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Однією з актуальних проблем агропромислового комплексу України є інноваційний шлях розвитку
сільськогосподарського виробництва. Широке впровадження інновацій в усіх напрямах діяльності
сільськогосподарських підприємств сприяє: зростанню продуктивності праці, економії різних видів
ресурсів, скороченню витрат і зниженню собівартості аграрно-продовольчої продукції, нарощуванню
обсягів і підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва.
Результати впровадження інновацій віддзеркалюються в збільшенні обсягу продаж, зниженні
собівартості продукції, зростанні фондоозброєності та продуктивності праці, підвищенні рентабельності
роботи й інших виробничо-фінансових показників діяльності аграрних підприємств, а також соціальноекономічного розвитку сільських територій.
Сутність інноваційного розвитку різних галузей національного господарства не містить
принципових розходжень. Проте в агропромисловому комплексі і особливо в сільському господарстві
характер і основні напрями цього процесу істотно відрізняються.
До основних особливостей формування і розвитку інноваційного процесу у сільському господарстві
відносяться наступні:
1) значні відмінності регіонів країни за природно-кліматичними умовами і спеціалізації
виробництва;
2) різноманітність видів виробляємої сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки,
істотна різниця в технології обробки продукції, утримуванні и годівлі тварин;
3) велика різниця в періодах виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції і продуктів
її переробки;
4) наявність великої різноманітності типів виробництва за різними організаційно-правовими
формами та формами власності, розмірами, спеціалізацїї, підпорядкованості, кооперації тощо;
5) велика залежність технологій виробництва в сільському господарстві від природно – кліматичних
умов, дорожно-транспортних мереж, віддаленості від постачальницьких центрів і ринків збуту продукції і
інших факторів;
6) відособленість сільськогосподарських товаровиробників, віддаленість від інформаційно –
консультаційних служб і організацій, які виробляють науково-технічну продукцію;
7) різний соціально-освітній рівень робітників сільського господарства;
8) відстуність чіткого і науково – обумовленого організаційно – економічного механізму передачі
досягнень науки сільськогосподарським товаровиробникам і як наслідок, суттєве відставання галузі по
освоєнню інновацій у виробництві [1, с.62].
Із впровадженням новацій у галузь види продукції, як правило, не змінюються, тільки набувають
покращених властивостей. Інноваційну діяльність у сільському господарстві запропоновано розглядати на
чотирьох етапах: розробка новацій, їх апробація та перевірка, відтворення новацій, а також впровадження
їх у виробництво.
Основною метою інновацій в аграрній сфері є забезпечення економічності та екологічності
сільськогосподарського виробництва.
Слід відзначити, що у сільському господарстві розробка інновацій і їх впровадження пов’язано
переважно з новими сортами рослин, виведенням нових порід тварин, нової техніки, новими
ресурсозберігаючими технологіями, застосування яких у більшості випадків змінює характерні
властивості сільськогосподарської продукції, що виробляється, але не призводять до появи нових видів
продукції [2, с. 36].
За предметом і сферою застосування у сільському господарстві доцільно виділяти 8 типів інновацій
(табл. 1).
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Формування інноваційної інфраструктури в умовах європейського вектору розвитку національної економіки
Таблиця 1
Класифікація інновацій за предметом та сферою застосування у сільському господарстві
Ознака класифікації Вид інновацій
Біологічні
- нові сорти і гібриди сільськогосподарських рослин;
- нові породи, типи тварин і птиці;
- створення рослин і тварин, стійких до хвороб і шкідників, несприятливим
факторам навколишнього середовища
Технічні
- використання нових видів техніки і обладнання
Технологічні
- нові технології обробки сільськогосподарських культур;
- нові технології в тваринництві;
- науково – обумовлені системи землеробства і тваринництва ;
нові
ресурсозберігаючі
технології
виробництва
і
зберігання
сільськогосподарської продукції;
- екологізація землеробства.
Хімічні
- нові добрива і їх системи;
- нові засоби захисту рослин;
Економічні
- нові форми організації, планування і управління;
- нові форми і механізми інноваційного розвитку підприємства
Соціальні
- забезпечення сприятливих умов для життя, праці і відпочинку сільського
населення
Інновації в
- нові форми організації і мотивації праці;
менеджменті
- нові методи ефективного управління персоналом
Маркетингові
- вихід на нові сегменти ринку;
- удосконалення якості продукції та розширення асортименту;
- нові канали розподілу продукції
Узагальнено на основі джерела [2].
Основним продуцентом новацій для сільського господарства нині є мережа науково-дослідних
інститутів УААН та Міністерства аграрної політики України. Найбільш поширеними новаціями є: нові
сорти та гібриди рослин і породи тварин, штами мікроорганізмів, марки і модифікації
сільськогосподарської техніки, технології, хімічні та біологічні препарати (вакцини), економічні розробки
(документально оформлені методики, різні рекомендації тощо). Апробацію та перевірку отриманих зразків
здійснюють наукові установи і спеціальні державні установи й організації. Відтворення новацій у
сільському господарстві здійснюють насінницькі господарства (вирощування елітного та репродукційного
насіння нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур); племінні заводи (розведення чистих
порідних ліній тварин); машинобудівні підприємства (серійний випуск нової техніки); біологічні фабрики
(випуск вакцин тощо). Впровадження розробок у виробництво, або перетворення новацій в інновації
здійснюється за ініціативою суб’єктів підприємницької діяльності з метою досягнення комерційних вигод.
Розвиток інноваційної діяльності в сільському господарстві України – важливий напрям по
нарощуванню конкурентних переваг, оскільки аграрна галузь економічно розвинутих країн поступово
перетворюється в наукомістку галузь виробництва [3, с. 156].
Отже, можна зробити висновок, що у контексті існування необхідності нарощування обсягів
виробництва та рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції одним із перспективних
напрямів розвитку аграрних підприємств України є використання інноваційних підходів до здійснення
господарської діяльності в сільському господарстві.
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