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У статті проаналізовано сутність інноваційного забезпечення розвитку аграрних підприємств, об-
ґрунтовано його значення для підвищення ефективності діяльності та зростання конкурентного по-
тенціалу. Здійснено детальну характеристику чинників інноваційного розвитку галузі рослинництва та 
тваринництва, описано особливості застосування новітніх технологій виробництва сільськогосподар-
ської продукції. Установлено, що впровадження інноваційних технологій в аграрних підприємствах може 
забезпечити їх стабільне економічне зростання за рахунок економії різних видів ресурсів, зниження вироб-
ничої собівартості, зростання продуктивності праці, нарощування обсягів і підвищення ефективності 
та конкурентоспроможності виробництва якісної продукції. Обґрунтовано існування тісного зв’язку між 
інноваційним забезпеченням розвитку аграрних підприємств та розміром вкладених іноземних і державних 
інвестицій у галузь сільського господарства. 

Ключові слова: аграрні підприємства, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційні тех-
нології, конкурентоспроможність, якість, рентабельність.

The article analyzes the essence of innovative support for the development of agricultural enterprises, 
substantiates its importance for improving efficiency and competitiveness. A detailed description of the factors of 
innovative development of the crop and livestock industry is made, the peculiarities of the application of the latest 
technologies of agricultural production are described. In Ukraine, attention is paid to industries that belong to the 
lower technological systems and do not require a high level of innovation, because they export products mainly in the 
form of raw materials and semi-finished products. This leads to low competitiveness of products and the economy 
as a whole. Therefore, the country should move to an innovative model of development. And we should start with 
agriculture. In Ukraine, many agricultural enterprises do not sufficiently use the tools of innovation management 
to strengthen their competitive potential. Changing trends in agricultural production is happening so fast that even 
the most progressive companies find it difficult to predict the sustainable competitive advantages of their future 
development. Innovative support of enterprise development is an effective tool for solving problems of increasing 
competitiveness and is a key area of strategic and tactical management of the enterprise. Leading agricultural 
enterprises are actively seeking and implementing high-quality innovative solutions. Innovative support for the 
development of agricultural enterprises is based on the assessment of agricultural production processes, the main of 
which are organizational features of enterprises in the production sector, market conditions, innovation, competitive 
situation, investment policy of enterprises for production, processing, sales of agricultural products and the state as 
a whole. It is established that the introduction of innovative technologies in agricultural enterprises can ensure their 
stable economic growth by saving different types of resources, reducing production costs, increasing productivity, 
increasing volumes and increasing the efficiency and competitiveness of quality products. The existence of a close 
connection between innovative support for the development of agricultural enterprises and the amount of foreign and 
state investment in agriculture is justified.

Keywords: agricultural enterprises, innovative activity, innovative development, innovative technologies, 
competitiveness, quality, profitability.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. В Україні питання інновацій-
ної діяльності у напрямі підвищення ефектив-
ності та якості аспектів виробничо-господарської 
діяльності аграрних підприємств може забезпе-
чуватися не лише постійним удосконаленням 
виробничого процесу, а й на основі їх переходу 
на інноваційний шлях розвитку. За допомогою 
інноваційного забезпечення розвитку аграрних 
підприємств можна розірвати коло виробничих, 
ресурсних, технологічних обмежень, закласти 
таку модель аграрної економіки, яка послужить 
основою для постійного підвищення конкурен-
тоспроможності галузі через ефективне еконо-
мічне зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Обґрунтування 
ролі інноваційної діяльності в аграрних підпри-
ємствах, діагностика проблем інноваційного 
забезпечення їх розвитку займають одне з про-
відних місць у дослідженнях вітчизняних та 
зарубіжних економістів і вчених: В.Г. Андрійчука, 
В.Я. Амбросова, Н.О. Афендікової, І.О. Вороніної 
П. Дракера, П.Т. Саблука, Б. Санто, Б. Твісс, 
В.А. Ковтун, Г.Є. Мазнєва, В.М. Микитюка, 
О.Г. Шпикуляка та ін.

Постійна мінливість та невизначеність серед-
овища, в якому функціонують аграрні підпри-
ємства, вимагає додаткових досліджень щодо 
інноваційного забезпечення розвитку сільсько-
господарського виробництва.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування того, 
що інноваційна діяльність – вагомий чинник 
розвитку аграрних підприємств, а успіх їх гос-
подарювання залежить від рівня ефективності 
сучасних технологій виробництва сільськогос-
подарської продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ефективне використання іннова-
цій у сільськогосподарському виробництві стає 
суттєвим чинником соціально-економічного 
розвитку аграрних підприємств і допомагає 
розв’язувати економічні, соціальні, екологічні 
та інші проблеми, пов’язані з виробництвом 
сільськогосподарської продукції. Широке впро-
вадження інновацій у всіх напрямах діяльності 
аграрних підприємств позитивно впливає на 
зростання продуктивності праці, скорочення 
витрат і зниження виробничої собівартості, 
економію різних видів ресурсів, нарощування 
обсягів і підвищення ефективності виробни-
цтва. Саме інноваційний шлях розвитку аграр-
них підприємств може забезпечити стабільне 
економічне зростання, оскільки останнім часом 
сільське господарство перетворилося на прі-
оритетну доходоутворюючу галузь національ-
ного господарства та демонструє зростаючу 
динаміку фінансових результатів.

В Україні увага приділяється галузям, які 
відносяться до нижчих технологічних укладів 
і не потребують високого рівня інноваційної 
активності, тому що експортують продукцію 
переважно у вигляді сировини та напівфабри-
катів. Це зумовлює низьку конкурентоспро-
можність продукції та економіки у цілому, тому 
країні варто переходити на інноваційну модель 
розвитку. І починати слід із сільського госпо-
дарства [6, с. 33]. П.Т. Саблук підкреслює, що 
сільське господарство може стати своєрідним 
локомотивом, здатним витягти усі ланки наці-
онального господарства на траєкторію еконо-
мічного зростання [8].

Інноваційний шлях розвитку орієнтований на 
збільшення доходів, а екстенсивний та інтен-
сивний варіанти розвитку мають на меті збіль-
шення обсягу виробництва та зниження витрат. 
Орієнтація аграрних підприємств на іннова-
ційний розвиток дає їм змогу адаптуватися до 
мінливих умов зовнішнього середовища та 
довгий час утримуватися на ринку. Отже, ефек-
тивне функціонування аграрних підприємств 
у сучасних умовах господарювання неможливе 
без забезпечення їх інноваційного розвитку. 
Економічні кризові явища постійно гальмують 
застосування інновацій у виробничих процесах 
підприємств, залишаючи більшість креативних 
ідей на стадії розроблення, унеможливлюючи 
їх практичне втілення. За таких умов набувають 
актуальності комплексне дослідження перспек-
тив науково-технічного розвитку підприємства, 
розроблення та впровадження проєктів, які 
базуються на нововведеннях і мають інновацій-
ний характер [5, с. 74].

Здійснення ефективної інноваційної діяль-
ності аграрних підприємств можливе лише за 
державної фінансової підтримки, яка має здій-
снюватися через систему економічних механіз-
мів і важелів шляхом упровадження інновацій-
них розробок від моменту виникнення наукових 
ідей до перетворення їх на інноваційний про-
дукт та передачі користувачам. Заходи щодо 
фінансового оздоровлення підприємств повинні 
стати пріоритетними в державній аграрній полі-
тиці [1; 9]. 

Інноваційна діяльність у сільському госпо-
дарстві – це комплексний процес створення 
нових сортів, елітного насіння, поголів’я худоби, 
високопродуктивних сільськогосподарських 
машин і агрегатів, застосування ресурсозбері-
гаючих технологій, упровадження прогресивних 
техніко-технологічних, організаційно-економіч-
них, управлінських рішень. 

Інноваційні технологічні рішення в галузі рос-
линництва дають змогу мінімізувати залежність 
обсягу та якості виробленої продукції від природ-
них умов, використовувати погодні особливості 
на користь розвитку рослин, автоматизувати 
систему поливання та зрошення, здійснювати 
моніторинг наявності шкідників, планувати вне-
сення інсектицидів, вносити добрива на основі 
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хімічного аналізу вмісту поживних речовин 
тощо. Поліпшення агротехнічних робіт у рослин-
ництві призведе до мінімізації внесення міне-
ральних добрив, що сприятиме зниженню собі-
вартості продукції рослинництва. Упровадження 
ресурсозберігаючих і мінімальних технологій 
обробітку ґрунту Mіnі-tіll, Nо-tіll або Zero-tіll та 
Strіp-tіll пов’язане з певними проблемами, осно-
вними з яких є слабкий рівень державної під-
тримки, масштабні фінансові витрати, необхід-
ність оновлення машинно-тракторного парку 
тощо. Упровадження сучасних систем земле-
користування та інформаційних агротехнологій 
неможливо здійснити без розроблення та впро-
вадження інноваційних інформаційних техно-
логій. Програми «АграрОфіс», «ГІС Панорама 
Землеробство», «ГЕО-Агро», JD Reports MAP, 
Farm Works Site (Pro), SMS Desktop Software 
(Advanced і Basic), Agro-Net NG та ін. дають 
можливість автоматично розрахувати потребу 
в насінні, добривах, засобах захисту рослин 
і забезпечують функцію ефективного управ-
ління земельними, трудовими, виробничими та 
фінансовими ресурсами аграрних підприємств. 
Значні можливості ефективного використання 
ресурсів аграрних підприємств створює вико-
ристання смартфонів і мобільних додатків, які 
можуть здійснювати контроль водіїв, нагаду-
вання й попередження, відстеження та контр-
оль транспортних засобів, підтримку та супровід 
через програми «Агронавт», «ГЕОПлан», «ГЕО-
Обліковець», «Кишеньковий вимірювач», Farm 
Works Mobile, SMS Mobile та ін. [3, с. 149–150].

Тваринництво є галуззю сільського господар-
ства, що на даному етапі розвитку знаходиться 
у кризовому стані та потребує модернізації, тех-
нологічної оснащеності, застосування новітніх 
технологій. Через відсутність матеріально-тех-
нічної, організаційно-економічної та фінансової 
підтримки для впровадження ресурсозберігаю-
чих технологій, що ґрунтуються на автоматизації 
виробничих процесів, використанні робототех-
ніки розведення високопродуктивного поголів’я, 
є збитковим. Суть інноваційного забезпечення 
розвитку галузі тваринництва полягає у впро-
вадженні біотехнологій із застосуванням мето-
дів генної та клітинної інженерії, у підвищенні 
відтворювальних функцій тварин, у вдоскона-
ленні норм годівлі. Техніко-технологічне забез-
печення характеризується оновленням техно-
логічної бази ферм сучасним обладнанням для 
утримання тварин. 

Молочна галузь – найскладніша у тваринни-
цтві, оскільки в ній ланцюг «людина – машина – 
тварина» повинен спрацьовувати кілька разів на 
добу з однаковими проміжками часу весь період 
продуктивного використання тварин (4–5 років). 
Навіть незначне відхилення від цього поєд-
нання знижує продуктивність тварин, викликає 
хвороби (наприклад, мастити). Тому перехід на 
вищий рівень галузі молочного скотарства мож-
ливий за умови раціонального використання 

ресурсного потенціалу, підвищення інтенсифіка-
ції галузі, застосування інноваційних технологій 
виробництва молока (технологій безприв’язного 
утримання з використанням технологічного 
обладнання для забезпечення комфортних 
умов життя тварин, використання мобільних уні-
версальних машин для навантаження, подріб-
нення, дозування, змішування і роздавання 
кормів, облаштування доїльних залів з авто-
матизованими системами машинного доїння), 
спрямованих на збільшення обсягу виробни-
цтва якісної продукції [2, с. 84–85].

На сучасному етапі в галузі тваринництва, 
у тому числі й молочного скотарства, склалися 
всі умови для переходу до інноваційного шляху 
розвитку. Реформування аграрного сектору 
економіки супроводжувалося моральним і тех-
нічним старінням техніки, відставанням техно-
логій, які вже вичерпали свій ресурс. Назріла 
гостра необхідність в освоєнні нової техніки та 
технологій.

Орієнтація на інноваційний тип розвитку 
тваринництва передбачає збільшення вироб-
ництва молочної продукції високої якості для 
забезпечення внутрішніх потреб країни та 
збільшення її реалізації в інші країни за раху-
нок упровадження комплексу інноваційних чин-
ників (табл. 1). 

Ми вважаємо, що розвиток інноваційної 
діяльності в галузі молочного скотарства 
можна прискорити за допомогою прийняття 
та реалізації Державної програми розвитку 
тваринництва в Україні на основі збільшення 
обсягу державних та іноземних інвестицій. 
Зростання інвестицій у галузь молочного ско-
тарства повинне розглядатися як основний 
шлях розвитку сільських територій і збере-
ження українського села. Перехід до стійкого 
економічного росту в галузі тваринництва 
України неможливий без стимулювання вико-
ристання досягнень науки і техніки, упрова-
дження інноваційних технологій.

Погоджуємося з думкою В.М. Микитюка, 
що інноваційна діяльність у галузі молочного 
скотарства повинна бути націлена на вико-
ристання найкращих вітчизняних і світових 
генетичних ресурсів, розширення відтворення 
поголів’я молочної худоби та збільшення її про-
дуктивності, модернізацію виробництва кормів, 
застосування новітніх технологій утримання 
тварин, упровадження технологій доїння із 
залученням провідних технічних розробок, 
профілактику та використання ефективних 
схем лікування хвороб [7]. 

На фермах Бельгії, Данії, Німеччини, де 
утримують 16–32 корови, застосовують авто-
матизовані технологічні лінії роздавання кор-
мів і доїння корів. Доїльні установки оснащу-
ють засобами автоматизованого обліку молока. 
В Україні схожі ферми функціонують у декіль-
кох підприємствах Київської, Миколаївської та 
Полтавської областей, де використовуються 
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розробки НВК «Київський інститут автоматики». 
Одним із варіантів розвитку молочного скотар-
ства є запровадження інноваційних підходів до 
господарювання у середніх за розмірами аграр-
них підприємствах. Такі ферми стануть осно-
вою для ефективного виробництва молочної 
продукції. Їх рентабельність оцінюється до 69% 
із терміном окупності капіталовкладень понад 
5–6 років [4].

Детальний аналіз діяльності аграрних під-
приємств, у яких рівень рентабельності вироб-
ництва молока перевищує 30%, свідчить, що 
розвиток молочного скотарства здійснюється на 
інноваційній основі шляхом нарощування селек-
ційно-генетичного потенціалу тварин, упро-
вадження інтенсивних та енергозберігаючих 
технологій, поліпшення якості та ефективного 
використання кормів, використання сучасного 
обладнання з первинної обробки, зберігання та 
перевезення молока, удосконалення системи 
менеджменту на фермі тощо [3, с. 270–277].

Таким чином, інноваційне забезпечення 
розвитку аграрних підприємств є ефективним 
інструментом підвищення конкурентоспромож-
ності та зростання прибутковості в довгостроко-
вій перспективі. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 

У сучасних умовах багато аграрних підприємств 
України в недостатньою мірою використовують 
інструменти інноваційного забезпечення роз-
витку для зміцнення конкурентного потенціалу. 
Першочерговим завданням є визначення пріо-
ритетних напрямів розвитку аграрних підпри-
ємств, забезпечення конкурентоспроможності 
продукції та підвищення ефективності виробни-
цтва. Інноваційне забезпечення розвитку галузі 
рослинництва передбачає оновлення матері-
ально-технічної бази, упровадження ресурсоз-
берігаючих технологій обробітку ґрунту, мінімі-
зацію залежності обсягу та якості виробленої 
продукції від природних умов, автоматизацію 
системи зрошення та поливання, здійснення 
моніторингу наявності шкідників, планування 
внесення інсектицидів, добрив, упровадження 
інноваційних інформаційних технологій тощо. 
Суть інноваційного забезпечення розвитку 
галузі тваринництва полягає в оновленні тех-
нологічного обладнання, підвищенні відтворю-
вальних функцій тварин, удосконаленні норм 
годівлі, застосуванні перспективних технологій 
утримання. Здійснення ефективної інновацій-
ної діяльності в аграрних підприємствах мож-
ливе за державної фінансової підтримки, яка 
має здійснюватися через систему економічних 
механізмів і важелів.

Таблиця 1
Чинники інноваційного розвитку галузі молочного скотарства в Україні [7]

Чинники 
інноваційного 

розвитку
Інструменти

Біотехнологічні

Нові й покращені породи корів із більш високим генетичним потенціалом (породи 
корів із потенційною продуктивністю 7–9 тис кг)
Удосконалені способи годівлі, кормові добавки, премікси, біостимулятори, 
оптимізовані раціони тощо
Нові ветеринарні препарати, нові методи діагностики та лікування хвороб тварин

Техніко-
технологічні

Ресурсозберігаючі технології: зниження витрат і собівартості, економія ресурсів, 
спеціалізація робіт щодо вирощування та утримання тварин, підвищення 
відтворювальної здатності тварин, ефективна організація відпочинку і раціону тварин, 
ефективне використання систем транспортування й утилізації відходів.
Селекційно-племінна робота: удосконалення існуючих і створення нових порід тварин 
(гібридів), покращення продуктивних якостей тварин, використання генетичного 
потенціалу кращих порід.
Техніко-технологічне забезпечення: удосконалення умов утримання та обслуговування 
тварин, поліпшення умов праці, поліпшення якості тваринної продукції

Організаційно-
економічні

Підвищення концентрації та спеціалізації виробництва, удосконалення організації, 
нормування й оплати праці, удосконалення управління (продуктивніші методи аналізу, 
планування, організації, мотивації та контролю)
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