій” [128, 

с.81]. Тому лише за комплексного підходу і попередньо систематизованих 

інноваційних та інвестиційних важелів, можна підвищити ефективність 
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виробництва й одержати значущі конкурентні переваги, отже, й економічні 

результати.  

Інвестування – не лише вкладання коштів, а свідома цілеспрямована 

діяльність агровиробників, спрямована на отримання максимально позитивного 

підприємницького ефекту. Причому якість продукції, її споживча цінність, 

біологічні властивості, безпека для здоров'я людини й інші показники, що 

формуються у процесі інноваційного розвитку, повинні, з погляду В. Гусакова, за 

сумарною цінністю перевищувати розміри інвестицій, відшкодовувати витрати і 

виправдовувати інноваційну діяльність [61, с. 7]. Спонукальним мотивом до 

інвестування є неоптимальне співвідношення факторів виробництва і можливість 

одержання додаткового прибутку, в процесі збільшення обсягу (або поліпшенні 

якості) використовуваного капіталу [10, с. 57].  

Важлива складова інвестиційного процесу в агровиробництві - ефективність 

джерел отримання коштів на інноваційні потреби. Ними можуть бути: прибуток 

(дохід); амортизаційні відрахування; банківські кредити; засоби бюджетного 

фінансування. 

Для ведення традиційного аграрного підприємництва однією з головних 

форм відтворення основного капіталу є підтримання його у придатному стані, без 

зміни їх первісної корисності. Для цього використовують спектр можливих джерел 

формування інвестиційного капіталу: власні фінансові ресурси інвестора 

(прибуток, амортизація, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, 

грошові накопичення і заощадження громадян, юридичних осіб та ін); позикові 

фінансові кошти інвестора (облігаційні позики, банківські й бюджетні кредити), 

лізинг, інвестиційний селенг, залучені фінансові кошти інвестора (кошти, отримані 

від продажу акцій, іноземні інвестиції, пайові й інші внески громадян та 

юридичних осіб); бюджетні інвестиційні асигнування; доброчинні внески, 

пожертвування організацій, підприємств і громадян [94, с. 66]. Для інноваційного 

аграрного підприємництва не всі означені форми достатньо прийнятні. Інноваційне 

спрямування передбачає відтворення на іншій основі заміщення фізично та 

морально застарілого основного капіталу новим, технічно досконалішим і 
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модернізованішим. Тому інноваційний напрямок передбачає передусім 

максимальне залучення внутрішніх (прибутку й амортизаційних відрахувань) і 

залучених (позичкові кошти) джерел. 

За даними Державної служби статистики України, з-поміж традиційних 

джерел інвестування найбільша частка належить власним коштам підприємств та 

організацій – 58,1% від загального обсягу інвестицій в основний капітал, коштам 

державного бюджету – 2,1%; місцевого бюджету – 1,2%. Вагому частку від 

загального обсягу інвестицій становлять інші джерела фінансування – 38,6%. 

Дослідження фінансової діяльності сучасних агропідприємств засвідчують, 

що інвестування за рахунок внутрішніх джерел, зокрема нерозподіленого 

прибутку, очолює список джерел фінансування серед підприємств агробізнесу 

[103]. 

Ці джерела, зауважує В. Я. Месель-Веселяк, будуть актуальними ще 

упродовж тривалого часу і належить до стратегічних напрямів розвитку сільського 

господарства України на період до 2020 р. [318]. 

Власні кошти аграрних підприємств, а також незначні фінансові ін'єкції 

державного та місцевого бюджетів у багатьох стратегічно-інноваційних напрямах 

залишаються вагомими джерелами інвестування, наприклад модернізація та 

реконструкція систем водопостачання і водовідведення, відновлення й охорона 

водних ресурсів [344, с. 13]. До власних інвестиційних коштів, які 

використовуються для інноваційного відновлення основного капіталу зараховують 

амортизацію. Однак упродовж тривалого періоду амортизаційна політика аграрних 

підприємств була непродуманою, унаслідок чого амортизаційні відрахування 

перетворилися із джерел розширеного інноваційного відтворення на ресурс 

поповнення обігових коштів. Це опосередковано підтверджують дані таблиці 2.9, 

де подані групування аграрних підприємств за величиною амортизації з розрахунку 

на 1 га с/г угідь як індикатора інноваційної активності. За основу аналізу обрано 

2013 р., найтиповіший рік до Революції Гідності. 
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Таблиця 2.9 

Групування аграрних підприємств України за величиною амортизації з 

розрахунку на 1 га с/г угідь як індикатора інноваційної активності, 2013 р.* 

Показник 
Групи підприємств за величиною амортизації на 1 га с/г угідь, грн У 

середньому До 
100,0 

100,1-
200,0 

200,1-
300,0 

300,1-
400,0 

400,1-
500,0 

500,1-
700,0 

700,1-
1000,0 

Понад 
1000,0 

Кількість 
підприємств 

1865 1437 1025 751 557 592 417 405 7049 

Амортизація з 
розрахунку на 1 
га с/г угідь, грн 

48,8 149,5 248,8 345,8 446,5 588,0 814,5 2274,4 368,5 

У т.ч. у 
рослинництві на 
1 га ріллі 

46,6 145,8 236,7 332,1 412,3 546,6 768,5 1307,6 314,0 

Амортизація з 
розрахунку на 1 
працівника, грн 

2966 7211 11063 14164 18931 22958 29823 30110 15440 

У т.ч.: у 
рослинництві 

3421,9 8759,5 13208,9 17655,3 23514,4 27498,1 35550,7 31104,1 17291,3 

У тваринництві 1516,6 2249,0 4217,6 4061,9 7261,8 9354,1 11494,5 29049,7 10662,8 
Співвідношення 
амортизації до 
витрат на оплату 
праці (з 
відрахуванням на 
соціальні 
заходи), усього 

 
 
0,123 

 
 
0,271 

 
 
0,403 

 
 
0,512 

 
 
0,597 

 
 
0,736 

 
 
0,950 

 
 
0,876 

 
 
0,536 

Частка 
амортизації в 
структурі 
виробничих 
витрат, % 

1,2 3,0 4,7 6,0 7,1 8,0 9,9 8,2 5,6 

Прибуток, грн/га 328,7 701,3 579,6 340,7 185,6 155,5 655,4 4775,1 620,7 
Виручка від 
реалізації, грн/га 

4363,4 5228,8 5427,8 5751,9 5645,5 6874,9 8460,4 21246,4 6212,6 

Рівень 
рентабельності,% 

8,1 15,5 12,0 6,3 3,4 2,3 8,4 29,0 11,1 

Примітка: зі загальної сукупності аграрних підприємств вилучено ті з них, що не мали с-г угідь (290 од.), а також ті, 

де площа с/г угідь становила до 100 га (464 од.). Крім них, вилучено також ті (934 од.), які не мали витрат на 

амортизацію, й ті (376 од.), що мали витрати на амортизацію до 10 тис. грн. 

*Побудовано автором за [150, с. 109]. 
 

Оскільки власних коштів агровиробникам для інноваційного розвитку не 

вистачає, а державна допомога скорочується через зростання військових видатків 

на оборону, то необхідно зауважувати одне із найвагоміших джерел інноваційного 

інвестування – кредитування. Дослідження підтверджують, що у формуванні і 

накопиченні аграрного капіталу роль кредиту певною мірою визначається питомою 

вагою позикових коштів (кредитною заборгованістю сільського господарства) у 

вартості основного капіталу. Позичкові кошти домінують серед джерел 
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формування аграрного капіталу більшості розвинутих Європейських країн (Англія, 

ФРН, Франція, Італія, Австрія та Скандинавські країни). Починаючи з 60-х років 

ХХ ст. частка загальної кредитної заборгованості в аграрному капіталі Англії та 

ФРН досягла 50%, Франції – 40%, Італії й Австрії – 30%. [132, с. 36] В Україні за 

рахунок кредиту формується лише 18-20% коштів аграрних формувань [70], що 

явно недостатньо для задоволення потреб галузі. 

Кредитування як джерело фінансування інвестиційної діяльності в 

аграрному секторі почало відігравати помітну роль лише з початку ХХІ ст. Від 2000 

р. по 2008 р. обсяг кредитування сільськогосподарських підприємств збільшився з 

2,1 до 20,1 млрд грн, тобто у 9,6 раза. Частка довгострокових кредитів за цей період 

зросла з 10 до 33%. Але в 2009 р. обсяг кредитування скоротився у 3 рази і після 

світової фінансової кризи почав поступово підвищуватися. У 2012 р. аграрії 

одержали 13,5 млрд грн кредитів, у тому числі довгострокових (понад рік) – 3,9% 

млрд грн, або 28,9% [164, с. 8]. Отже, підприємствам сфери АПК важче ніж 

підприємствам інших галузей отримати доступ до кредитних ресурсів. Існує ще 

одна проблема, на яку акцентує Г. Тітаренко – це загальна сдабкість і обмежений 

характер фінансового ринку України [326, с. 81]. Аналогічної думки дотримується 

Л. Мармуль, виокремлюючи серед потенційних інвесторів не лише банки і кредитні 

спілки, але і пенсійні та інноваційні фонди, особисті приватні заощадження і 

ломбарди. Їм невигідно надавати кредити агровиробникам через ризик 

неповернення [188]. Як констатує А. Бурковська, аграріям нема чого здебільшого 

запропонувати під заставу, хіба - майбутній урожай. Однак така застава не вельми 

цікавить банкірів, адже, за підрахунками експертів понад 30% ризиків – 

організаційних і погодних - можуть вплинути на врожай [18].  

Унаслідок цього отримані агровиробниками позики не надходять на 

інноваційні цілі, а переважно використовуються для поточних операційних потреб 

(закупка палива, добрив, насіння, посадового матеріалу, кормової бази тощо). 

Важливим інноваційним джерелом оновлення основного капіталу є лізинг. 

Перевага лізингу як форми інвестиційного кредитування полягає в тому, що він 

доступний та вигідний усім товаровиробникам - і великим і малим, становлять 
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водночас засобом розвитку виробництва, реалізації техніки, застосування 

досягнень НТП. Однак, за даними статистично-аналітичних досліджень, ця форма 

кредитування не поширилась у вітчизняній економіці. Обсяг лізингових угод у 

ВВП дорівнює лише 0,2%, натомість у країнах ЄС – 2 %. Тому лізингові інвестції 

у технічне переозброєння агровиробництва, навіть у найкращі часи не 

перевищували 2 % від суми, необхідної для простого відтворення наявного парку 

машин [113].  

Розглянемо основні напрями розвитку фінансового лізингу в сільському 

господарстві. Це: 

- організація належного інформаційного забезпечення діяльності лізингових 

компаній; 

- підвищення фахового рівня персоналу лізингодавців; 

- зниження собівартості лізингових послуг і його доступності; 

- підвищення мотивації лізингової діяльності; 

- формування ринкової лізингової інфраструктури; 

- розбудова фінансового лізингу з чітко вираженими цілями та завданням у 

кожному напрямі інноваційної діяльності й формування заходів з їх реалізації. 

Ефективність інноваційного фінансування агробізнесу багато економістів 

пов'язують зі залученням іноземних інвестицій, які, на їхню думку, є своєрідним 

індикатором інвестиційного клімату країни та її інноваційної привабливості [191, 

с. 27]. Окремі науковці пов'язують залучення іноземних інвестицій в Україну на 

принципах “плану Маршала”, очікуючи, що перетворення аграрної галузі стане 

одним із драйверів економічного зростання у країні загалом. Проте, це буде 

можливим тоді, коли поряд зі сільським господарством працюватимуть задіяні 

суміжні галузі (переробне виробництво засобів виробництва для сільського 

господарства, інфраструктура), а принципами інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу стануть ресурсна ефективність і ресурсозбереження 

[206, с. 79].  

Орієнтуючись на іноземні інвестиції в аграрне підприємництво завжди варто 

ураховувати декілька засадничих установок: 
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1. Іноземний інвестор - не меценат, його цікавить максимальний прибуток. У 

зв'язку з цим інвестиційні потоки спрямовуються з країн і регіонів із низькими 

очікуваними доходами у райони з очікуванішими доходами, з урахуванням 

величини ризику. 

2. Іноземні інвестиції в яких би формах вони би не надходили до сфери 

аграрного підприємництва України, мають бути повернені, а на час їх вкладення 

надійно захищені внутрішнім законодавством. 

3. Країна, що запозичує знання і технології прирікає себе на відставання та 

залежність і не може забезпечити випереджувальний інноваційний розвиток. 

4. Уряди іноземних країн не стимулюють інвестування в інші держави 

найновіших техніки і технологій, аби не створити собі конкурента.  

5. Для України - це архіважливе нагадування, оскільки ми визначально в 

аграрному виробництві є конкурентоздатнішими, переважно завдяки високій 

природній родючісті ґрунту. Тому позики дуже часто спрямовуються у галузі й 

виробництва неперспективні у стратегічній перспективі, так би мовити 

“відмираючі”. 

Аналіз діяльності українського агробізнесу засвідчує, що найпоширеніший 

напрям спрямування іноземних інвестиції - вирощування ріпака, соняшнику, 

виробництво біодизелю, тобто галузі, які не визначають науково-технічний 

прогрес у аграрній сфері й національній економіці загалом [77, с. 14].  

Ефективності інвестицій у довгостроковому періоді важко домогтися без 

добре продуманої інвестиційної стратегії - комплексу заходів і дій для досягнення 

визначеної мети. Інвестиційна стратегія передбачає детальний аналіз процесів 

мікрорівня, макрорівня й адаптацію до зовнішнього мегарівня, розподіл 

виробничих ресурсів. Відомі три найважливіші складові інвестиційної стратегії 

інноваційного аграрного підприємництва - організаційні, економічні, управлінські 

(рис. 2.8). 

На основі сформованої та ретельно продуманої стратегії формуються 

напрями інвестування у найпривабливіші галузі й виробництва. Результати 

наукових досліджень, статистичні матеріали, різноманітні аналітичні записи дали 
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нам змогу виокремити конкретні та найвагоміші напрями спрямування 

інвестиційних потоків. Такими є тваринницька галузь, переробка її продукції, 

вирощування ягід, садівництво і тепличне овочівництво, вирощування лікарських 

рослин для фармакології, льонарство. Коротко обгрунтуємо доцільність 

спрямування інвестицій у запропоновані галузі виробництва. 

 
Рис. 2.8. Стратегічне управління інвестиціями інноваційного аграрного 

підприємництва* 
*Розроблено та побудовано автором. 
 

Тваринництво завжди було та залишається провідною сферою реалізації 

продовольчої безпеки з огляду на особливий вплив м'ясних і молочних продуктів 

на організм людини. Проте інвестування у тваринницьку галузь здійснюється 
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вкрай незадовільно, головно через значні обсяги капіталовкладень і високий термін 

їх окупності. Непривабливість тваринництва сповільнила темпи інноваційного 

оновлення у цій галузі. Нині в Україні налічується близько 550 м'ясопереробних 

підприємств, хоча здебільшого вони морально і фізично застарілі й 

використовують технології ще кінця ХХ ст. За розрахунками Р. Мудрака для 

перероблення приблизно 5 млн т м'яса (щорічне виробництво упродовж 2010-2015 

рр.) необхідно близько 130 м'ясокомбінатів. Як засвідчує досвід Польщі, для їх 

технічної модернізації потрібно найменше 256 млн євро [210, с. 76]. В умовах 

обмеженості бюджетних інвестиційних ресурсів найоптимальнішими є два 

варіанти: перший - зміна структури щорічної дотаційної допомоги (з 1 січня 2017 

р. вона замінила спецрахунки ПДВ) до збільшення частки, яка надходить на 

розвиток тваринництва; другий – залучення приватних інвестицій. Реалізація 

першого варіанта може здійснюватися дуже безболісно для державного бюджету. 

Необхідно, з нашого погляду, змінити структуру дотаційних виплат, скоротивши 

обсяги дотацій найрентабельнішим виробництвам. Зауважимо у 2017 р. половина 

всіх дотацій агровиробникам (понад 2 млрд грн) надано виробникам курятини, що 

необгрунтовано і нічим не мотивовано. Птахівництво упродовж 2012-2017 рр. 

стало надприбутковим аграрним бізнесом та зацікавило як внутрішніх так і 

міжнародних інвесторів. Найбільший не лише в Україні, й у Європі виробник 

курятини “Миронівський хлібопродукт” - МХП (торгова марка “Наша Ряба”) 

отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку лише за 2013-2016 

роки понад 500 млн дол. інвестицій [101].  

Сучасне тваринництво потребує значних обсягів інвестиційних ресурсів для 

будівництва й модернізації виробничих приміщень, впровадження новітніх 

технологій, системи машин і устаткування. Приватні інвестори готові їх вкладати. 

Наприклад, одна із перспективних інноваційно орієнтованих компаній “Молочний 

Альянс” планувала у 2017 році довести рівень переробки молока до 360 тис. т, та 

інвестувала у випуск нової продукції 90 млн грн. [207].  

Багато науковців ефективним напрямом інвестиційно-інноваційної 

діяльності вважають садівництво і тепличне господарство [206, с. 82]. Це пов'язано 
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з відставанням виробництва такої продукції від потреб ринку. Статистичні дані 

засвідчують, що українці споживають фруктів і ягід в останні роки близько 60% від 

раціональної норми. Цей напрям агробізнесу має підтримувати держава, оскільки 

закладка нового саду потребує високих капітальних витрат, а віддача від інвестицій 

починається з третього-четвертого року. 

Як підтверджують дослідження, щоби розпочати власну справу в ягідництві, 

необхідно мати від 1 до 5 га землі й близько 10 тис. дол. початкових інвестицій. 

Однак ефективність його полягає у високій загальній рентабельності виробництва 

ягід, яка в останні роки становить 200%, а потреби внутрішнього та зовнішнього 

ринку практично безмежені [189, с. 31].  

З-поміж технічних культур об'єктом посиленої інвестиційної уваги стало 

виробництво льону. Доцільність орієнтації аграрних інноваційно-інвестиційних 

проектів на льонарську галузь зумовлений певними причинами:1) льон не 

виснажує ґрунт, посухостійкий, має короткий період вегетації, добрий попередник 

для озимих, витримує заморозки; 2) насіння льону містить 45-56% олії, яку 

використовують у різних галузях економіки - лакофарбовій, електротехнічній, 

автомобільній, суднобудівній, фармацевтичній; 3) льняне волокно є екологічно 

чистий продукт, йому притаманні велика гігроскопічність, повітряпроникненість; 

4) олійний льон - альтернативу соняшнику і має вищу рентабельність порівняно з 

іншими технічними культурами; 5) розвиток льонарської галузі створить робочі 

місця у найдепресивніших територіях зони українського Полісся і стане вагомим 

чинником самодостатності місцевих територіальних громад; 6) льон і продукти 

його переробки користуються значним попитом на світовому ринку, що дасть 

змогу нарощувати експортний потенціал. 

Перспективи льонарської галузі України зацікавлюють іноземних інвесторів. 

Багато з них уже готові вкладати у цю галузь сучасну інноваційну техніку і 

технології. Наприклад текстильна компанія Китаю “Yuyue Home textile co. Ltd” 

підписала угоду на будівництво у 2017 р. у Рівненській області льонопереробного 

заводу на суму 20 млн дол. Органи місцевого самоврядування надають під посіви 

льону 30 тис. га землі. Сучасні інноваційні технології допомагають налагодити весь 
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процес виробничого циклу – від вирощування льону до його виробництва, 

переробки і продажу [127].  

В Україні нині значно актуальне залучення інвестицій на розробку 

інноваційних проектів нових сучасних медичних препаратів на основі природної 

лікарської сировини [341, с. 16]. Вирощена для фармакології рослинницька 

лікарська сировина сприяє отриманню значних прибутків. Скажімо в Угорщині під 

лікарські культури відведено понад 42 тис. га, а виручка від реалізації проміжної 

лікарської сировини становить близько 35 млн дол. США [385]. В Україні у 

структурі роздрібного ринку лікарські засоби (настоянки, чаї, фітозбори, бальзами) 

становлять лише 8–9 % у натуральному виразі та 4,3–4,4 % у грошовому.  

З метою реалізації стратегічних напрямів інноваційної діяльності в 

агросекторі необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат. Серед 

чинників, які формують попит і пропозицію на інвестиційні ресурси, сучасна 

економічна теорія виокремлює такі: тривалість терміну використання капітальних 

благ; оптимістичні прогнози, що спонукають підприємців до заміни застарілої 

техніки та технологій і збільшують інвестиції; нерегулярність нововведень, 

зумовлена впливом НТП; мінливість сподівань, спричинена змінами податкового 

законодавства валютних курсів, тощо [5, с. 379-381].  

В аграрному секторі економіки дія означених чинників є складною, тому 

потребує глибокого аналізу. У зв'язку з цим Т. Мацибора пропонує розподілити їх 

на статичні (географічне положення, природні умови, масштаби ринку, уподобання 

споживачів), тобто такі, які важко або неможливо змінити, й динамічні (політика 

держави, інституційні умови ведення підприємницької діяльності) [191, с. 28]. І. 

Кіпіоро звертає увагу на рівень монополізації переробних, торгівельно-

закупівельних організацій [128, с. 78], А. Сітковська вказує на рівень 

налагодженості аграрної й інформаційно-комунікаційної, консультативно-

управлінської інфраструктури [304, с. 59].  

З нашого погляду, найповніше та найілюстративніше класифікацію факторів, 

що впливають на інвестування аграрних підприємств, здійснив А. Зоргач (табл. 

2.10). 



 137 

Таблиця 2.10. 

Фактори впливу на стан інноваційно-інвестиційного потенціалу 

сільськогосподарського підприємства* 
Фактори, що впливають на стан інноваційно-інвестиційного потенціалу 

сільськогосподарського підприємства 
 

За походженням 
 

Зовнішнього середовища Зумовлені особливостями 
сільськогосподарської 

діяльності 

Внутрішнього середовища 

- платоспроможність 
споживачів; 
- висока вартість 
посадкового матеріалу, 
конструкцій, виробів; 
- система 
оподаткування; 
- доступність 
комерційного кредиту, 
лізингових послуг. 

- платоспроможність 
замовників; 
- висока вартість 
посадкових матеріалів, 
аграрної техніки; 
- система оподаткування; 
- доступність 
комерційного кредиту. 

- стан парку аграрної 
техніки; 
- достатній обсяг 
інвестицій в основний 
капфтал на розвиток 
виробничої бази; 
- забезпеченість власними 
фінансовими ресурсами; 
підвищення питомої ваги 
амортизаційних 
відрахувань у структурі 
собівартості продукції 
сільськогосподарського 
виробництва. 

*Побудовано автором за [94, с. 69]. 
 

Проте з поля зору, означеного науковцем, випали інституційні чинники, 

зокрема рівень тінізації цього сектора і ступінь корумпованості управлінського 

персоналу. Різноманітні дослідження засвідчують, що показник тіньової економіки 

не повинен перевищувати порогове значення 15-20% ВВП. Вищий рівень 

дестимулює інвесторів вкладати кошти. В Україні цей показник сягає від 35 до 60% 

обсягу ВВП [164, с. 6]. У цьому полягає відповідь на питання, чому в Україну не 

надходять інвестиції, особливо іноземні. Водночас дослідження, проведені 

фахівцем НАН “Інститут аграрної економіки” підтверджують, що лише для 

повноцінного відтворення матеріально-технічної бази аграрного сектора необхідно 

залучити понад 300 млрд грн [97]. Тому інвестиційну діяльність загалом в 

аграрному секторі економіки України упродовж усього трансформаційного періоду 

можна охарактеризувати як малоактивну і непослідовну [191, с. 27].  
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Однак після 2014 р. незважаючи на війну й економічну нестабільність 

інвестиційний клімат поліпшується. Це засвідчують результати дослідження, 

здійсненого в листопаді 2016 р. асоціацією “Український клуб аграрного бізнесу” 

(УАКБ) у межах програми Німецько-українського агрополітичного діалогу. Так, 

від 2015 р. до 2016 р. індекс бізнес-клімату в Україні зріс із 102,7% до 119,8% [71].  

Усі виробники, незалежно від земельного банку, задекларували поліпшення 

бізнес-клімату. Оцінка бізнес-клімату коливається між +15,6 пункту серед 

виробників зі земельним банком до 5000 га та +50,3 пункту серед аграрних 

холдингів. Така різниця пояснюється ефектом масштабу виробництва. За 

повідомленням Державної служби статистики, загальний обсяг іноземного 

акціонерного капіталу у сільському господарстві у жовтні 2016 р. становив 517,8 

млн дол, що на 3,1% більше, наж на початку року [104]. 

Покращення бізнес-клімату в Україні, вочевидь, буде корелюватися зі 

зростанням інвестицій в аграрне підприємництво. Проте за умови подальшої 

позитивної динаміки інвестиційного процесу в агробізнесі неминуче постане 

питання про їх ефективність. 

Більшість вітчизняних науковців для аналізу ефективності інвестиційної 

діяльності використовують показники - “рентабельність”; “терміни окупності”; 

“витрати на утримання й експлуатацію обладнання та виробничих приміщень, що 

припадають на 1 грн виробленої продукції” [203]. Так, з метою визначення 

інвестиційної діяльності простежимо показники підприємства, яке спеціалізується 

на вирощуванні пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшнику, озимого ріпака та 

буряків, скориставшись розрахунками М. Ільчука й І. Коновальця [102]. Для 

ефективного виробництва відповідної продукції необхідний обсяг інвестицій на 

суму 1718,6 дол. США із розрахунку на 1 га посівної площі. У випадку залучення 

20% обсягів необхідних інвестиційних ресурсів, за 5% річної ставки за 

користування кредиту, проект окупиться через вісім років із внутрішньою ставкою 

дохідності 15% щорічно, а рівень рентабельності продажів з чистого прибутку 

становитиме 27,1%. Під час збільшення питомої ваги залучених коштів у проект, 

показники його ефективності знижуються. Якщо ж залучені кошти досягнуть 80%, 
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за величини річної ставки за користування кредитом у 5%, то проект окупиться 

через десять років. Причому дохідність знизиться до 12,42%. 

Наведений приклад засвідчує необхідність оптимізації залучених і власних 

інвестиційних коштів. До розв'язанн' цих питань активно залучається вітчизняна 

наука. З 2016 р. на період до 2020 р. у відділі інвестицій Інституту розпочато 

дослідження за напрямом “Теоретико-методологічне забезпечення інвестування 

розвитку аграрного сектора та сільських територій”. 

Агровиробники повинні не лише оптимізувати співвідношення між власними 

і залученими інвестиційнмии коштами. Важливо усвідомити і добре прорахувати 

варіант організації підприємництва - традиційного чи інноваційного. Зупинимось 

на цьому конкретно. Отже власниками багатогалузевого фермерського 

господарства “Первоцвіт”, які здійснюють діяльність у с. Шоломинь, що за 15 км 

від м. Львова, актуалізувалася проблема поглибленої спеціалізації у сфері 

садівництва. Постала дилема: яку форму технологічного процесу вирощування 

яблук обрати - традиційну чи інноваційну? Простежимо логіку інвестиційної 

поведінки фермера. Перший варіант традиційні технології –вирощування 

високорослого саду, другий – інноваційні технології, які передбачають 

використання високоінтенсивного, низькорослого саду. Робимо припущення, що і 

в першому, і в другому варіанті фермер орієнтується на власні кошти. Як 

підтверджує аналіз, перший варіант - менш ризикований. Він не потребує 

саджанців особливих сортів, і значного кваліфікованого догляду. Другий варіант - 

вартісніший, собівартість закладки 1 га інтенсивного саду на 40% вища, ніж у 

традиційному. Тут використовують саджанці, вибагливі до хворіб і шкідників, 

коренева система є поверхневою, що передбачає додаткові витрати на на шпалери 

і підв'язування. Однак інтенсивний сад, який ґрунтується на інноваційних 

технологіях, дає перші урожаї вже на другий-третій рік, а традиційний – через 6-7 

років. Урожайність яблук інноваційних сортів з 1 га майже на 50% вища від 

традиційного. Згідно з опитуваннями прибутковість саду з використанням 

інноваційних технологій майже на 30% вища, ніж у традиційному виробництві. 
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Означені переваги зумовили вибір власників і надання переваги інноваційним 

технологіям.  

Визначення ефективності інноваційних заходів у агросекторі становить 

складну проблему. Простіше, коли йдеться про нову техніку і технології. Тут 

ефективність можна визначити через порівняння показників виробництва з 

використанням нової та старої техніки. Натомість у процесі аналізу галузевої 

структури аграрного підприємництва спостерігаємо певні складнощі. У 

рослинницькій галузі основним показником інноваційної діяльності у сфері 

виробництва є рівень рентабельності. Сам же рівень рентабельності 

характеризується такими показниками, як фондооснащеність, фондовіддача, 

продуктивність земельних угідь на одиницю інноваційних витрат. Відмінності у 

рівні економічної ефективності підприємств тваринницької галузі мають двоїсту 

природу. З одного боку вони зумовлені різним рівнем собівартості тваринницької 

сировини та закупівельних цін. З іншого - для підвищення ефективності 

тваринницької галузі мають значення рівень упровадження комплексної 

механізації на фермах, новітні форми утримання і годівлі худоби, високий рівень 

племінної роботи, що дозволяє зменшити затрати праці на виробництво продукції 

тваринництва. Проте, як засвідчує практика, у найближчі роки неможливо 

досягнути високої ефективності у цій сфері без допомоги і підтримки держави. 

Науковці аргументують, що грошова державна підтримка за рахунок бюджету має 

бути не менша, ніж 1 тис. грн за кожну вирощену корову, а за племінну – 3 тис. грн, 

незалежно від форм господарювання і розміру ферм [88, с. 56]. 

На ефективність тваринницької галузі вагомо впливає кормовиробництво. 

Його недосконала організація або наявність у кормах перевищеної дози преміксів 

та інших кормових добавок може нанівець звести ефект від технічних, 

технологічних та організаційно-економічних інновацій. Дуже важливо 

враховувати якість кормів під час виходу агропідприємств на зовнішні ринки. 

Споживачі української тваринницької продукції в країнах ЄС гостро реагують на 

будь-які порушення екологічно допустимих норм і стандартів. Безпечна та здорова 

продукція має отримуватися через ланцюжок “безпечні тваринницькі корми – 
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екологічно чисте аграрне виробництво – безпечний продукт – здоров’я і безпека 

людини”. Тому вагомим інституційним заходом у цьому сенсі є прийняття Закону 

України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринницького походження та благополуччя 

тварин”, що набув чинності 3 квітня 2018 р. 

Ще складніше визначити ефективність аграрних інновацій у дрібних формах 

господарювання, зокрема у фермерських господарствах. У процесі аналізу як 

робочу гіпотезу ми висуваємо припущення взаємозв’язку між ефективністю 

інновацій і такими показниками: кількість фермерських господарств; валова 

продукція; чисельність працівників у фермерських господарствах; наявність 

сільськогосподарської техніки (трактори і комбайни) у фермерських господарствах 

Львівської області за 2005–2016 рр. За базовий ми взяли 2005 р., що 

характеризується завершенням переважно трансформаційних інституційно-

організаційних перетворень в аграрному секторі економіки (табл. 2.11).  

Як засвідчують дані таблиці 2.11, кількість фермерських господарств 

Львівської області скоротилася з 1194 од. у 2005 р. до 788 одиниць у 2016 р., або на 

34%. За цей же період збільшились площі сільськогосподарських угідь, так площа 

ріллі зросла з 47,4 тис. га до 51 тис. га ( на 7,6%). Спостерігається підвищення 

валового виробництва з 148 млн грн у 2005 р. до 561 млн. грн у 2016 р., або майже 

у 3,9 раза. Обсяги реалізованої продукції за названий період зросли у рослинництві 

на 51,53%, а у тваринництві - майже у 2,3 рази. 

Зменшення кількості фермерських господарств за одночасної позитивної 

динаміки всіх інших показників господарської діяльності (площа земельних угідь, 

валова та реалізована продукція) засвідчують інтенсифікацію використання 

наявного ресурсного потенціалу. Аналіз показників валової продукції та 

чисельності працівників дає уявлення про рівень продуктивності праці. Так у 2005 

р. на працівника фермерського господарства було вироблено продукції на 32,5 тис. 

грн, натомість у 2016 р. 1,3 млн грн за цінами 2010 р. Це підтверджує, що рівень 

продуктивності праці за розглядуваний період зріс майже у 40 разів. Джерелом 

продуктивності праці як відомо є науково-технічний прогрес, зокрема ступінь 
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технічної оснащеності виробничих процесів. Згідно з даними таблиці 2.10 кількість 

основних видів сільгосптехніки (тракторів і комбайнів) за аналізований період 

скоротилася (тракторів - на 261 од., а різних за функціональним призначенням 

комбайнів - на 308 од.). Збільшення валової та реалізованої продукції, за 

одночасного зменшення кількості сільськогосподарської техніки і чисельності 

зайнятих, дає нам змогу дійти висновку: досягнення позитивних результатів 

виробничо-збутової діяльності можна було досягнути лише за умови інноваційного 

оновлення ресурсного потенціалу та зростання його ефективності. 

Таблиця 2.11 

Показники економічного розвитку фермерських господарств Львівської 

області за 2005–2016 р.* 
Показники Роки 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 
Кількість фермерських господарств, од 1194 956 1025 1028 1044 788 
Площа закріплених сільгоспугідь, га 
у т. ч. ріллі 

54113 
47421 

52066 
47450 

52306 
49027 

51012 
47767 

52348 
48286 

55437 
51036 

Валова продукція, млн. грн, у цінах 2010 р. 148,0 502,2 618,9 568,4 543,2 561,5 
Чисельність працівників, осіб 
З них жінки, осіб 

4552 
1509 

2392 
516 

2540 
588 

2430 
594 

2340 
609 

1691 
433 

Наявність с/г техніки у т. ч.  
- Тракторів, шт.; 
- комбайнів 

 
1069 
487 

 
619 
307 

 
904 
318 

 
904 
339 

 
941 
315 

 
801 
280 

Реалізація продукції рослинництва, тис. ц, у 
т. ч. 
- зернові і зернобобові; 
- буряк цукровий; 
- картопля; 
- овочі 

 
 

387,0 
258,8 

- 
- 

 
 

491,5 
578,9 
37,0 
53,1 

 
 

613,4 
156,6 
76,6 
193,8 

 
 

619,4 
173,0 
96,8 
60,9 

 
 

747,7 
237,1 
64,5 
40,2 

 
 

613,3 
210,6 
77,6 
77,1 

Реалізація продукції тваринництва (тис. ц.) в т.ч. 
- тварини в живій вазі; 
- ВРХ; 
- свині; 
- птиця 
- молоко 

 
46,3 
6,4 
3,4 
36,1 
23,7 

 
91,2 
14,7 
14,7 
61,7 
20,2 

 
182,5 
82,1 
37,9 
62,5 
32,1 

 
125,5 
47,8 
20,5 
57,1 
41,5 

 
132,9 
40,6 
37,0 
55,3 
35,3 

 
105,2 
40,5 
16,2 
48,3 
37,5 

*Розраховано автором на основі даних Львівського обласного управління статистики [319]. 
 

Стан інноваційної діяльності в аграрному секторі України можна 

проаналізувати, оцінюючи економічну ефективність інновацій аграрного 

підприємництва та визначаючи показник (коефіцієнт) інноваційності аграрного 

підприємництва з використанням методу таксономічного аналізу. Цей метод 
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розробив В. Плюта [269]. Його перевагою є застосування багатовимірних 

економічних об’єктів, які описані з допомогою великого спектра показників. Цей 

аналіз допомагає упорядкувати багатомірність категорії “інноваційний розвиток 

аграрного підприємництва” відносно нормативного вектора-еталону. 

Визначення таксономічного коефіцієнта інноваційності аграрного 

підприємництва охоплює такі етапи: 

1. Формування матриці спостережень. 

2. Стандартизування значень елементів матриці спостережень. 

3. Формування вектора-еталону. 

4. Визначення відстаней між окремими спостереженнями та вектором-

еталоном. 

5. Визначення таксономічного коефіцієнта. 

Для формування матриці спостережень використаємо показники, що 

характеризують економічну ефективність інновацій аграрного підприємництва: 

– обсяг реалізованої інноваційної продукції аграрним вітчизняним  сектором 

(характеризує важливий кінцевий результат господарської та інноваційної  

діяльності); 

– кількість аграрних підприємств, які реалізували інноваційну продукцію, 

через них впроваджуються та реалізуються інноваційні проекти; 

– загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність підприємств аграрного 

сектора (враховано усі джерела фінансування, як державні кошти, так і кошти 

приватних інвесторів); 

– обсяг реалізованої інноваційної продукції аграрним підприємствами за межі 

України (експорт); 

– чистий прибуток с/г підприємств від реалізації продукції сільського 

господарства (цей показник засвідчує кінцевий фінансовий результат діяльності 

аграрного сектора); 

– рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції на 

сільськогосподарських підприємствах (показує ефективність інноваційної та 

загалом господарської діяльності аграрного підприємництва і його прибутковість). 
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Динаміка показників, на основі яких буде здійснено розрахунок 

таксономічного коефіцієнта інноваційності аграрного підприємництва з 

використанням методу таксономічного аналізу, зображено у таблиці 2.12.  

Таблиця 2.12 

Вихідні дані для розрахунку таксономічного коефіцієнта інноваційності 

аграрного підприємництва у 2010-2016 рр.* 

 
*Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби Статистики України [215–221; 243–249]. 

 

На основі таблиці 2.12 формуємо матрицю спостережень (Х): 

                (2.3.1) 

Елементи матриці (Х) – це показники, які характеризують економічну 

ефективність інновацій аграрного підприємництва, що виражені в одиницях 

9,248,893301,7035,21861443,5767
4,302,1019126,7313,15401435,4874
8,259,202623,6216,21732209,6293
2,118,151141,11557,17702767,7275
5,208,269602,3903,15662813,4614
0,270,252676,14751,9332683,5485
1,216,170891,11439,6082399,4660

=X

Роки 

Обсяг 
реалізованої 
інноваційної 
продукції,  
млн грн 

Кількість 
аграрних 

підприємств, 
які 

реалізували 
інноваційну 
продукцію, 

од. 

Загальний 
обсяг 
витрат 

підприємств 
аграрного 
сектору для 
здійснення 
інноваційної 
діяльності, 
млн грн 

Обсяг 
реалізованої 
інноваційної 
продукції за 

межі 
України,  
млн грн 

Чистий 
прибуток 
с/г 

підприємств 
від 

реалізації 
продукції, 
млн грн 

Рентабельність 
виробництва 
с/г продукції 

на с/г 
підприємствах, 

% 

2010 4660,9 239 608,9 1143,1 17089,6 21,1 

2011 5485,3 268 933,1 1475,6 25267,0 27,0 

2012 4614,3 281 1566,3 390,2 26960,8 20,5 

2013 7275,7 276 1770,7 1155,1 15114,8 11,2 

2014 6293,9 220 2173,6 621,3 20262,9 25,8 

2015 4874,5 143 1540,3 731,6 101912,2 30,4 

2016 5767,3 144 2186,5 703,1 89330,8 24,9 
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виміру. Для здійснення розрахунків використовується стандартизація, яка дає 

змогу урівняти значення ознак, тобто привести одиниці виміру до безрозмірної 

величини і у подальшому визначаємо середнє значення за кожним показником 

(табл. 2.13) [293].  

Таблиця 2.13 

Середні значення показників для розрахунку таксономічного коефіцієнта 

інноваційності аграрного підприємництва* 

*Розраховано та побудовано автором. 
 

Стандартизуємо показники за формулою: 

'(=)*
)+*

                                                              (2.3.2) 

де '( −	стандартизоване значення показника .; 
/(  - значення показника . у матриці спостережень; 
/+( - середнє значення показника	.. 
Побудуємо матрицю стандартизованих значень (Z): 

             (2.3.3) 

На думку автора будь-яка стандартизація передбачає розподіл усіх змінних 

на стимулятори та дестимулятори. Необхідністю такого поділу є наявність прямого 

впливу кожного з показників на рівень досліджуваного об’єкта. Ознаки, які 

позитивно впливають (стимулюють) на загальний рівень інноваційності розвитку 

083,1113,2791,0420,1642,0036,1
323,1411,2823,0000,1637,0876,0
122,1479,0700,0412,1980,0130,1
487,0358,0300,1150,1230,1307,1
892,0638,0439,0017,1252,1829,0
175,1598,0661,1606,0194,1985,0
918,0404,0286,1395,0065,1837,0

=Z

Показник Середнє значення 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн грн 5567,4 
Кількість аграрних підприємств, які реалізували інноваційну 
продукцію, од. 224,4 

Загальний обсяг витрат підприємств аграрного сектора для здійснення 
інноваційної діяльності, млн грн 1539,9 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України, млн грн 888,6 
Чистий прибуток с/г підприємств від реалізації продукції, млн грн 42276,9 
Рентабельність виробництва с/г продукції на с/г підприємствах, % 23,0 
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аграрного підприємництва, називають стимуляторами; ознаки, що уповільнюють 

інноваційний розвиток підприємств аграрного сектора, називають 

дестимуляторами [293]. 

До стимуляторів, тобто до показників, зростання яких позитивно 

позначається на рівні інноваційності розвитку аграрного підприємництва 

зарахуємо: обсяг реалізованої інноваційної продукції; кількість аграрних 

підприємств, що реалізували інноваційну продукцію; чистий прибуток 

сільськогосподарських підприємств від реалізації продукції; рентабельність 

виробництва сільськогосподарських продукції на сільськогосподарських 

підприємствах. До дестимуляторів належать загальний обсяг витрат підприємств 

аграрного сектору для здійснення інноваційної діяльності й обсяг реалізованої 

інноваційної продукції за межі України.  

Розподіл ознак на стимулятори та дестимулятори – основа для побудови 

вектора-еталону. Елементи цього вектора мають координати та формуються зі 

значень показників за формулою: 

'1(	= max'(2(стимулятор) 
'1(	= min'(2(дестимулятор)              (2.3.4) 

Отже, для сільськогосподарських підприємств України, які впроваджують 

інновації, вектор-еталон має координати: 

31 = (1,307; 1,252; 0,395; 0,439; 2,411; 1,323).        (2.3.5) 

Наступний етап обчислення таксономічного показника - визначення 

відстані між окремими спостереженнями і вектором-еталоном. Цю відстань 

розраховуємо за формулою: 

4( 5⁄  = 7∑ ('(2 −	'52)%;
2<=                    (2.3.6) 

де '(2 −	стандартизоване значення >-го показника в період .; 
'52 −	стандартизоване значення >-го показника у векторі-еталоні. 
Отже, унаслідок обчислень отримуємо оптимальні відстані між окремими 

спостереженнями і вектором-еталоном (Сіо) за 2010–2016 рр., що надалі 

слугуватиме початковим елементом для розрахунку показника таксономії: Сі2010 = 
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2,273; Сі2011  = 2,226; Сі2012  = 1,986; Сі2013  = 2,495; Сі2014  = 2,231; Сі2015  = 2,443; Сі2016  

= 1,329. 

Після знаходження зазначеної відстані, розрахуємо такі необхідні показники 

за формулами: 

45̅ = =;∑ 4(1;
(@=                             (2.3.7) 

A5 = 7=
;∑(4(5 −	45̅)

%                 (2.3.8) 

45 = 45̅ + 2A5                                (2.3.9) 

B( = C*DCD
                                                (2.3.10) 

Сам таксономічний показник (Кі) визначимо за формулою: 

E(  = 1 −	B(                                     (2.3.11) 

Розраховані за формулою (11) значення коефіцієнта таксономії за 2010–2016 

рр., які слугують для оцінки економічної ефективності інновацій аграрного 

підприємництва в Україні, наведені у таблиці 2.14. 

Зміни динаміки таксономічного показника оцінки економічної ефективності 

інновацій аграрного підприємництва в Україні за 2010–2016 рр. зображено на 

рисунку 2.9. 

Таблиця 2.14 

Значення коефіцієнтів таксономії Кі, розраховані для оцінки економічної 

ефективності інновацій аграрного підприємництва в Україні за 2010–2016 рр.* 

*Розраховано та побудовано автором. 

 

Роки 
Коефіцієнт 
таксономії 

(E( ) 
Проміжні розрахунки 

     
2010 0,208 0,792 2,273 

2,141 0,365 2,860 

2011 0,225 0,775 2,226 
2012 0,308 0,692 1,986 
2013 0,131 0,869 2,495 
2014 0,223 0,777 2,231 
2015 0,149 0,851 2,443 
2016 0,537 0,463 1,329 
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Рис. 2.9 Динаміка таксономічного показника оцінки економічної ефективності 

інновацій аграрного підприємництва в Україні за 2010–2016 рр.* 
*Розроблено та побудовано автором. 

 

Отже, досліджуючи таксономічний показник оцінки економічної 

ефективності інновацій аграрного підприємництва в Україні за 2010–2016 рр., 

варто зауважити, що він має найбільше значення у 2016 р. Тобто у цьому році 

спостерігався найбільший рівень економічної ефективності інновацій в аграрному 

секторі економіки і поступово він переходив на інноваційний рівень розвитку. 

Здійснений аналіз дає змогу дійти висновку: аграрна сфера сьогодні 

вважається найсприятливішою для інвестицій, зауважуючи, що ефективність від 

використання інвестиційних ресурсів тут вища, ніж у інших галузях національної 

економіки. В умовах нестачі коштів для реалізації інвестиційних проектів 

необхідно використовувати дієві моделі державно-приватного партнерства. У 

перспективі доцільно створити науковий парк з управління активами як нове 

підприємство з метою залучення інвестицій. Інвестиції необхідно спрямовувати у 

найприбутковіші, з огляду стратегічної перспективи, галузі й виробництва.  
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Висновки до розділу 2 

1. Стратегію розвитку інноваційного аграрного підприємництва необхідно 

розглядати із урахуванням динаміки формування національного та світового 

ринків продовольчих ресурсів. Останній формується під впливом обмежувальних 

чинників, що не дають змоги надіятися на високі темпи приросту продовольчих та 

сировинних ресурсів у близькій і віддаленішій перспективі: це збільшення 

потенційних споживачів агропродукції у світі, швидке постаріння населення 

розвинутих країн, зростання попиту на електроенергію, продовольство та воду в 

умовах зростаючого їх дефіциту. 

2. Україна має достатній ресурсний потенціал для збільшення виробництва у 

трьох стратегічних напрямах - традиційному, органічному, генетично-

модифікованому. Інноваційну активність напрямі зростання традиційного 

виробництва необхідно розглядати невід’ємною складовою процесу поліпшення 

результативних показників господарювання, продуктивності праці, фондовіддачі 

основних видів техніки і забезпеченості ними. Аналіз стратегічних перспектив 

виробництва генетично-модифікованої продукції (ГМП) засвідчує недостатність 

науковообгрунтованої інформації про гарантії безпеки ГМП для людини і є 

суттєвим обмежувальним чинником. Тому успіхів українському агробізнесу в 

цьому напрямі шукати не варто. Обравши його за визначальний напрям, ми завжди 

відіграватимемо роль наздоганяючого аутсайдера, головно через нестачу 

фінансових ресурсів для досліджень у галузі генної інженерії. Найлояльніший до 

природи і економічно ефективний третій напрям інноваційного розвитку – 

виробництво органічної продукції. Доцільність орієнтації полягає в тому, що він не 

потребує значного стартового капіталу для організації, великих поточних 

експлуатаційних витрат, затрат на закупівлю сировини  і посадкового матеріалу, 

енергозатрат на зрошення, пошуку ексклюзивних споживачів і винятково складних 

каналів розподілу 

3. Визначальним у системі інноваційного розвитку агробізнесу є 

інтелектуальний потенціал. Ми розглядаємо його через призму наявності 

високоосвічених фахових кадрів у всіх сферах агропромислового комплексу, 
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спроможних розробляти інновації використовувати їх та реалізовувати 

інноваційний продукт. Застосування інтелектуального капіталу виявляється в 

аграрному середовищі у складніших формах, з огляду на біологічні й природно-

кліматичні умови. Тому інтелектуальний капітал не завжди може бути гарантом 

високих результатів та успіхів існуючого підприємництва. Проте без наявності 

такого потенціалу інноваційне підприємництво організувати практично 

неможливо. Сучасний агробізнес потребує інноваційної креативності 

інтелектуально кадрового потенціалу, хоча ці потреби не задовольняються 

переважно через недофінансування освіти і науки, корупцію, суперечливість 

аграрних реформ, відсутність адекватної системи мотивації та стимулювання 

кадрового персоналу. 

4. Процес інноваційної діяльності у сфері використання земельних ресурсів 

полягає в освоєнні агроекологічних методів землекористування, впровадженні 

інноваційних грунтозахисних технологій і реалізації протиерозійних заходів, 

обмеженні використання хімічних засобів, мінеральних добрив. 

5. Функціонуючий інноваційний потенціал капітальних ресурсів аграрного 

підприємництва має забезпечити вищу продуктивність праці у розрахунку на 

одиницю сільгоспугідь, ріллі, на умовну голову поголів’я худоби, виробництво 

продукції вищої якості й супроводжуватися зниженням собівартості. Однак жодні 

технології не можуть вплинути на природні чинники у рослинництві й 

тваринництві, змінити їх біологічну плинність, тому тут доцільно використовувати 

лише науково-технічні інновації, здатні забезпечити проходження природно-

біологічних процесів, ураховувати природно-екологічні й територіальні 

відмінності сільського господарства України. 

6. Пріоритетний напрям розвитку сучасного аграрного інноваційного 

підприємництва - насамперед його техніко-технологічне переоснащення. 

Особливо актуальним є стимулювання виробництва вітчизняної інноваційної 

техніки. До причин, які гальмують розвиток вітчизняного аграрного 

машинобудування, належать: зниження платоспроможності сучасних 

агровиробників, зокрема дрібних; відсутність єдиного державного 
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координаційного центру таких процесів; тіньові схеми в управлінні державними 

підприємствами вітчизняного сільгоспмашинобудування; недостатня підтримка 

критично важливих галузей. 

7. Вагомий етап наукової аграрної інноваційної діяльності - запровадження 

новинок у виробництво. Це можливо за умови наявності висококласних фахівців зі 

знанням іноземної мови і практичного досвіду, міцної матеріально-технічної та 

дослідницької бази наукових установ, їх підтримки і фінансового забезпечення, 

формування високоефективної системи трудової  мотивації науковців-дослідників. 

8. Інноваційний процес не може існувати без інвестицій, а ті не можуть стати 

високоефективними без інновацій. Для інноваційного аграрного підприємництва 

потрібно використовувати джерела формування інвестиційного капіталу, які 

забезпечать відтворення існуючого капіталу на технічно досконаліший. 

Дослідження підтверджують, що створення власних джерел фінансування 

агровиробників залишиться актуальним упродовж тривалого періоду і 

стратегічним напрямом розвитку сільського господарства.  

9. Перспективне джерело інноваційного оновлення основного капіталу 

становить лізинг. Незважаючи на його доступність і вигідність, лізинг не 

поширився в агросекторі України. Для успішного його розвитку необхідні: 

зниження собівартості лізингових послуг, підвищення мотивації лізингової 

діяльності, формування лізингової інфраструктури; належне інформаційне 

забезпечення діяльності лізингових компаній.  

10. Важливий напрям наукових досліджень аграрного підприємництва є аналіз 

ефективності інноваційної діяльності. Складнощі полягають у наявності різних 

сфер і галузей агровиробництва, розмаїтих організацій та веденні агробізнесу. З 

нашого погляду, найдоцільнішим інструментом визначення стану інноваційної 

діяльності в аграрному секторі України є застосування показника (коефіцієнта) 

інноваційності з використанням методу таксономічного аналізу. Здійснена на 

основі означеної методики дослідження, підтверджує висновки: аграрна сфера 

сьогодні найсприятливіша для інвестицій з огляду на те, що ефективність від 
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використання інноваційних ресурсів тут вища, ніж в інших галузях національної 

економіки.  

Основні результати розділу опубліковані у таких наукових працях автора : 

[170], [171], [172], [173], [174], [176], [178], [181], [251].  
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РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Шляхи підвищення ефективності державної підтримки інноваційного 

розвитку аграрного підприємництва в Україні 

 

Сільське господарство як галузь економіки вразливе до різноманітних 

природних катаклізмів, а саме аграрне підприємництво супроводжується високим 

економічним ризиком через зміни прогнозованих обсягів виробництва, циклічні 

коливання цін і доходів. Тому воно перебуває під посиленою увагою держави, 

потребуючи від неї постійної підтримки. 

Перш ніж аналізувати механізм державної підтримки агросектора і вибір 

найоптимальніших його форм та інструментів, звернемо увагу на суть самого 

поняття “державна підтримка”. Так, більшість сучасних економістів трактують її 

як складову системи державного регулювання, що становить сукупність заходів 

нормативно-правового й економічного впливу, спрямованих на розвиток 

сільськогосподарського виробництва, підвищення його конкурентоздатності [68, с. 

77; 159; 197; 325]. 

Державана підтримка сфери аграрного підприємництва в Україні 

здійснюється у двох напрямах. Для з'ясування суті кожного із них важливо чітко 

визначити мету і критерії. Під критеріями розуміють ознаку, на основі якої 

формується оцінка якості економічного об'єкта, процесу мірила такої оцінки [75, с. 

318].  

Перший - традиційний напрям передбачає набір важелів та інструментів для 

формування раціональної структури сільськогосподарського виробництва, 

налагодження міжгосподарських зв'язків, визначення оптимальних розмірів 

господарюючих суб'єктів, поліпшення фінансового стану галузі і доходів 

агропідприємств. Другий напрям – інноваційний, ґрунтований на підтримці 

продовольчої безпеки країни, стимулювання виробництв, котрі визначають 
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науково-технічний прогрес галузі, зміцнення позицій вітчизняних агровиробників 

на зовнішньому ринку, збільшення експорту та розвиток соціальної сфери на селі. 

Стає очевидним, що інноваційний розвиток аграрного підприємництва 

неможливий без існування певних умов, насамперед інноваційної інфраструктури. 

Остання становить собою сукупність інтелектуальних, технічних, інституційних 

заходів, а також інформаційного, консультаційного, експертного, маркетингового 

й іншого обслуговування. Це ще раз засвідчує: інноваційний аграрний розвиток є 

складною, комплексною проблемою. 

Держава - найважливіший інститут, який впливає на інноваційні 

перетворення в агросекторі. За виваженого здійснення інноваційної політики 

держава стає “мотиваційним чинником ефективного розвитку та локомотивом 

забезпечення добробуту і процвітання нації”. Проте окремі економісти вважають, 

що не існує чіткої залежності інноваційного розвитку від обсягів наданої допомоги. 

Допомога може бути контрпродуктивною, сворюючи звичку до залежності та 

призводячи до корупції. Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного 

сектора економіки - невід'ємна складова державного регулюваня. Однак у процесі 

цього виникає фундаментальне запитання: підтримка має надаватися усім 

підприємствам чи лише окремим, які ґрунтовніше розуміють інноваційний 

розвиток? Єдності поглядів стосовно цього питання не існує. З погляду декотрих 

науковців, державна підтримка має бути спрямована і на ті підприємства аграрного 

сектора, що низькорентабельні, або ж балансують на її межі. І лише за умови 

хронічної збитковості агропідприємств варто відмовляти їм у підтримці. Причому 

робиться посилання на дослідження харківських учених, які стверджують, що 60% 

виділених коштів отримують підприємства, збиткові упродовж багатьох років 

[236]. На наш погляд різноманітні пільгові преференції мають надаватися головно 

тим підприємствам, де вартість реалізованого інноваційного продукту вища за 

суму інвестиційних видатків для організації такого підприємництва. 

Державна підтримка інноваційної діяльності у системі аграрного 

підприємництва повинна здійснюватися через поєднання прямих, опосередкованих 

та контрольних методів впливу (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1 Методи державної підтримки інноваційного аграрного 

підприємництва* 
*Розроблено та побудовано автором. 
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системи оподаткування інноваційної діяльності; - спрощення процедури 

сертифікації, ліцензування; - маркетинговий супровід науковомісткої продукції; - 

моніторинг інноваційної діяльності й активне використання антимонопольних 

заходів; - субсидування процентної ставки за кредитом. Контролюючі методи 

підтримки інноваційних процесів у аграрному підприємництві здійснюють через 

активне використання антимонопольних заходів, експертизу інноваційної 

діяльності та її моніторинг. 

Вимоги до державної підтримки аграрної інноваційної діяльності 

розкриваються через певні принципи (рис.3.2).  

 
Рис. 3.2 Принципи формування державної інноваційної підтримки 

агровиробництва* Розроблено та побудовано автором. * Розгорнутий аналіз означених принципів буде 

здійснено у процесі подальшого дослідження сфер державної підтримки агросектора. 
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Рис. 3.3 Частка витрат на виконання досліджень і розробок у ВВП 

зарубіжних країн та України у 2015 році* (дані по Україні за 2016 р.), відсотків 

за даними Євростату) 
*Побудовано автором за [255]. 
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шкідників. Насіння повинне мати високий рівень (до 98-100%) схожості, давати 

високий рівень прибутковості. 

2. Створення нових робочих місць і розвиток вітчизняного виробництва. 

Високі технології потребують кадрів високої кваліфікації та відповідного 

стимулювально-мотиваційного механізму. 

3. Проблема низької готовності об'єктів інвестування, яка полягає в тому, що 

до інноваційних процесів залучаються різні інститути, відомства. Окремі ресурси 

необхідні для інноваційної діяльності в Україні взагалі відсутні - їх варто придбати 

за кордоном. 

4. Економічність та самоокупність проекту. В ринковій економіці кожен 

проект повинен бути самоокупним. Інноваційний проект має давати вищий 

прибуток у короткі терміни. Так, інноваційний проект не інвестуватимуть, якщо 

прогнозована рентабельність виявиться нижчою за рівень процентної ставки. 

5. Спільна участь у проекті державного та приватного капіталу. 

6. Імпортозаміщення. Проектам, в яких задіяно національний капітал і які 

передбачають виробництво продукції, що може вироблятися в Україні й 

зменшувати обсяги імпорту, необхідно надавати безсумнівну перевагу. 

7. Екологічність. Інноваційний проект має відповідати екологічним критеріям. 

Продукція вироблена на засадах цього проекту повинна бути безпечною для життя 

і позитивно впливати на довкілля. 

Детальний аналіз засвідчує, що означені критерії державної підтримки взяті 

за основу Міністерством аграрної політики України в Уряді В. Гройсмана і 

сформовані у програмі під назвою “3+5” [149, с. 7]. Це три основні пріоритети: 

реформа системи держпідприємництва з акцентом на дрібні форми; завершення 

земельної реформи; реформування державних підприємств. П'ять головних 

напрямків - удосконалення ефективності ринків збуту; органічне землеробство і 

нішеві культури, розвиток сільських територій; зрошення земельних угідь та 

безпека вироблених харчових продуктів. 

На етапі трансформаційних перетворень аграрна галузь перебувала у стані 

глибокої кризи; її загальна ефективність знижувалася і на макро- так і на 
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мікрорівнях. Тому питання інноваційного розвитку не вважали першочергове. З 

2010 р. агросфера демонструє стійкі тенденції до нарощування виробництва. За цих 

умов особливо актуальним стає пошук нових форм підтримки інноваційного 

аграрного підприємництва. Здійснений нами аналіз дав змогу виокремити складові 

елементи механізму державної підтримки інноваційного аграрного 

підприємництва (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4 Структурні елементи державної підтримки розвитку 

інноваційного аграрного підприємництва* 
*Розроблено та побудовано автором. 
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підтримку аграрного інноваційного підприємництва здійснюють через бюджетний, 

податковий, кредитний, ціновий механізми. 

З коштів державного бюджету мають надходити інноваційні видатки на 

поліпшення земельних ресурсів, інформаційні послуги, наукові дослідження та 

практичні розробки їх у сільському господарстві, закупівлю інноваційного 

продукту, техніко-технологічне переоснащення. Динаміка обсягів державної 

підтримки відображена на рисунку 3.5.  

 

 
Рис. 3.5 Динаміка обсягів державної підтримки аграрного сектора 

України за рахунок коштів державного бюджету в 2007-2016 рр., млн грн.* 
*Розроблено та побудовано автором за [257]. 
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до бюджету суми податкового зобов'язання з ПДВ, акумулюючи їх на 

спецрахунках для власних потреб [312]. Статистичні дані Державної фіскальної 

служби України засвідчували значущість такої форми у підтримці інноваційного 

розвитку агросектора. Тому обсяги підтримки із цього джерела зростали (рис. 3.6). 

У 2015 р. акумульовані кошти від спецрежиму оподаткування становили понад 

90% від загальних обсягів державної допомоги. Його справляння давало змогу у 

2014 р. додатково інвестувати у виробництво 24 млрд. грн, а у 2015 р. - 32 млрд 

грн. Як чітко обгрунтовує Л. Тулуш, 15-річний досвід спецрежиму справляння 

ПДВ (режим ПДВ-акумуляції) виявився найдієвішим важелем фінансової 

підтримки розвитку галузі, зокрема з огляду її доступності й ефективності [329]. 

 

 
Рис. 3.6 Динаміка обсягів непрямої державної підтримки аграрного 

сектору України (пільгове оподаткування) за 2007–2015 рр.* 
*Розраховано та побудовано автором за [105]. 
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Зазначимо, що спецрежим оподаткування впродовж усіх років його 

використання діяв автоматично. Це унеможливило втручання держави, отже, 

усувало корупційну складову, хоча його справляння стало предметом зауважень 

МВФ і дискусій в Україні. Деякі науковці й практики зауважували нерівномірність 

розподілу ПДВ між окремими видами сільгоспкультур. Найбільшу частку 

отримували виробники зерна та м'яса птиці, натомість у низькорентабельних 

галузях спостерігалася незначна його частка. Наприклад, рентабельність зернових 

дорівнювала у 2015 р. 70%, а валовий прибуток одного із найбільшого в Україні 

виробника курятини компанії “Миронівський хлобопродукт” становив за дев'ять 

місяців 2016 р. 312 млн дол. [256]. 

У грудні 2015 р. Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу 

в частині сплати агроподатків. З 2016 р. ПДВ став обов'язковим до сплати і 

відшкодування згідно із прийнятими змінами, операції зі зерновими і технічними 

культурами оподатковуються ПДВ у певній пропорції - 85% відраховується до 

бюджету, 15% залишається у розпорядженні підприємств на спецрахунках. 

Операції з продукцією тваринництва: відповідно – 20% у бюджет, 80% - на 

спецрахунок. Усі інші операції зі сільськогосподарською продукцією стали 

оподатковуватися 50% на 50% [114].  

Отже, як констатує голова Всеукраїнської асоціації фермерів і 

землевласників І. Томич, спецрежим оподаткування, що існував 20 років і був чи 

не єдиним податком прозорим та некорупційним, на догоду МВФ було зруйновано 

[65]. Однак науковці застерігають: відміняючи одні правила, ми повинні 

паралельно запроваджувати європейські системи державної підтримки, які не 

суперечать умовам СОТ, та відповідно виходити на 350-500 євро/га бюджетних 

дотацій з фінансуванням за принципом захищеної статті. Хоча уряд чомусь цього 

не пропонує [227].  

З нашого погляду, прийняті законодавчі зміни заслуговують на увагу. Проте 

спецрежим оподаткування необхідно би зберегти у модифікованому вигляді, попри 

заклики МВФ повністю його скасувати, й, окремі його положення посилити. Так, 
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ми вважаємо, що 100% виробленої у фермерських господарствах продукції варто 

акумулювати на спецрахунках з метою розвитку інноваційної діяльності. 

Запровадження з 1 січня 2017 р. механізм дотацій, на думку урядовців, 

повинен був захищати український ринок агровиробників від імпортерів, 

забезпечуючи його доступними та якісними продуктами. Однак сам податок 

функціонування дотаційного механізму підтримки агровиробників став не дуже 

оптимістичним. Наприкінці 2016 р. уряд України пообіцяв виділити на такі потреби 

10 млрд грн, але у бюджеті на 2017 р. реально було надано лише 40% від цієї суми 

[110].  

Викликала застереження структура розподілу дотацій на 2017 р. За даними 

урядової статистики, з 4 млрд грн виділених на дотації, 53% спрямували на 

птахівництво, яке є надприбутковим бізнесом. Одночасно виробникам яловичини 

виділили лише 8%, виробникам свинини – 7%, ще менше на дотації у 

рослинницькій галузі. 

Позитивним для організації аграрної інноваційної діяльності є те, що 

агровиробники з 2017 р. почали отримувати через банк компенсацію вартістю 

сільськогосподарської техніки у розмірі 15% її вартості за умови, що рівень 

локалізації виробництва цієї техніки в Україні не перевищує 35%. З Держбюджету 

для цього було виділено на 2017 р. 0,1% від вартості валової продукції сільського 

господарства, тобто 550 млн грн. У 2019 р. розміри такої компенсації 

перевищуватимуть 1 млрд грн [115].  

Перелік техніки й обладнання, вартість яких частково компенсується за 

рахунок бюджету, регулюється Постановою № 130, затвердженою Кабінетом 

Міністрів України у березні 2017 р. і Комісією при Міністерстві економічного 

розвитку і торгівлі [84].  

Незважаючи на очевидні переваги інноваційного аграрного бізнесу в Україні 

простежується тенденція перенесення відповідальності за інноваційний процес в 

АПК безпосередньо на сільгоспвиробників, що зауважують провідні українські 

економісти [348 с. 114]. Одночасно досвід країн з розвинутим 

сільськогосподарським виробництвом підтверджує: за НТП у цій галузі відповідає 
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все суспільство як споживач цієї продукції. Так, у США після 2014 р. уряд замість 

прямого субсидування зосереджується на управлінні ризиками 

сільгоспвиробництва. Держава та сільськогосподарські кооперативи створюють 

для фермерства потужну систему наукового й інформаційного забезпечення: 

різноманітні навчальні заклади; курси підвищення кваліфікацій, організацію 

“круглих столів”, конференції, зустрічей, сільськогосподарських клубів і спілок 

[95, с. 58]. У ЄС для фемерів застосовують так звані “зелені виплати”, що 

становлять 50-80 євро/га [110].  

Уряди країн ЄС відмовилися від державних субсидій на придбання 

мінеральних добрив, чим забезпечується охорона ґрунтів від хімічного 

забруднення та заохочуються біологічні методи збільшення урожайності. Фермери, 

які вирощують органічні продукти, щороку отримують додаткові дотаційні 

виплати, оскільки потрапляють до “зеленої скриньки” (“green box”) [357 с. 62]. У 

Польщі в програмі розвитку сільських територій передбачена підтримка малих 

фермерських господарств за 10 напрямами, з-поміж них - реструктиризація малих 

господарств, їх модернізація, прямі допомоги для започаткування позааграрної 

діяльності, екологічне сільське господарство, дорадництво, трансфер знань та 

інновацій [14, с. 94]. Фермерські господарства Франції звільнені від сплати 

чергових зборів: їм установлені вищі ліміти позик і менші відсоткові ставки. Тоді, 

коли здійснюється кооперація дрібних підприємств, держава субсидує до 50% 

інвестицій в основний капітал [95, с. 58]. Переконавшись у згубних соціально-

екологічних наслідках функціонування великих агропідприємств, низка країн 

Західної Європи, пере країниважно Латинської Америки (Бразилія, Чилі, Болівія, 

Венесуела, Мексика) запроваджують заходи спрямовані на підтримку селян і 

створення там фермерських господарств замість агрохолдингів [204].  

Зазначимо, що за останні роки в Україні, хоч і повільно, але формується 

позитивна політика підтримки малих та середніх підприємств. Наприклад, 

Постанова Кабінету Міністрів України № 300 від 29 квітня 2015 р. визначила 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для 

фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі через здешевлення 
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кредитів [280]. Постанова, на жаль, містила суперечності й упередженості. Надані 

із бюджету 300 млн грн для здешевлення кредиту розподілялися у такий спосіб, що 

допомога передусім надавалася підприємствам, які мають чистий дохід (виручку 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн грн. 

Практика засвідчує, що малі підприємства чистого прибутку в розмірі 10 млн грн 

не отримують і дочекатися другої черги - безнадійна справа. 

Непослідовність у підтримці фермерських господарств простежувалася під 

час формування державного бюджету на 2018 рік. Профільне Міністерство 

запропонувало дотаційну підтримку фермерства, що становить 1 млрд. грн, 

скоротити на 50%, іншу ж частину використати на підтримку кооперації [83]. 

Безсумнівно, кооперація становить важливий стратегічний напрям розвитку 

аграрного підприємництва, але за логікою спочатку необхідно підтримати і 

сформувати середовище малих підприємств, зокрема фермерів, а відтак їх 

кооперувати. На думку науковців, формувати кооперативи можуть лише 

товаровиробники-власники. 

Хоча, знову ж таки, є надія, що децентралізація влади сприятиме доведенню 

цих коштів до цільових споживачів. Аналіз наукової та спеціальної літератури, 

опитування керівників фермерських господарств дали нам змогу вирізнити 

найважливіші напрями державної підтримки дрібного аграрного бізнесу, зокрема: 

- цільову підтримку виробництва конкретної та соціально значущої на 

сучасному періоді сільськогосподарської продукції; 

- фінансову підтримку здешевлення кредитних ресурсів; 

- заохочення виробництва із високою доданою вартістю; 

- фінансування програм закупівлі агропродукції; 

- підтримку молодих аграріїв; 

- фінансування програм ресурсозбереження та розвитку відновлювальних 

джерел енергії; 

- відшкодування вартості сертифікованих процедур тим хто виробляє 

органічну продукцію і хоче її експортувати. 
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Ефективним джерелом розв'язання проблем інноваційної підтримки аграрної 

економіки, на думку багатьох учених і практиків, мала би стати земельна іпотека. 

Науковці підрахували: застава лише ріллі дасть змогу залучити у 

сільськогосподарське виробництво понад 400 млрд грн кредитних ресурсів. Аналіз 

світового досвіду засвідчує, що земельна іпотека насправді є джерелом 

довгострокових і дешевих кредитів. Так, у Європі загальна вартість кредитів під 

заставу нерухомості становить близько 3,4 трлн євро, або 40% від загальної 

вартості банківських активів, а у США перевищує 200 млрд дол. [132, с. 36] 

В Україні вартість земель сільськогосподарського призначення експерти 

оцінюють у 40 млрд дол. [91] Залучення під іпотечне кредитування лише 5% цих 

земель означало би збільшення потенціалу аграрного сектора на 1,2 млрд дол. 

Проте, на наш погляд, запровадженню ринку землі має передувати низка 

інституційно-правових та економічних заходів. Без їх використання 

спостерігатиметься зростання соціальної напруженості на селі й подальше 

розорення села. Крім того, як зафіксували наші попередні дослідження, прямої 

залежності між приватною власністю на землю, ринком землі й підвищенням 

ефективності аграрного виробництва не існує. Тому ми підтримуємо тих науковців, 

які стверджують, що першочерговими кроками у напрямі вирішення проблеми 

іпотечного кредитування мають стати Закони України “Про державний земельний 

(іпотечний) банк”, “Про іпотечні цінні папери” [132, с. 37].  

У процесі створення інноваційного продукту вагоме місце посідають 

безпосередньо наука, наукова діяльність учених та винахідників. Державної 

підтримки потребують усі три складові науково-інноваційного процесу - 

фундаментальні дослідження (довгострокові, прикладні й короткострокові) та 

новації, які зумовлюють зміни потреб споживача у кожний конкретний період. 

Тобто підвищення інноваційної діяльності полягає не лише в активізації діяльності 

безпосередніх виконавців інноваційного процесу, а й розробці державних заходів, 

спрямованих на активізацію самого процесу. Виокремимо найголовніші з них: 
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1. Наближеність діяльності наукових закладів безпосередньо до потреб 

агровиробників. У цьому контексті зростає роль децентралізації влади й утворення 

місцевих територіальних громад. 

2. Формування багатоканальної інформаційної системи про найновіші наукові 

досягнення та рекомендації стосовно їх освоєння. 

3. Допомога науковим установам у комерціалізації результатів досліджень на 

всіх етапах руху товару. Проте неможливою є безконтрольна комерціалізація 

досягнень і відсутність капіталізації, оскільки це спричиняє дисбаланс у відносинах 

між державою і приватними структурами, можливими зловживаннями і 

використання тіньових схем. 

4. Широке залучення до науковго виробництва приватних інвестицій. 

Інтеграція науки з виробництвом має ґрунтуватися на використанні послуг 

особливого посередника – інноваційного провайдера. В Україні інститут 

інноваційного провайдингу створив наукові засади і розробив модель трансфертно-

технологічної інфраструктури, що забезпечує просування інноваційних розробок зі 

залученням венчурних інвестицій [28].  

5. Організація підготовки та перепідготовки кадрів для всіх рівнів 

інноваційного процесу. 

6. Зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ. 

7. Нормативно-правовий захист вітчизняного ринку наукової продукції. 

Попри хронічне недофінансування Академія аграрної науки України 

залишається нині найпотужнішим і життєздатним організмом, спрямованим на 

інноваційний розвиток АПК. Чимало новоствореної продукції - насіння, 

технології, племінна худоба - високопопулярні на ринку. Найвужчим місцем 

інноваційних наукових розробок є практична реалізація у виробництво. 

Президент НААН України, академік Я. Гадзала сформував низку чинників, 

за яких можливе впровадження наукових результатів у виробництво. Це: 

- ефективна система законодавчо-нормативного забезпечення інноваційної 

діяльності; 
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- насиченість ринку суб'єктами інноваційної інфраструктури (фінансові, 

консалтингові, маркетингові, інформаційно-консультаційні); 

- наявність механізму фінансово-інвестиційного забезпечення [35, с. 7].  

Позитивним є те, що проблематика інноваційного розвитку аграрного 

виробництва зацікавлює не лише вчених-аграрників, й дослідників зі суміжних 

наукових сфер. Так, у листопаді 2016 р. у НТУУ “Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського” відбувся форум “Форсайт та побудова стратегії соціально-

економічного розвитку України на середньострокову (до 2020 р.) і довгострокову 

(до 2030 р.) часових горизонтах» на якому було визначено головні драйвери 

(кластери) економіки. Серед 11 запропонованих аграрний сектор був на першому 

місці. Один із ініціаторів проекту “Форсайт” засновник фундації “Аграрна 

наддержава” А. Гордійчук, обґрунтував необхідність докорінного перегляду 

інноваційної аграрної політики у геополітичному й економічному вимірах. Він 

акцентував: орієнтацію інновацій необхідно спрямувати на переробку і створення 

доданої вартості продукту, внаслідок чого виникне національний бренд 

сільськогосподарських продуктів, що. стануть відомими у всьому світі як найкращі 

[339].  

Важливим напрямком підтримки інноваційного розвитку аграрного 

підприємництва є техніко-технологічний, що здійснюється через інвестиційний 

процес і передбачає наявність певних організацйних форм, які у сукупності 

формують інноваційну інфраструктуру. 

Стимулювання та підтримка техніко-технологічного інноваційного розвитку 

у країнах Європейського Союзу здійснюється через технологічні платформи. 

Технологічна платформа - це незалежне партнерство, спрямоване на науково-

дослідні й експерементально-виробничі сегменти наукової сфери економіки 

створення перспективних комерційних технологій, продуктів і послуг на засадах 

об'єднання бізнесу, науки, влади та суспільства [26, с. 61]. Основним завданням 

технологічної платформи в Україні є виведення інноваційного аграрного продукту 

на внутрішні й зовнішні ринки, що зафіксовано у “Концептуальних засадах 

створення Агротехнополісу” [137].  
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З метою реалізації завдань інноваційної аграрної економіки в Україні 

засновано науковий парк “Агротехнополіс”. Таку назву отримала корпоратизована 

науково-інноваційна структура, яка об'єднує наукові, інноваційні, комерційні й 

виробничі формування, залучені для створення науково-технічних розробок [27, с. 

5]. Так функціонує через систему договорів про спільну діяльність юридичних і 

фізичних осіб, маючи на меті забезпечити координацію учасників науково-

виробничого аграрного ринку з реалізації програмно-цільових завдань 

технологічних платформ. Діяльність цієї структури здійснюється на основі 

Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження державної економічної 

програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” [279; 287]. 

Базовими виконавчими структурами “Агротехнополісу” є агротехнопарки, 

агротехноінкубатори, агроінноваційні (венчурні) підприємства. Агротехнопарки 

забезпечують умови для реалізації всіх стадій інноваційного процесу - від 

розробки до експертизи та випуску дослідного зразка. Вони поєднують діяльність 

інноваційного провайдера й оператора ринку. До складу агротехнопарків можуть 

входити консультативні, навчальні, науково-виробничі структури, фермерські 

навчальні установи, редакції галузевих журналів. Агроінкубатори це інтегровані 

виробники елітної та репродукційної продукції. Агроінноваційні (венчурні) 

підприємства забезпечують акумулювання коштів з метою фінансування 

інноваційних процесів, залучають на конкурсній основі приватних і корпоративних 

інвесторів. Варто скористатися досвідом розвинутих країн, де близько 70% всіх 

потреб наукових установ задовольняється через венчурне фінансування.  

Провідною тенденцією інтегрованої підтримки інноваційних процесів у 

аграрному підприємництві в більшості розвинутих країн є кластеризація. Вагомість 

кластеризації зафіксована у “Маніфесті кластеризації в країнах Європейського 

Союзу” в січні 2008 р. (м. Стокгольм) [43, с. 36]. Термін “кластер” у науковому 

обігу з'явився зовсім недавно. Виокремимо найхарактерніші його ознаки. Це: 

1. група компаній, які географічно наближені й взаємодіють, доповнюють одна 

одну і працюють у певній галузевій сфері [38]; 
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2. об'єднання незалежних один від одного підприємств, банків, наукових 

установ, органів влади для спільної діяльності у галузі аграрного підприємництва 

[146]; 

3. об'єднання взаємодоповнюваних підприємств наукових установ та органів 

влади для підтримки конкурентоспроможності аграрної продукції на 

внутршіньому й зовнішніх ринках [142].  

Підсумовуючи, доходимо узагальнюючого висновку: кластери в сучасних 

умовах становлять собою центри виробничо-територіального об'єднання 

підприємницьких структур, утворених добровільно, які функціонують на базі 

центрів генерації наукових знань і бізнес-ідей, у межах єдиного ланцюжка зі 

створення вартості. 

Вагомість формування кластерних систем, з огляду на їхню роль у підтримці 

інноваційності аграрного сектора полягає у: 

- спільній розробці, формуванні та реалізації однорідної продукції із 

орієнтацією на позитивний кінцевий ефект; 

- формуванні прогресивної інноваційно-технологічної політики розвитку на 

грунті кращих інноваційних технологій; 

- уможливленні ефективнішого розподілу наукових знань і винаходів, їх 

швидкому поширенні; 

- підвищенні конкурентоспроможності продукції на основі ефекту синергізму; 

- сприянні процесам децентралізації та створення самодостатніх сільських 

територіальних громад, формуючи у такий спосіб зростання місцевих економік; 

- згладженні протиріччя між потребою підвищення конкурентоспроможності 

агропромислових підприємств, збільшенні їх рентабельності та внеском цих 

підприємств у розвиток сільських територій; 

- можливості (без залучення посередників) розвитку прямих зв'язків між 

агропідприємствами (зокрема великими) і власниками сортових ресурсів на 

засадах взаємовигідної спільної діяльності. 
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3.2. Удосконалення інституційної моделі інноваційного розвитку аграрної 

економіки 

 

Практика останніх років з очевидністю переконує: ефективність 

інноваційного розвитку буде досягнена лише за умови конструктивного 

консенсусу між найважливішими суб’єктами агробізнесу - державою, великими 

агрохолдингами, малими формами господарювання, місцевими територіальними 

громадами, навчальними і науково-дослідними установами та споживачами. Це 

означає, що стратегічне прогнозування функціонування аграрної економіки має 

здійснюватися на основі продуманої науково обґрунтованої інституційної моделі 

інноваційного розвитку, підпорядковуватися завданням модернізації суспільства 

та формуванню нових раціональних стандартів життя, поведінки, добробуту і 

загалом можливості користуватися всіма благами цивілізації [230, с. 9].  

Наразі оптимальна інституційна модель розвитку інноваційного аграрного 

підприємництва ще не визначена, а існуюча ж недосконала і незбалансована. Це 

проявляється як на рівні базисному (влада, управління, власність, праця), так і на 

рівні похідному (інвестування, ціна конкуренція, підприємництво, регулювання). 

У більшості сучасних аграрних підприємств попит на інновації обмежений, а 

інституційні зв’язки між суб’єктами інноваційного процесу мають переважно 

формальний характер. 

Взаємовідносини між головними суб’єктами процесу інноваційного 

аграрного підприємництва реалізуються через інституційний механізм - комплекс 

синергетично взаємопов’язаних інститутів - політико-правових, фінансово-

економічних, організаційно-управлінських, соціально-культурних, які можна 

зобразити через інституційну модель (рис. 3.7).  

Означені елементи інституційного механізму є динамічними і потребують 

постійного удосконалення й переосмислення. Для того, щоби результати 

інноваційної діяльності стали успішними, необхідно здійснювати постійний 

моніторинг і аналіз теперішнього стану та прогнозувати майбутні переваги, 

небезпеки й загрози (рис. 3.8). 



 172 

 
Рис. 3.7. Структура інституційної моделі інноваційного розвитку аграрного 

підприємництва*  
*Розроблено та побудовано автором. 

 

Наявний в Україні високий ресурсний потенціал дає всі підстави 

стверджувати, що інституційна модель існуючого аграрного підприємництва має 

ґрунтуватись на теорії випереджувального розвитку. Зауважимо: аграрний сектор 

України упродовж тривалого періоду відігравав роль наздоганяючого аутсайдера. 

Це пояснюється і об’єктивними, і суб’єктивними причинами, а найвагомішими 

суб’єктивними причинами стали високий ступінь корумпованості як в аграрній, так 

і в дотичній до неї сферах. До об’єктивних зараховують суперечливі інституційні 

рішення у перехідний період. 

Аналізуючи механізм формування інституційної моделі розвитку агробізнесу 

в Україні, ми дотримуємось думки, що визначальними її елементами є політико-

правові й організаційно-управлінські елементи. Інноваційне аграрне 

підприємництво значно залежить від законодавчого забезпечення та державного 

контролю, взаємозв’язків між державою, підприємницьким середовищем і 

місцевими територіальними органами. Це підтверджують відповідні 

дослідженнями [358, с. 294].  
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Рис. 3.8 Моніторинг інноваційних процесів у аграрному секторі економіки* 

*Розроблено та побудовано автором. 

 

Базовим інститутом політичної системи і визначальним для розвитку 

інноваційного аграрного підприємництва є інститут держави. Він охоплює систему 

органів законодавчої, виконавчої та судової влади, які покликані ефективно 

впливати на всі сфери, дотичні до розвитку інноваційного аграрного 

підприємництва. 

Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку агросектора 

забезпечує Верховна Рада України. В її складі функціонує низка профільних 
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комітетів і підкомітетів, пов’язаних з аграрним виробництвом: земельних відносин; 

удосконаленням структури державного управління у сфері агропромислового 

комплексу; ціноутворенням та розвитком зовнішньоекономічної діяльності в 

агропромисловому комплексі; розвитком сільських територій; наукою та освітою; 

економічною та фінансовою політикою в агропромисловому комплексі; харчовою 

промисловістю та торгівлею агропромисловими товарами. 

Розвиток аграрного підприємництва регулюють основні державні інститути 

- Міністерство аграрної політики і продовольства; Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство екології та природних 

ресурсів України; науково-дослідні інститути, галузеві інститути, підвідомчі 

установи. 

Для того, щоби з’ясувати роль і місце означених інститутів державної влади, 

зупинимось на тому, як існуючі їх конфігурації забезпечують динамічний 

інноваційний розвиток аграрного сектора економіки. Розглянемо насамперед 

рівень нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності. Так, за роки 

трансформаційного періоду прийнято понад 80 законодавчих актів, пов’язаних з 

регулюванням та розвитком аграрного підприємництва [60]. Законодавче 

забезпечення інноваційної діяльності розпочалося з 1992 р. після прийняття Закону 

України “Про наукову та науково-технічну діяльність” і Закону України “Про 

інноваційну діяльність” (2002 р.), що відображено у Законі України “Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” (2003 р.). Згодом була 

прийнята Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України 

від 13 липня 1999 р. № 916, Концепція розвитку Національної інноваційної системи 

від 17 червня 2009 р. № 680. У 2010 р. була прийнято “Стратегію інноваційного 

розвитку України на 2010–2020 рр.” № 2632. Сучасна нормативно-правова база 

стосовно науково-технічної та інноваційної діяльності налічує близько 200 

документів, законів, указів Президента, підзаконних актів у формі постанов Уряду, 

накази центральних органів виконавчої влади [317, с. 61].  

У 2011 р. створено Державну інноваційну небанківську фінансово-кредитну 

установу “Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу”, завдання якої - 
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проведення конкурсного відбору та надання венчурного фінансування 

інноваційних стартапів для малих підприємств [302]. Однак на практиці досягнути 

системного підходу до питань інституційного нормативно-правового забезпечення 

цього сектора не вдалося [165, с. 23].  

Мають місце прогалини у нормативно-правовій підтримці інноваційного 

аграрного підприємництва у сферах земельної власності, охорони інтелектуальної 

власності, сфери страхування, якості та безпеки харчових продуктів тощо. 

Найнезавершенішим і суперечливішим є законодавство про землю. Існуючий 

Земельний кодекс у нашій державі містить упущення і прогалини. Наприклад, у 

країнах з розвинутою ринковою економікою земельні ділянки, розташоване на них 

рухоме та нерухоме майно мають відповідні характеристики й економічні оцінки, 

реєстри. Воно, як констатує Ю. Лузан, надійно захищене правом власності [158, с. 

22]. В Україні ж недосконалою залишається, зокрема, законодавча база орендних 

відносин [143, с.7]. 

Незавершена сьогодні в Україні й база нормативних актів стосовно охорони 

об’єктів прав інтелектуальної власності. На думку академіка П. Саблука, захист 

розробок становить ключовий момент інноваційної діяльності, оскільки дає змогу 

перетворити власність на прибутки від інвестицій у науку й одержувати прибутки 

від нововведень [295, с. 188]. З погляду Г. Мазура, особливої уваги потребує 

нормативно-правове забезпечення аграрного підприємництва у сфері страхових 

послуг [166, с. 42]. 

Інтеграція українських агропідприємств до структури ЄС передбачає 

необхідність переведення національного законодавства у відповідність до їх норм 

і стандартів. Позитивним вважаємо те, що в Україні прийнято важливий Закон 

“Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин” від 18 травня 2017 р., який набув чинності у квітні 2018 р. Закон забезпечує 

еквівалентний до Європейського Союзу державний контроль за операторами ринку 

харчової продукції. Проте для гарантування високої якості тваринницької 

продукції доцільно було би прийняти закон про безпечність кормів і гармонізувати 
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його з ЄС. Створення якісного екологічно чистого продукту тоді відбувалося б за 

рисунком 3.9: 

 
Рис. 3.9 Логічно послідовна схема створення якісного екологічно чистого 

продукту* 
*Розроблено та побудовано автором 
 

Високоякісна агросировина дасть змогу виробити високоякісну харчову 

продукцію, у зв’язку з чим необхідно посилювати дієвість Інституту державного 

контролю. Господарська практика іноземних компаній, які вклали свій капітал у 

високі технології в українську переробну промисловість, засвідчує незворотність 

курсу на забезпечення якості та безпеки харчових продуктів. Досягнути цього 

вдалося через використання таких заходів: 

- навчання персоналу за системою менеджменту безпеки; 

- запровадження системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) – 

система аналізу ризиків небезпечних чинників і контролю критичних точок; 

- сертифікації та інтеграції системи якості харчових продуктів згідно зі 

стандартами ISO 9001; ISO 22000 [151].  

Малодосліджений і майже не апробований на практиці один із 

найважливіших державних інститутів – Інститут місцевого самоврядування. В 

Україні з 2015 р. розпочато процес здійснення територіальної реформи, пов’язаної 

з переходом до місцевого самоврядування. У зв’язку з цим виникає низка питань, 

які потребують і теоретичного, і практичного обґрунтування та розв’язання, 

наприклад, дослідження інноваційного підприємництва, що здійснюється у межах 

місцевих територіальних громад. 

Безпечність 
тваринницьких 

кормів

Безпека 
споживання для 

тварин
Безпечні 
продукти

Здоров'я та 
безпека людини
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Осмислення процесів децентралізації дає можливість розглядати інноваційне 

підприємництво як процес державно-приватного партнерства, де задіяні 

господарюючі суб’єкти, місцеве самоврядування, споживачі й держава (рис. 3.10). 

Проте сучасна українська інституційна наука не дає відповіді на низку 

запитань щодо механізму оптимізації взаємовідносин між цими силами, статусу в 

місцевих територіальних громадах науково-дослідних і племінних господарств, 

земель навчальних господарств та їхнього майна. У частині 2 ст. 8 Закону України 

“Про добровільні об’єднання територіальних громад” №925-VIII від 25 грудня 2015 

р. зафіксовано: об’єднана територіальна громада є правонаступником всього 

майна, прав та обов’язків територіальних громад, які об’єдналися [278]. Однак 

законодавчо не визначено статус земель і майна науково-дослідних господарств, 

розташованих на території об’єднаних громад. 

 
Рис. 3.10 Системне бачення інституціональних складових реформування 

управління розвитком аграрного сектора економіки в умовах децентралізації 

влади в Україні* 
*Розроблено та побудовано автором за [143, с. 6]. 
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Інший важливий аспект інституційного управління інноваціями у межах 

територіальної громади - виявлення джерел їхнього фінансування. Сучасна 

практика країн Східної Європи засвідчує, що найпривабливішим для цього рівня 

управління є венчурне фінансування. На Заході венчурне фінансування 

підприємств, місцевих громад, общин, комун, кібуців має тривалу історію. 

Поведінка венчурної фірми, пов’язаної з об’єднаними територіальними громадами, 

проходить декілька етапів. На стадії створення, необхідний капітал для 

формування стартових умов розвитку. Стартап (start-up) - це кошти, вкладені з 

метою фінансування ідеї, а не конкретного продукту. Тому інвестори обережно 

погоджуються на інвестування інноваційного проекту, оскільки існує велика 

ризикованість фінансування ідеї. Ймовірність отримання позитивного результату 

на цьому етапі, за матеріалами наукових досліджень, становить 5-10%.  

На етапі розвитку венчурний капітал потрібний для переходу від дослідних 

зразків (прототипів) до розгортання масового виробництва та комерціалізації. 

Проте і на цій стадії інвестори ще не впевнені в успіху на ринку й отриманні 

прибутку, внаслідок чого інвестування теж супроводжується високими витратами 

і рівнем ризику. На етапі закріплення успіху венчурний капітал має покращити 

фінансово-економічні показники, адже продукт позитивно сприймається на ринку 

і успішно реалізується. 

Для місцевих об’єднаних територіальних громад найбільша проблема - 

залучення венчурного капіталу на перших двох етапах. Здійснений нами аналіз 

засвідчує наявність обмежувальних чинників венчурного фінансування аграрного 

підприємництва у сільських об’єднаних територіальних громадах. Це: 

1. Існування великої кількості дрібних товаровиробників – фермерських, 

селянських господарств, що ведуть традиційне господарство, не мають стратегій 

розвитку та не прагнуть до інновацій. 

2. Низький рівень проінформованості агровиробників сільських 

територіальних громад і управлінського персоналу щодо вигод венчурного 

фінансування й пошуку інвесторів. 



 179 

3. Утрата зв’язків науково-дослідних і навчальних установ з місцевими 

товаровиробниками. 

4. Нерозвинутість інноваційної інфраструктури та високі трансакційні 

витрати, спрямовані на пошук інформації про інноваційні аграрні розробки й 

можливості їх використання у територіальних громадах. Адже, як відомо, готова 

до впровадження одна і та сама товарна чи технологічна інновація буде по-різному 

себе проявляти і мати відмінну ефективність не лише у різних областях, й у різних 

територіальних громадах. 

5. Недостатній рівень інтелектуального та техніко-технологічного 

потенціалу об’єднаних сільських територіальних громад. Дуже часто потенційному 

інвесторові органи місцевого самоврядування нічого іншого, крім землі, 

запропонувати не можуть. Їм не вистачає кваліфікованих управлінців і системних 

аналітиків інноваційних проектів. 

Однак у резерві місцевих територіальних громада є те, що може зацікавити 

власників венчурного капіталу: 

- знання особливостей регіону та своєї підприємницької справи; 

- готовність і вміння працювати, виражений підприємницький дух; 

- об’єктивна інформація про майно, землі й фінансові кошти громади; 

- можливість у межах об’єднань територіальних громад швидше виявити тіньових 

землекористувачів, зокрема дрібних; 

- зацікавленість громади вивести з тіні торгівлю алкогольними і тютюновими 

виробами, адже 5% акцизу надходить до бюджету місцевих громад. 

Підприємницьке середовище об’єднаних територіальних громад зацікавлене, 

щоби інвестиції вкладалися у різні як галузеві, так і міжгалузеві проекти. Власники 

венчурного капіталу зазвичай не беруть безпосередньої участі в управлінні 

агробізнесом, але вони прагнуть контролювати діяльність агрокомпаній, давати 

поради, спонукати керівників до радикальних та рішучих заходів у випадку 

нестабільності чи виявлення корупційних дій. 

Найзацікавленіші у здійсненні інноваційної діяльності великі й середні 

сільськогосподарські підприємства, що функціонують у межах сільських 
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територіальних громад. Хоча таких підприємств надто мало. Вони розташовані 

здебільшого у центральних та південно-східних областях України. У 

малоземельному Західному регіоні попит на інвестиції з венчурних фондів можуть 

мати лише окремі великі фермерські господарства. У межах об’єднаної 

територіальної громади це скажімо, об’єднання фермерських господарств. У Законі 

України “Про добровільні об’єднання територіальних громад” №925-VIII від 25 

грудня 2015 р. зафіксовано дозвіл формування об’єднаної територіальної громади 

у межах невеликого адміністративного сільського району. Тоді з’яляється 

можливість створення зон інноваційного розвитку. Така структура, на думку 

дослідників, доцільна тоді, коли в окремому регіоні створюються найкращі умови 

для вкладання капіталу пришвидшеного регіонального розвитку - економіко-

географічне становище територій, існування розвинутої інфраструктури, наявність 

унікальних запасів природних ресурсів тощо [47, с. 107]. У цьому є логіка та 

“раціональне зерно”. Як підтверджує здійснений нами аналіз потенціалу 

Пустомитівського району Львівської області, об’єднання всіх сільських та 

селищних рад в єдину територіальну громаду значно зміцнило б матеріально-

технічну, кадрову базу для інвестиційної діяльності, допомогло сконцентрувати з 

метою інноваційної діяльності фінансові ресурси і зацікавило би зовнішніх та 

внутрішніх інвесторів. Згідно зі Законом сам процес об’єднання є добровільним, у 

зв’язку з чим не знаходить розуміння місцевого населення. У багатьох місцевих 

керівників є іллюзії, що вони зможуть вирішити соціальні й підприємницькі 

питання громади власними силами та ресурсами. Результатом колективного 

егоїзму стало формування малоспроможних територіальних громад, які не зможуть 

не лише організувати інноваційне підприємництво, й забезпечити елементарну 

підтримку підпорядкованої їм соціальної сфери. 

У світовій практиці існує значна кількість способів застосування венчурного 

капіталу. Проте для місцевих територіальних громад, за нашого погляду, 

найдоцільнішим є надання інвестором засобів в обмін на частину в майбутньому 

капіталі товариства або викуп фірм командою зовнішніх менеджерів. Ці варіанти 

допомагають реалізувати права власності, і вони менш ризиковані для інвестора. 
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Державних бюджетних коштів для фінансування інноваційної діяльності 

аграрного сектора економіки України недостатньо, їх буде обмаль і в найближчій, 

віддаленішій перспективі. Тому кошти на інноваційну діяльність необхідно 

віднаходити у приватних інвесторів. Однак недовіра до суспільних інститутів, 

наявність корупційних управлінських вертикалей, що використовуються упродовж 

усіх років трансформаційного періоду становлять головну перешкоду пожвавлення 

інноваційності в аграрній сфері України. Грошові кошти, як відомо, переважно 

спрямовують у ті країни і сфери, де гарантований захист прав власності та 

ймовірність отримання більшого прибутку. Ця істина підтверджена світовим 

досвідом. Наприклад, українські інвестори у Словаччині будують сучасний 

інноваційний зернопереробний комплекс, потенціал якого становитиме 20% від 

сукупних існуючих у 2016 р. словацьких потужностей. На заводі планується 

задіяти у трьох змінах лише 48 осіб. Оскільки ж він стає частиною місцевого 

індустріального парку, то з європейських фондів виділено під завершення 

будівництва 4,9 млн євро. Отже, вочевидь, що для заповнення потужностей заводу 

зерно екпортуватимуть з України [332]. Такі дії українських підприємців не можна 

назвати експансією капіталу, а класифікувати як “втечу капіталу” до вигідніших 

умов його використання. Завдання об’єднаних територіальних громад, місцевої 

влади - знаходити вітчизняних потенційних інвесторів, готових вкладати кошти у 

місцеві проекти. Однак реалізувати проекти, аналогічні означеному словацькому 

прикладу, можна лише за умови великої довіри до існуючого інституційного 

середовища. 

У межах місцевих територіальних громад існує реальна можливість 

відновлення продуктивного стану наявного майна, наприклад, гідротехнічних 

споруд. Причому держава має залишатися головним інвестором міжгосподарських 

гідротехнічних споруд, а місцеві громади, об’єднавши зусилля власників 

земельних паїв і створивши асоціації землекористувачів могли би забезпечувати 

експлуатацію та модернізацію внутрішньогосподарських мереж, що стане однією з 

форм використання державно-приватного партнерства у сфері АПК. У цьому 

напрямі прийнято низку базових нормативно-правових актів, хоча процес 
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відбувається надто повільно. Для вирішення означених проблем варто посилити 

роз’яснювальні роботи серед населення стосовно переваг самоврядування. На 

думку багатьох учених, децентралізацію необхідно проводити після змін до 

законодавства щодо адміністративно-територіального устрою [262, с. 46]. Як 

стверджує Л. Дацюк, на законодавчому рівні мають бути чітко зафіксовані 

оптимальні розміри об’єднаних територіальних громад [72]. 

Негайного законодавчого забезпечення потребують існуючі чисельні 

інституційні обмеження, що гальмують інноваційний розвиток аграрного сектора 

та ін. Вони стосуються не лише земельно-орендних відносин, й таких сфер, як 

водопостачання, експлуатації гідротехнічних споруд. Більшість водних об’єктів 

знаходиться у державній власності, водогосподарських - у державно-комунальній. 

Тому вдосконалення управління у цій сфері потребує використання різних форм та 

інструментів інституційного забезпечення і має ґрунтуватися на партнерських 

відносинах держави, місцевих громад і суб’єктів підприємництва [344, с. 10].  

В умовах реалізації курсу на інноваційний розвиток агропідприємств 

важливим завданням є удосконалення інституту управління інноваційними 

процесами. Передусім необхідно звернути увагу на декілька моментів, які 

перебувають у полі зору сучасних науковців. По-перше, механізм управління 

інноваціями потрібно спрямувати на оптимізацію розподілу фінансових ресурсів у 

інноваційні проекти; порівняння результативності вкладених коштів для підтримки 

функціонування існуючого капіталу з інноваціями [85, с. 87]. По-друге, необхідно 

перемістити центр ваги інноваційного управління з етапу виробництва до етапу 

проектування. Це означає, що вже під час розробки проекту товару або 

агротехнологій використовують управлінські методи, які дають змогу до мінімуму 

звести помилки на етапі виробництва. Такий принцип німецькі науковці назвали 

FMEA - від початкових німецьких слів, що означають можливість виникнення 

помилки, аналізу причин і заходів усунення. Вони переконують: що чим пізніше 

виявляється помилка, то більші затрати на її усунення. Скажімо на стадії концепції 

для її усунення достатньо олівця, а на стадії дослідного зразка уже треба вносити 

зміни в модель, а для переробки уже виробленого товару потрібні мільйони [214, с. 
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10]. По-третє, вузькогалузевий вертикальний підхід до управління інноваціями в 

Україні є стратегічно безперспективний і не забезпечує узгодження між суб’єктами 

інноваційного процесу наукою, виробничою сферою та комерційними 

посередниками. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що недоліками управління інноваціями 

в агровиробництві є: 

- відомчий принцип управління бюджетними ресурсами, який роз’єднує 

виробничий цикл і не дає змоги отримати від інновацій позитивного кінцевого 

результату; 

- непрозорий розподіл бюджетних коштів, спрямованих на інноваційні цілі; 

- відсутність комунікаційних зв’язків і зворотного зв’язку між суб’єктами 

виробничо-організаційного управлінського процесу; 

- високий рівень бюрократизації та корумпованості управлінської системи. 

Удосконалення інституту управління аграрними інноваціями ми вбачаємо у 

розв’язанні таких завдань: 

1. Використанні міжгалузевого підходу до управління інноваціями. В Україні 

на законодавчому рівні функціонує підкомітет інновацій та базових галузей в 

агропромисловому комплексі, але він не здійснює законодавчого забезпечення 

міжсекторальних зв’язків усередині АПК; 

2. Розробці національної інноваційної стратегії розвитку агросектора за участю 

всіх зацікавлених сторін, з обов’язковим залученням сільських об’єднаних 

територіальних громад.  

3. Удосконаленні комунікаційних зв’язків між владою, підприємницькими 

структурами, науковими установами, місцевими громадами та споживачами на 

основі моніторингу і достовірної інформації.  

4. Створенні кадрового управлінського персоналу для інноваційної діяльності 

на засадах свободи, освіченості, високих фахових знань, довіри і культурних 

цінностей. 

Особливо важливим є удосконалення механізму управління на рівні 

об’єднаних територіальних громад. Як підтверджує досвід, сформувати у 
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населення креативне мислення, прищепити їм навички самостійного управління 

економічним розвитком громади - надскладне завдання. Цьому заважають 

традиційна сільська ментальність: звичка триматися подалі від важливих рішень; 

інерція мислення; обережність у думках і діях. Для керівників така ситуація 

пояснюється боязню відповідати за прорахунки та бажанням реалізувати власні 

меркантильні інтереси корупційним методом. Ця ментальність, наголошують          

П. Бубенко і В. Гусєв, сформувалася ще в минулі періоди та гальмує масову появу 

енергійних людей, орієнтованих на вільну економічну поведінку і сьогодні. Тому 

значна частка населення покладає надію на наймані форми трудової діяльності й 

не здатна до організації самодостатніх форм життєвого забезпечення [16, с. 86].  

Складність управління інноваційним розвитком у межах сільських 

територіальних громад полягає в тому, що після реорганізації радянської аграрної 

системи, вся соціальна сфера перейшла у підпорядкування громад і лягла тягарем 

на їхні фінанси. Тому вихід в інноваційному розвитку місцевої економіки 

вбачається у створенні інфраструктури для малого бізнесу, насамперед доріг та 

інших комунікацій. Цим могли би скористатися виробничі, обслуговуючі й 

комунальні кооперативи. Досвід ефективного управління на рівні територіальних 

громад накопичений в Європейських країнах. Приклад - програма “LEA ДЕК”, де 

місцеві стратегії управління економічним розвитком реалізуються на основі 

державно-приватного партнерства, так званих місцевих ініціативних груп. Сільські 

території повинні досягти щонайменше однієї трьох цілей EAFRD : підвищення 

конкурентної можливості сільського та лісового господарств; покращення стану 

довкілля у сільській місцевості; поліпшення якості життя й управління 

господарською діяльністю на селі [310].  

У системі удосконалення механізму управління аграрною інноваційною 

діяльністю територіальних громад усе більшої вагомості набуває кластеризація. 

Згруповані у відповідний спосіб системи підтримуючих та споріднених галузей 

АПК дадуть змогу згуртовувати навколо себе підприємства, агрокомплекси, 

об’єднані громади. Проте, як слушно зауважує О. Гончаренко, така кластерна 

модель потребує ефективного інформаційного забезпечення [47, с. 108]. В основу 
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кластеризації треба покладати програмно-цільовий підхід, що має визначати 

пріоритети стратегічного прогнозування інноваційного розвитку [163, с. 72].  

Кластеризацію доцільно здійснювати у межах одного регіону або декількох 

більших об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Географічна близькість 

виробників готової продукції та постачальників сприяє швидкому поширенню 

інновацій, а сам кластер є колективним підприємцем. У процесі кластеризації варто 

скористатися досвідом європейських країн. Найбільшу зацікавленість викликає 

застосування кластерів у Норвегії, де відбувається підтримка 40 кластерів, 

вибраних за конкурсом. Надається допомога у розробці стратегій товару і бренда, 

організації семінарів. Для влаштування ознайомлювальних поїздок, 50% видатків 

бере на себе держава [347, с. 7].  

Окремі позитивні напрями простежуємо і в Україні. Так, на Львівщині у 

межах об’єднаних територіальних громад реалізовується проект “500 успішних 

сімейних господарств”. У 2016 р. під цей проект було зареєстровано вісім 

кооперативів і виділено 1 тис. га землі [213]. Проведені нами дослідження 

формування кластера у межах територіальної громади допомогли виокремити 

поетапність цього процесу (рис. 3.11) 

Інститут кооперації після відновлення незалежності України відроджується 

на основі нормативно-правової бази, зокрема Закону України “Про заходи щодо 

розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки 

України на ринкових засадах” [281] і Наказу Міністерства аграрної політики 

України “Про розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів” 

[285]. Однак, як зауважують дослідники кооперації, малі сімейні господарства не 

прагнуть об’єднуватися, з огляду на необхідність легалізації отриманих доходів, а 

також через відсутність належної взаємодовіри [95, с. 58]. Тому завданням 

державних інститутів є роз’яснювальна та консультаційна діяльність з надання 

об’єктивної інформації про те, що за нинішньої структури аграрного виробництва 

недоцільно розглядати питання про інноваційний розвиток. Дрібні виробники за 

жодних обставин не здатні вийти на зовнішні ринки, які потребують 

стандартизованої, однорідної продукції. Навіть одноосібні фермерські 
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господарства неспроможні організувати ефективні маркетингові комунікаційні 

заходи і збут. Академік НАНУ М. Кропивко наголошує, що у ринковому 

середовищі гуртові партії товарів можуть сформувати або ринкові посередники, 

або інтегровані структури [143].  

 
Рис. 3.11 Етапи формування інноваційного кластера у межах об’єднаних 

територіальних громад* 
*Розроблено та побудовано автором. 

 

У зв’язку з чим до першочергових завдань аграрної економіки зараховують 

стимулювання об’єднання малих сільгоспвиробників об’єднатись у 
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конкурентоспроможні (за кількістю та якістю продукції). Це може здійснюватись з 

допомогою таких важелів: 

- компенсації кооперативами зі збуту овочів, фруктів частини вартості послуг 

складських приміщень з регульованим температурним режимом; 

- відшкодування чистини коштів, необхідних для закупівлі техніки, головно через 

агролізтинг; 

- надання преференцій зі створення переробних підприємств; 

- формування кооперативного гарантійного фонду, метою якого є надання 

кредитів його учасникам з пріоритетною орієнтацією на малі й середні; 

- організації кооперативного банку. 

В організації кооперування доцільно використовувати весь позитивний 

досвід європейських країн. Розглянемо найдієвіші та найефективніші з них. Так, у 

Франції й Литві держава компенсує кооперативам з обробітку ягід 25% вартості 

окремих видів техніки [47; 342], у Німеччині інноваційний розвиток демонструють 

кооперативи МТС зі спільного використання техніки, у Франції – CUMA. Зараз у 

Франції налічується 13,3 тис кооперативів CUMA членами і клієнтами якої є 240 

тис фермерів [255]. У США на кооперативних засадах нині працюють близько 2,1 

млн. фермерських господарств [222, с. 103], у Франції – 514 690 [370], Нідерландах 

100 545 фермерських господарств відповідно [385]. У Нідерландах інтереси 

кооперативних фермерських господарств обслуговують провідні університети. У 

цій країні понад 95% продукції фермери реалізують через кооперативи, а в Італії, 

Греції через кооперативи продають понад 60% оливкової олії, у Фінляндії - 70% 

м’яса, а в Бельгії – 70% фруктів і овочів [350].  

До напрямів інноваційних змін у системі аграрної кооперації належить 

використання обслуговуючих кооперативів. Інституційне середовище з метою 

розвитку сільськогосподарських кооперативів забезпечене Законом України “Про 

сільськогосподарську кооперацію” [286]. Завдання обслуговуючих коорперативів 

- надання агропослуг для своїх членів, допомога їм у зниженні витрат виробництва, 

вигідної реалізації виробленої продукції. Практичну роль обслуговуючого 

кооперативу спостерігаємо на прикладі СКБ “Ратай” Заліщицького району 
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Тернопільської області. Підприємство працює понад 20 років. До його складу 

входять 246 членів, у тому числі 6 фермерських господарств, 4 підприємства, 126 

селянських господарств (зі земельними наділалм понад 2-3 га). Кооператив на 

пільгових умовах пропонує 15 видів послуг з виробництва, зберігання, переробки 

сільськогосподарської продукції. Наприклад, оплата оренди 1 га землі приватного 

аграрія коштує 5 тис. грн, а у кооперативі ця послуга оцінюється у 3 тис. грн [145, 

с. 28-29].  

В інституційному механізмі фінансово-економічного розвитку інноваційного 

аграрного підприємництва одне із провідних місць посідає інвестування та 

страхування. Тому в 2016 р. інституційний механізм державного регулювання 

стимулювання та підтримки агросектора почав спрямовуватися на ті виробництва, 

галузі й сфери, які вирішують гострі проблеми внутрішнього ринку або ж 

орієнтовані на експорт. Із 19 млрд інвестованих в Україну ресурсів 2 млрд 

надійшли у сільське господарство. Інвестування здійснювалося передусім у 

найприбутковіші галузі рослинництва і птахівництва й оренду земель, на другому 

місці - олійно-жировий бізнес. Особливо активним в Україні було спорудження 

переробних потужностей олійних культур. У 2015 р. Allseeds побудував завод 

потужністю 800 тис. т соняшнику на рік вартістю 200 млн дол. З 2016 р. подібний 

об’єкт запустив Bunge (790 тис. т/рік і обсягом інвестицій 180 млн дол.) [351]. 

Однак існує проблема олійної сировини. За потужностей українського оліє-

жирового комплексу в 185 млн т у 2017-2018 рр. всередині країни передбачено 

переробити близько 15 млн. т., (ступінь завантаженості потужностей становитиме 

до 80%). Означена проблема спонукає до перегляду структури посівів олійних 

культур зі соняшнику на інші нішеві олійні культури, зокрема льон. 

Найперспективніший спосіб організації олійних нішевих культур - співпраця з 

кооперативами. Певний досвід є. Так, у 2016 р. “Перший український 

сільськогосподарський кооператив” об’єднував 56 сільгосппідприємств зі 

земельним банком понад 120 тис. га. 

Гостроактуальною залишається проблема інвестування в об’єднаних 

територіальних громадах. Здійснені нами дослідження дали змогу виокремити 
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ТОП-10 найважливіших завдань інвестиційної привабливості об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). З-поміж них: 

- зниження розміру місцевих податків; 

- максимальне спрощення дозвільної системи для організації бізнесу; 

- забезпечення стабільності й прозорості місцевої нормативно-правової бази; 

- запуск локальних програм з підтримки та фінансування малого і середнього 

бізнесу;  

- мінімізація кримінальних ризиків; 

- спрощення процедури продажу комунального майна; 

- стимулювання розвитку спеціальної та фахової освіти, попит на яку 

спостерігаємо у громадах; 

- підтримка логістики - доріг, комунальної, складської мережі. 

Закріплені у державних актах і сформульовані в законах, на які опирається 

суспільство вони стануть основою майбутнього інституту інноваційного розвитку 

аграрної сфери. Проте забезпечити ефективність, соціально-економічну 

стабільність і соціальну справедливість вони можуть лише тоді, коли будуть 

підсилені неформальними нормами, традиціями, цінностями соціально-культурної 

спадщини. Ці інституції у сукупності становлять соціально-культурні елементи 

Інституційної моделі інноваційного аграрного розвитку. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Ефективність інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України 

можлива лише за умови конструктивного консенсусу між найважливішими 

суб’єктами агробізнесу - державою, великими агрохолдингами, малими формами 

господарювання, місцевими територіальними громадами, науково-дослідними 

інститутами, споживачами. Проте держава у сучасних умовах залишається 

найважливішим інститутом інноваційних перетворень в агросекторі. Вона повинна 

підтримувати в інноваційну діяльність через поєднання прямих, опосередкованих 
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та контрольних методів впливу на основі дотримання критеріїв 

високотехнологічності, економічності, самоокупності й екологічності проекту, 

орієнтації на виробництво і використання новітньої техніки та технологій 

вітчизняного виробництва, імпортозаміщення й створення нових робочих місць. 

2. Державної підтримки потребують три складові науково-інноваційного 

процесу: 1) фундаментальні дослідження; 2) прикладні дослідження; 3) новації, що 

зумовлені змінами потреб споживача. Для цього необхідно: наблизити діяльність 

наукових закладів безпосередньо до потреб агровиробників, сформувати 

багатоканальні інформаційні бази про найновіші ноу-хау; залучити до наукового 

виробництва приватних інвестицій; організувати підготовку та перепідготовку 

кадрів для всіх рівнів інноваційного процесу; зміцнити матеріально-технічну базу 

наукових установ; нормативно-правовий захист вітчизняного ринку наукової 

продукції. Фінансові форми підтримки інноваційного аграрного підприємництва 

спрямовані на виробництво нового продукту, конкурентоспроможного на 

світовому продовольчому ринку. З коштів державного бюджету мають 

фінансуватися інноваційні видатки на поліпшення земельних угідь, інформаційні 

послуги, наукові дослідження та практичні їх розробки у критично вагомих для 

держави галузях. 

3. Провідною тенденцією інтегрованої підтримки інноваційних процесів у 

аграрному підприємництві є кластеризація. Кластери в сучасних умовах становлять 

собою центри виробничо-територіального об’єднання підприємницьких структур, 

утворених добровільно, які існують на базі центрів генерації знань і бізнес-ідей у 

межах єдиного ланцюжка зі створення нової вартості. Вагомість кластерних систем 

у підтриманні інноваційного аграрного продукту полягає в тому, що: учасники 

кластера орієнтуються на позитивний кінцевий ефект; уможливлюється 

ефективніший розподіл наукових знань і винаходів, формується прогресивніша 

техніко-технологічна політика розподілу; підвищується на основі ефекту 

синергізму конкурентність вітчизняної агропродукції; створюються самодостатні 

сільські територіальні громади. 
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4. Малодосліджені та майже неапробованими на практиці інноваційні процеси 

в аграрному середовищі місцевих територіальних громад. Детальний аналіз дає 

підстави дійти висновку, що найважливішим аспектом управління інноваціями у 

цих структурах є виявлення та формування джерел фінансування. Практика 

західних країн засвідчує ефективність використання венчурного фінансування. 

Найдоцільніший спосіб застосування венчурного капіталу - надання інвестором 

засобів у обмін на частину в майбутньому капіталі товариства або викуп фірми 

командою зовнішніх інвесторів. 

5. Реалізація курсу на ефективніший розвиток агропідприємництва передбачає 

удосконалення інституту управління цими процесами. Механізм управління 

інноваціями необхідно спрямовувати на оптимізацію розподілу ресурсів у 

інноваційні проекти, перенесення центру ваги інноваційного управління з етапу 

виробництва на етапі проектування. Недоліки сучасного управління аграрними 

інноваційним процесом такі: відомчий принцип управління бюджетними 

ресурсами, що роз’єднує виробничий цикл і не орієнтує на кінцеві результати; 

непрозорий розподіл бюджетних коштів, спрямованих на інноваційні цілі; високий 

рівень бюрократизації та корумпованості управлінської системи. Удосконалення 

механізму управління інноваціями ми вбачаємо у зміцненні комунікаційних 

зв’язків між учасниками агробізнесу, формуванні кадрового потенціалу для 

інноваційної діяльності й розробки національної стратегії розвитку агросектора з 

обов’язковим залученням до цього процесу спеціалістів у сфері місцевого 

самоуправління. 

6. Стратегічно важливу форму вдосконалення інституційного механізму 

управління становить кооперація. Тому до перспективних заходів учені 

зараховують стимулювання дрібних товаровиробників до об’єднання. Це держава 

може здійснювати з допомогою таких важелів: компенсації кооперативом частини 

вартості окремих послуг; відшкодування частини коштів, необхідних для закупівлі 

техніки, головно через агролізинг; підтримки організації кооперативних переробок 

підприємств, створення кооперативного гарантійного фонду; організації 

кооперативного банку. 
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Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора : [171], 

[173], [179], [174], [175], [176], [178], [179], [181], [182]. 
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ВИСНОВКИ 

Стан сучасної економіки, загострені проблем разом зі змінами, що 

відбуваються в Україні, спонукають до вирішення і такого важливого питання – як 

створення високоефективного аграрного підприємництва, здійснюваного на 

інноваційній основі. Проведене дослідження дало змогу дійти таких висновків: 

1. Авторське розуміння інноваційного аграрного підприємництва полягає в 

тлумаченні його у вигляді процесу, що охоплює не лише безпосередньо 

сільськогосподарське виробництво, а й інші дотичні до нього взаємопов’язані й 

взаємодоповнюючі сфери. Як відомо, агросфера відіграє комплексоутворюючу 

роль у сукупності галузей продовольчої та сільськогосподарської спеціалізації - 

саме у цьому і виявляється обґрунтування нашого підходу. Інноваційне аграрне 

підприємництво розпочинається задовго до початку процесу виробництва (пошук 

інноваційних ідей, інтелектуальних кадрів, досконалої техніки і технологій) та 

продовжується аж до придбання товару споживачем. 

2. Необхідність переходу до інноваційного аграрного підприємництва 

пов’язана з посиленням конкуренції на внутрішньому і світовому ринках, 

вичерпністю багатьох ресурсів виробництва, уповільненням темпів інвестування у 

розвиток матеріально-технічної бази агропідприємств, загостренням соціально-

економічних проблем на селі. Тому найважливішими чинниками розвитку 

агросектора України є інституційні заходи, спрямовані на впровадження нової 

техніки і технологій науково-інноваційної селекційної роботи, інтелектуалізації 

інноваційного процесу, подолання корупції, вдосконалення системи управління. 

3. Структура аграрної економіки, з огляду на можливості інтенсивного 

використання інновацій, сьогодні є нераціональною. Великі аграрні підприємства 

(агрохолдинги) мають аргументовані переваги у можливості інноваційного 

розвитку. Вони здійснюють концентрацію та спеціалізацію виробництва, 

максимально використовують хіміко-біологічні засоби годівлі тварин, 

вирощування худоби й птиці, сучасну техніку і технології та спрямовують 

діяльність на досягнення економічної ефективності, але дуже часто - за рахунок 

погіршення соціальної та економічної складових. Більшість дрібних і середніх 
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агровиробників не зацікавлені у використанні інновацій і переходу до 

високотехнологічнішого способу відтворення. 

4. У наслідок дослідження виявлено, що в постіндустріальному суспільстві 

інноваційні складові - знання, освіта, інтелект, інформація - стають запорукою 

високих підприємницьких результатів у агробізнесі. Тому до найважливіших 

чинників, які формують стратегічні перспективи інноваційного підприємництва в 

аграрній сфері, зараховують ті, що пов’язані з інтелектуалізацією процесу 

агробізнесу, - забезпечення привабливості інноваційних проектів та ефективність 

управління ними, стимулювання сфери науково-дослідної роботи, підготовка 

кадрів здатних до інноваційного мислення. Обмежувальними чинниками 

інтелектуалізації процесу аграрного підприємництва є: недофінансування освіти та 

науки, суперечливість аграрних реформ, корупція, відсутність адекватної системи 

мотивації. 

5. Україна має достатній ресурсний потенціал для інноваційного розвитку 

агробізнесу за трьома напрямами виробництва - традиційним, органічним, 

генетично-модифікованим. Інноваційну активність у традиційному виробництві 

необхідно розглядати невід’ємною складовою процесу поліпшення результативних 

показників господарювання і продуктивності праці, фондовіддачі, 

фондоозброєності. Виробництво генетично-модифікованої продукції збережеться 

на тривалу перспективу з огляду на нестабільність, циклічність агробізнесу, 

постійні локальні й глобальні продовольчі кризи та загрози голоду. Однак існують 

чинники, які гальмують розвиток цього напряму. Це, зокрема, насторожено 

недовірливе відношення споживачів до генетично-модифікованих продуктів через 

суперечливість інформації про вплив на здоров’я людини і недостатність 

фінансових ресурсів для досліджень у галузі генної інженерії. Обравши цей 

напрямок за визначальний, агробізнес України відіграватиме роль постійного 

наздоганяючого лідера. Натомість оптимістичний стратегічний напрям агробізнесу 

в нашій державі становить виробництво органічних продуктів. 

6. Специфіка використання інтелектуально-кадрових, земельних і матеріально-

технічних ресурсів проявляється в аграрному підприємництві у значно складніших 
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формах. Жодні технології та інтелект не в змозі вплинути на природні процеси у 

рослинництві й тваринництві, змінити їх біологічну плинність. Тому використання 

інноваційних ресурсів не є апріорі гарантом високих результатів та успіхів. Тут 

можна використовувати лише ті науково-технічні та селекційні інновації, які 

враховують природно-екологічні та зонально-територіальні відмінності 

агросектора України. 

7. Сучасне аграрне інноваційне підприємництво потребує суттєвого техніко-

технологічного переоснащення. Особливо актуальним є стимулювання 

виробництва вітчизняної інноваційної техніки. До причин, що гальмують розвиток 

вітчизняного аграрного машинобудування, учені зараховують: зниження 

платоспроможності сучасних агровиробників, зокрема дрібних, відсутність 

єдиного державного координаційного центру таких процесів, тіньові схеми в 

управлінні державними підприємствами сільгосптехніки, недостатня підтримка 

вагомих галузей машинобудування (техніки для тваринництва). Інноваційний 

процес не може існувати без інвестицій. Поєднавши інноваційні й інвестиційні 

важелі, можна підвищити ефективність аграрного виробництва, отримати високі 

результати, конкурентні переваги. Для інноваційного аграрного підприємництва 

потрібно використовувати джерела формування інвестиційного капіталу, які 

забезпечать відтворення існуючого капіталу на технічно досконалішій основі. 

Дослідження засвідчують, що формування власних джерел фінансування 

агровиробників залишиться актуальним упродовж тривалого періоду одним зі 

стратегічних напрямів розвитку сільського господарства. Причому необхідно 

посилити роль амортизації як одного із джерел інвестування. 

8. Держава - найважливіший інститут, що впливає на інноваційні перетворення 

в агросекторі. Її роль насамперед полягає у підтримці інституцій з метою 

здійснення техніко-технологічного, інтелектуально-кадрового, інформаційного, 

консультаційного, експортного, маркетингового й інших заходів обслуговування 

інноваційної діяльності. Держава підтримує інноваційний розвиток аграрної сфери 

економіки через поєднання прямих, опосередкованих та контрольних методів 

впливу. Претендувати на державну підтримку інноваційної діяльності можуть не 
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всі агровиробники, а лише ті, які пропонують високотехнологічні, економні, 

самоокупні й екологічні проекти, створюють нові робочі місця, розвивають 

вітчизняне виробництво та сприяють імпортозаміщенню. Особливої державної 

підтримки потребують фундаментальні й прикладні дослідження науково-

інноваційного процесу. Підтримка новацій, зумовлених змінами потреб споживача 

повинна здійснюватися за рахунок приватно-комерційних установ та організацій. 

9. Провідною тенденцією інтегрованої підтримки інноваційних процесів є 

кластеризація. Її вагомість полягає у тому, що : учасники кластера орієнтуються на 

позитивний кінцевий ефект; уможливлюється ефективніший розподіл наукових 

знань і винаходів; формується прогресивніша техніко-технологічна політика 

розподілу, підвищується на основі ефекту синергізму конкурентність вітчизняної 

агропродукції; створюються самодостатні сільські територіальні громади. 

10. Недостатньо обґрунтовані й малодосліджені інноваційні процеси в 

аграрному середовищі місцевих територіальних громад. Найважливіший аспект 

управління інноваціями у цих структурах - виявлення та формування джерел 

фінансування. Практика західних країн підтверджує переваги використання 

венчурного фінансування. Найдоцільнішим способом застосування венчурного 

капіталу є надання інвестором засобів у обмін на частину в майбутньому капіталі 

товариства чи викуп фірми командою зовнішніх інвесторів. Реалізація курсу на 

інноваційний розвиток агропідприємства передбачає удосконалення інституту 

управління цими процесами. Механізм управління інноваціями необхідно 

спрямувати на оптимізацію розподілу ресурсів у інноваційні проекти, перенесення 

центру ваги інноваційного управління з етапу виробництва на етап проектування. 

Удосконалення механізму управління інноваціями ми вбачаємо в удосконаленні 

комунікаційних зв’язків між учасниками агробізнесу, формуванні кадрового 

потенціалу для інноваційної діяльності та розробки національної стратегії розвитку 

агросектора з обов’язковим залученням до такого процесу спеціалістів у сфері 

місцевого самоуправління. Оптимальна інституційна модель розвитку 

інноваційного аграрного підприємництва може бути сформована лише за умови 

конструктивного консенсусу між найважливішими суб’єктами агробізнесу та 
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державою, великими і малими формами господарювання місцевими 

територіальними громадами, науково-дослідними установами й споживачами.  

11. Перспективним напрямом удосконалення інституційного механізму 

управління є стимулювання дрібних товаровиробників до об’єднання через 

кооперацію. Це можна здійснювати з допомогою таких важелів: компенсації 

кооперативам частини вартості окремих послуг; відшкодування частини коштів, 

необхідних для закупівлі техніки, головно через агролізинг; підтримки організації 

кооперативних переробних підприємств; створення кооперативного гарантійного 

фонду; організації кооперативного банку. 

12. Інституційні заходи у сфері організації аграрного інноваційного 

підприємництва потрібно спрямовувати на підвищення його ефективності. 

Основним індикатором ефективності інноваційно-інвестиційних заходів є рівень 

рентабельності, а похідними показниками - продуктивність праці, фондомісткість, 

фондовіддача інноваційно-технологічних ресурсів, продуктивність земель, 

досконалі методи управління, виробництво екологічно-чистого продукту. 
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Додаток А 

Динаміка поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці в усіх 

формах господарювання за 1990 – 2017 роках 
 

Роки 

Кількість сільськогосподарських тварин в Україніна 1 січня 
відповідного року, тис. голів 

велика рогата худоба 
свині вівці та кози птиця, 

млн.голів усього у т. ч. корови 
1990 25194,8 8527,6 19946,7 9003,1 255,1 
1991 24623,4 8378,2 19426,9 8418,7 246,1 
1992 23727,6 8262,6 17838,7 7829,1 243,1 
1993 22456,8 8057,2 16174,9 7236,6 214,6 
1994 21607,3 8077,7 15298,0 6862,6 190,5 
1995 19624,3 7818,3 13945,5 5574,5 164,9 
1996 17557,3 7531,3 13144,4 4098,6 149,7 
1997 15313,2 6971,9 11235,6 3047,1 129,4 
1998 12758,5 6264,8 9478,7 2361,8 123,3 
1999 11721,6 5840,8 10083,4 2026,0 129,5 
2000 10626,5 5431,0 10072,9 1884,7 126,1 
2001 9423,7 4958,3 7652,3 1875,0 123,7 
2002 9421,1 4918,1 8369,5 1965,0 136,8 
2003 9108,4 4715,6 9203,7 1984,4 147,4 
2004 7712,1 4283,5 7321,5 1858,8 142,4 
2005 6902,9 3926,0 6466,1 1754,5 152,8 
2006 6514,1 3635,1 7052,8 1629,5 162,0 
2007 6175,4 3346,7 8055,0 1617,2 166,5 
2008 5490,9 3095,9 7019,9 1678,6 169,3 
2009 5079,0 2856,3 6526,0 1726,9 177,6 
2010 4826,7 2736,5 7576,6 1832,5 191,4 
2011 4494,4 2631,2 7960,4 1731,7 203,8 
2012 4425,8 2582,2 7373,2 1739,4 200,8 
2013 4645,9 2554,3 7576,7 1738,2 214,1 
2014 4534,0 2508,8 7922,2 1735,2 230,3 
20151 3884,0 2262,7 7350,7 1371,1 213,3 
20161 3750,3 2166,6 7079,0 1325,3 204,0 
20171 3682,3 2108,9 6669,1 1314,8 201,7 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 
Розраховано та побудовано автором за [253]. 
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Додаток Б 

Виробництво основних видів продукції тваринництва в Україні 

Роки 
Виробництво основних видів продукції тваринництва 

м’ясо (у забійній масі), 
тис.т 

молоко, 
тис.т 

яйця від 
птиці, млн.шт 

вовна, 
т 

1990 4357,8 24508,3 16286,7 29804 
1991 4029,1 22408,6 15187,8 26646 
1992 3400,9 19113,7 13496,0 23080 
1993 2814,5 18376,5 11793,8 21101 
1994 2677,4 18137,5 10153,7 19281 
1995 2293,7 17274,3 9403,5 13926 
1996 2112,7 15821,2 8763,3 9318 
1997 1874,9 13767,6 8242,4 6679 
1998 1706,4 13752,7 8301,4 4557 
1999 1695,3 13362,2 8739,7 3759 
2000 1662,8 12657,9 8808,6 3400 
2001 1517,4 13444,2 9668,2 3266 
2002 1647,9 14142,4 11309,3 3392 
2003 1724,7 13661,4 11477,1 3353 
2004 1599,6 13709,5 11955,0 3202 
2005 1597,0 13714,4 13045,9 3195 
2006 1723,2 13286,9 14234,6 3277 
2007 1911,7 12262,1 14062,5 3449 
2008 1905,9 11761,3 14956,5 3755 
2009 1917,4 11609,6 15907,5 4111 
2010 2059,0 11248,5 17052,3 4192 
2011 2143,8 11086,0 18689,8 3877 
2012 2209,6 11377,6 19110,5 3724 
2013 2389,4 11488,2 19614,8 3520 
20141 2359,6 11132,8 19587,3 2602 
20151 2322,6 10615,4 16782,9 2270 
20161 2323,6 10381,5 15100,4 2072 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 
Розраховано та побудовано автором за [253]. 
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Додаток В 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур в Україні, тис. га 

Роки 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур, тис. га 

культури 
зернові та 
зернобобові 

буряк 
цукровий 
фабричний 

соняшник картопля 

культури 
овочеві 
відкритого 
ґрунту 

культури 
кормові 

1990 14583 1607 1636 1429 456 11999 
1991 14671 1558 1601 1533 477 11555 
1992 13903 1498 1641 1702 500 11707 
1993 14305 1530 1637 1552 474 11287 
1994 13527 1485 1784 1532 457 11881 
1995 14152 1475 2020 1532 503 10898 
1996 13248 1359 2107 1547 476 11026 
1997 15051 1104 2065 1579 480 9720 
1998 13718 1017 2531 1513 459 9236 
1999 13154 1022 2889 1552 497 8653 
2000 13646 856 2943 1629 538 7063 
2001 15586 970 2502 1604 490 6375 
2002 15448 897 2834 1590 479 5858 
2003 12495 773 4001 1585 480 5074 
2004 15434 732 3521 1556 476 4243 
2005 15005 652 3743 1514 465 3738 
2006 14515 815 3964 1464 469 3277 
2007 15115 610 3604 1453 451 3028 
2008 15636 380 4306 1413 458 2752 
2009 15837 322 4232 1409 451 2658 
2010 15090 501 4572 1408 462 2599 
2011 15724 532 4739 1439 498 2477 
2012 15449 458 5194 1440 494 2475 
2013 16210 280 5051 1388 483 2289 
20141 14801 331 5257 1348 463 2101 
20151 14739 237 5105 1291 440 1990 
20161 14401 292 6073 1312 442 1932 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 
Розраховано та складено автором за [253]. 

 



 236 

Додаток Г 

Виробництво основних сільськогосподарських культур в Україні, тис. т 

Роки 

Виробництво основних сільськогосподарських культур, тис. т 
культури 
зернові та 
зернобобові1 

буряк 
цукровий 
фабричний 

соняшник1 картопля культури 
овочеві 

культури 
плодові та 
ягідні 

1990 51009 44264 2571 16732 6666 2902 
1991 38674 36168 2311 14550 5932 1537 
1992 38537 28783 2127 20277 5310 2122 
1993 45623 33717 2075 21009 6055 2798 
1994 35497 28138 1569 16102 5142 1153 
1995 33930 29650 2860 14729 5880 1897 
1996 24571 23009 2123 18410 5070 1924 
1997 35472 17663 2308 16701 5168 2793 
1998 26471 15523 2266 15405 5492 1178 
1999 24581 14064 2794 12723 5324 766 
2000 24459 13199 3457 19838 5821 1453 
2001 39706 15575 2251 17344 5907 1106 
2002 38804 14452 3271 16619 5827 1211 
2003 20234 13392 4254 18453 6538 1697 
2004 41809 16600 3050 20755 6964 1635 
2005 38016 15468 4706 19462 7295 1690 
2006 34258 22421 5324 19467 8058 1114 
2007 29295 16978 4174 19102 6835 1470 
2008 53290 13438 6526 19545 7965 1504 
2009 46028 10068 6364 19666 8341 1618 
2010 39271 13749 6772 18705 8122 1747 
2011 56747 18740 8671 24248 9833 1896 
2012 46216 18439 8387 23250 10017 2009 
2013 63051 10789 11051 22259 9873 2295 
20142 63859 15734 10134 23693 9638 1999 
20152 60126 10331 11181 20839 9214 2153 
20162 66088 14011 13627 21750 9415 2007 

 

1 У масі після доробки. 
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 
Розраховано та складено автором за [253]. 
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Додаток Д 

Урожайність основних сільськогосподарських культур, ц з 1 га площі 
збирання 

Роки 

Урожайність основних сільськогосподарських культур в Україні, ц з 
1 га площі збирання 

культури 
зернові та 
зернобобові1 

буряк 
цукровий 
фабричний 

соняшник1 картопля культури 
овочеві 

культури 
плодові та 
ягідні2 

1990 35,1 276 15,8 117 149 42,7 
1991 26,5 234 14,6 95 128 23,0 
1992 27,9 194 13,0 119 110 32,2 
1993 32,1 222 12,7 137 130 43,2 
1994 26,8 192 9,1 105 115 18,0 
1995 24,3 205 14,2 96 120 29,8 
1996 19,6 183 10,5 119 112 30,6 
1997 24,5 176 11,5 106 114 44,5 
1998 20,8 174 9,3 102 123 28,6 
1999 19,7 156 10,0 82 111 19,2 
2000 19,4 177 12,2 122 112 38,4 
2001 27,1 183 9,4 108 123 30,5 
2002 27,3 189 12,0 104 124 36,5 
2003 18,2 201 11,2 116 139 56,0 
2004 28,3 238 8,9 133 149 58,1 
2005 26,0 248 12,8 128 157 63,7 
2006 24,1 285 13,6 133 171 45,0 
2007 21,8 294 12,2 131 152 61,7 
2008 34,6 356 15,3 139 174 64,4 
2009 29,8 315 15,2 139 183 70,7 
2010 26,9 279 15,0 132 174 78,2 
2011 37,0 363 18,4 168 195 84,9 
2012 31,2 411 16,5 161 199 89,9 
2013 39,9 399 21,7 160 200 103,5 
20143 43,7 477 19,4 176 208 95,2 
20153 41,1 436 21,6 161 206 104,5 
20163 46,1 482 22,4 166 211 101,9 

1 У масі після доробки. 
2 З площі насаджень у плодоносному віці. 
3 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 
Розраховано та складено автором за [253]. 



 238 

Додаток Е 
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аграрного підприємництва. Вісник Львівського національного університету ім. І. 

Франка. Серія економічна. Львів, 2016. Вип. 53. С. 213-218. (0,373 д. а.; особистий 
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2. Майовець Я. М. Моделі інноваційного розвитку аграрного підприємництва: 

історичний досвід і сучасність. Вісник Тернопільського національного економічного 

університету. Тернопіль, 2017. Вип. 1. С. 100–108. (0,631 д. а.). 

3. Майовець Я. Дослідження стратегічних напрямів інноваційного розвитку 

аграрного підприємництва в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 

Львів, 2017. Вип. 37. Ч. 2. С. 9–14 (0,518 д. а.). 
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