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Анотація. У роботі досліджено динаміку рівня інноваційної діяльності підприємств АПК у розрізі її складових, 
виявлено проблемні аспекти інноваційної діяльності України на світовому ринку сільськогосподарської продукції на 
основі проведеного аналізу динаміки змін основних показників вітчизняного сільськогосподарського виробництва, ви-
значено складові інноваційної діяльності підприємств АПК та обчислено фактори впливу на рівень інноваційної діяль-
ності агровиробництва України.
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Вступ та постановка проблеми. Майбутнє України, 
яка є однією з найбільш ресурсозабезпечених країн світу, 
багато в чому залежить від ефективного розвитку управ-
ління сільським господарством. Із кожним роком зростає 
глобальна продовольча криза, поширюється економічна 
та фінансова криза в Україні й за кордоном, світові при-
родні ресурси виснажуються, спостерігається загальне 
погіршення екологічної ситуації, про що свідчить дина-
міка зміни клімату і погіршення здоров’я та життя насе-
лення Землі. Ці й інші причини свідчать про необхідність 
активізації ІД як одного з найбільш ефективних способів 
підвищення конкурентоспроможності країни та її подаль-
шого розвитку.

Вітчизняна агропромисловість володіє значним інно-
ваційним потенціалом, який спроможний забезпечити 
високий рівень науково-технологічного розвитку України. 
Водночас у сфері АПК досі переважаючими джерелами 
зростання слугували резерви виробничих потужностей і 
сприятливе для експорту сільськогосподарської сировини 
зовнішньоекономічне середовище. Збереження існуючих 
тенденцій діяльності агропромислового сектору країни, які 
базуються на низькотехнологічному виробництві, а також 
триваючий нині спад виробництва у сфері АПК доводить 
необхідність застосування наукових підходів до впрова-
дження та управління ІП на підприємствах АПК [1]. Одним 
із пріоритетних завдань державної політики на сучасному 
етапі має бути модернізація як усієї національної промис-
ловості, так і сектору АПК на основі активізації ІП, якомога 
ефективного використання її потужного науково-техноло-
гічного потенціалу. На сьогоднішньому етапі є необхід-
ним здійснення комплексних заходів щодо підтримки ІД 
вітчизняних суб’єктів господарювання, у тому числі і під-
приємств АПК, на всіх стадіях ІП, стимулювання попиту 
на результати наукових досліджень та інноваційних розро-
бок, забезпеченість кваліфікованим персоналом, створення 
сприятливих умов для виробництва інноваційної продукції 
з високим ступенем доданої вартості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз ІП 
характеризується створенням, освоєнням та поширенням 
інновацій. Дотепер поняття «інновація» викликало у вче-
них усього світу досить великий інтерес. Започаткували 
дослідження з цієї проблематики переважно європейські 
та американські вчені, такі як І. Перлакі [2], Є. Роджерс 
[3], Б. Санто [4], Б. Твісс [5], Й. Шумпетер [6] та ін. Хоча 
за кордоном це поняття виникло на початку XX ст., вітчиз-
няні науковці піддали його аналізу і подальшому розви-
тку в 30-ті роки, але більше уваги цій проблематиці стали 
приділяти в 60-ті роки XX в. У цей період було більш 
широко досліджене питання сутності інновацій. 

Для визначення стану питання управління ІП за меж-
ами України досліджено поняття «управління ІП», набір 
заходів, підтримуючих інновації, інструментарій для 
стратегічного планування ІД підприємств, найбільш 
важливі управлінські проблеми, пов’язані з управлінням 
інноваціями, в зарубіжних джерелах інформації. Судячи 
з наукової літератури, останні декілька років інтерес до 
розвитку та управління інноваціями у світі дуже виріс, що 
приваблює увагу менеджерів та вчених [7; 8]. Нові під-
ходи в до впровадження інноваційних досягнень в області 
інформаційних та комунікаційних технологій виступили 
каталізатором для розповсюдження інноваційних техно-
логій, інноваційної продукції та інших елементів ІП. Нау-
ковці С. Zott, R. Amit та L. Massa [9] стали розробникам та 
розповсюджувачами концепції бізнес-моделювання інно-
ваціями (БМІ) за допомогою інтернет-ресурсів. D.J. Teece 
відзначає, що БМІ є невід’ємною частиною економічної 
поведінки суб’єкта управління [10].

Проведений аналіз показав, що інноваційні техноло-
гії супроводжуються появою нових способів ведення біз-
несу [11; 12]. Основними є два напрями: використання 
постіндустріальних технологій та зусилля корпоратив-
ного сектора щодо виходу на нові ринки і залучення 
нових клієнтів. Наукові та технологічні досягнення в 
так званих постіндустріальних технологіях (наприклад, 
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програмне забезпечення або біотехнології) супроводжу-
валися розвитком організаційних методів і структури 
управління, які докорінно відрізняються від тих, що спо-
стерігаються в традиційній виробничій орга-
нізації та супроводжуються появою нових 
способів ведення бізнесу.

Другий підхід спостерігається в багатьох 
галузях промисловості у вигляді інституці-
оналізації відкритих інновацій як способу 
організації ІД за межами підприємства [13]. 
Крім того, потрібно визначити, що в той час як 
«правильний» дизайн продукту є необхідною 
умовою для проникнення на нові ринки, вирі-
шальну роль має управління ІП на основі роз-
поділу ресурсів і налагодження каналів про-
дажів, необхідних для успішного виконання 
бізнес-операцій. Таким чином, у діяльності 
сучасних іноземних підприємств особливе 
значення мають організаційно-управлінські 
форми розвитку ІД.

Але, незважаючи на значну кількість публі-
кацій, роль та стратегічне позиціювання Укра-
їни в аспекти інноваційної діяльності (ІД) на 
світовому ринку сільськогосподарської про-
дукції є досить актуальним питанням та потре-
бує подальшого дослідження.

Метою даної роботи є дослідження тен-
денцій рівня інноваційної діяльності підпри-
ємств АПК та визначення основних складових 
інноваційного розвитку України на світовому 
ринку сільськогосподарської продукції на 
основі дослідження факторів впливу на рівень 
інноваційної діяльності підприємств агропро-
мислового комплексу та визначення латентних 
факторів, що впливають на показники її дина-
міки вітчизняних агропідприємств.

Результати дослідження. Досягнення кон-
курентоспроможності української економіки, 
де особливу роль відіграє конкурентоспро-
можність продукції та послуг вітчизняних під-
приємств на внутрішніх і зовнішніх ринках, є 
одним із головних завдань економічної науки. 
Важливим елементом конкурентоспромож-
ності є інновації, які в останні роки набувають 
вирішального значення для розвитку аграрного 
виробництва в суспільній системі, що базу-
ється на здобутих знаннях та інформаційних 
ресурсах. Збільшуваний ступінь відкритості 
економіки України та посилення інтеграційних 
процесів у світовій економіці з метою подо-
лання продовольчої безпеки вимагає адекват-
них відповідей від українських агроперероб-
них підприємств.

Вирішення проблеми продовольчої без-
пеки в Україні є загальнодержавним завдан-
ням, що безпосередньо пов’язане з розвитком 
ІД АПК. Україна вже досить давно задеклару-
вала обрання інноваційного шляху свого роз-
витку. Для виконання цієї програми ухвалено 
велику кількість законодавчих і нормативних 
документів, спеціалісти активно працюють 
над питанням реорганізації в органах влади, 
проводять конференції, форуми та громадські 
обговорення, розглядають проблеми іннова-
цій у численних публікаціях. Але головним 
є запуск реальних механізмів інноваційного 
розвитку, які працюватимуть у кожній галузі 

національної економіки, враховуючи загальнодержавні 
пріоритети і тенденції світового розвитку науково-тех-
нічного прогресу.

Рис. 1. Динаміка впровадження інновацій підприємствами АПК 
України (2000–2015 рр.)

Рис. 2. Динаміка витрат на впровадження інновацій підприємствами 
АПК України (2000–2015 рр.)

Рис. 3. Динаміка залучених інвестицій за джерелами фінансування 
підприємствами АПК України (2000–2015 рр.)
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На основі статистичної інформації [14] проаналізуємо 
динаміку впровадження інновацій підприємствами АПК 
України (рис. 1).

За результатами аналізу можливо дійти висновку, що, 
на жаль, кількість упровадження інновацій вітчизняними 
підприємствами АПК при загальній тенденції до збіль-
шення в останній рік зменшилась.

Динаміка витрат на впровадження інновацій підпри-
ємствами АПК України представлена на рис. 2.

Динаміка залучених інвестицій за джерелами фінан-
сування підприємствами АПК України за останні 
п’ятнадцять років представлена на рис. 3.

Для дослідження факторів впливу на рівень ІД підпри-
ємств АПК у розрізі її складових було використано метод 
багатовимірного статистичного аналізу (факторний ана-
ліз). Цей аналіз призначено для виявлення та кількісного 
опису узагальнюючих характеристик, які достатньо опи-
сують весь набір вихідних і результуючих показників, тим 
самим відображаючи закономірності УІПП та механізм їх 
внутрішніх взаємозв’язків. Обчислення були виконані на 
прикладі підприємств АПК України за допомогою статис-
тичного пакета Statgraphics Centurion.

Для розбудови системи моделей латентних факто-
рів, що впливають на складові ІД підприємств України, 
доцільно обчислити інтегральні показники, що характери-
зують складові ІД підприємств АПК, а саме: 1) динаміку 
інноваційної активності підприємств; 2) динаміку витрат 
та джерела фінансування ІД; 3) динаміку впровадження 
ІД підприємств. Кожна складова характеризується систе-
мою окремих показників.

Таким чином, динаміка інноваційної активності під-
приємств описується такими показниками: x1 – питома 
вага підприємств, що займалися інноваціями; x2 – 
загальна сума витрат підприємств, що займалися інно-
ваціями; x3 – сума витрат на дослідження і розробки; 
x4 – сума витрат на внутрішні НДР; x5 – сума витрат на 
зовнішні НДР; x6 – сума витрат на придбання нових тех-
нологій; x7 – сума витрат на підготовку виробництва для 
впровадження інновацій; x8 – сума витрат на придбання 
машин та обладнання, пов’язані з упровадженням інно-
вацій; x9 – сума витрат інших витрати, пов’язаних з упро-
вадженням інновацій.

Друга складова – динаміка витрат та джерела фінансу-
вання ІД підприємств – залежить від наступних показни-
ків: x10 – загальна сума витрат; x11 – сума витрат за раху-
нок власних коштів; x12 – сума витрат за рахунок коштів 
вітчизняних інвесторів; x13 – сума витрат за рахунок 
коштів іноземних інвесторів; x14 – сума витрат за рахунок 
коштів інших джерел.

Оцінка динаміки впровадження ІД підприємств, що 
є третьою складовою, характеризується такими показни-
ками: x15 – питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації; x16 – кількість упроваджених нових технологіч-
них процесів; x17 – кількість упроваджених нових мало-
відходних, ресурсозберігаючих процесів; x18 – кількість 
найменувань освоєних інноваційних видів продукції; 
x19 – кількість найменувань освоєних інноваційних видів 
техніки; x20 – питома вага реалізованої інноваційної про-
дукції підприємством в обсязі промислової.

На першу складову рівня ІД підприємств України – 
динаміку інноваційної активності підприємств – впли-
вають декілька факторів, які будемо розглядати по три 
фактори. Вони на 73,667% пояснюють змінність показ-
ників, які визначають дану складову. Латентні фак-

тори, що впливають на показники динаміки інновацій-
ної активності вітчизняних підприємств, описуються 
такими рівняннями: 
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Таким чином, у всій сукупності підприємств найпер-
шим, а отже, найбільш істотним, є узагальнюючий фак-
тор (перший фактор), утворений показниками, сформова-
ними в напрямі зменшення факторних навантажень: x20, 
x19, x16, x18, x11, рештою показників можливо знехтувати, 
оскільки їх факторні навантаження менші, ніж 0,5. Дру-
гий фактор – показниками x19, x15, x12, x11. Третій фактор 
стану ІД підприємств Харківської області характеризу-
ється наступною послідовністю показників: x13, x14. Таким 
чином, провівши аналіз, маємо перші три латентних фак-
тори, які впливають на динаміку інноваційної активності 
підприємств, це – x20, x19, x13.

На другу складову ІД підприємств – динаміку витрат 
та джерела фінансування ІД впливають декілька факторів, 
які також будемо розглядати по три латентні фактори, рів-
няння яких мають вигляд: .085,0090,0292,0428,0300,0
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x2, x17. Друга група з трьох факторів пояснює на 85,489% 
змінність показників, які визначають цю складову.

На третю складову рівня ІД сільськогосподарських 
підприємств України – динаміку впровадження ІД – впли-
вають також три фактори, які на 81,837% пояснюють 
змінність показників, що визначають дану складову. Рів-
няння цієї групи латентних факторів мають вигляд: 
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Отже, маємо сьомий, восьмий та дев’ятий латентні 
фактори, які впливають на динаміку впровадження ІД 
підприємств, рейтинги показників яких мають наступну 
послідовність: x1, x2, x17.

Висновки. Для відображення закономірностей роз-
витку ІД АПК України та механізмів їх внутрішніх та 
зовнішніх взаємозв’язків досліджено фактори впливу 
на рівень ІД агропідприємств у розрізі її складових та 
виконано факторний аналіз. За допомогою його резуль-
татів розроблена системи моделей латентних факторів, 
що впливають на складові ІД, на основі обчислених інте-
гральних показників, що характеризують складові їх ІД, 
зокрема динаміку інноваційної активності підприємств, 
динаміку витрат та джерела фінансування ІД, динаміку 
впровадження ІД підприємств. Визначені латентні фак-
тори за трьома складовими ІД сільськогосподарських 
підприємств доцільно використовувати у зовнішньое-
кономічній діяльності в якості рекомендацій для визна-
чення стратегії ІД Україні на світовому ринку сільсько-
господарської продукції.
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Аннотация. В работе исследована динамика уровня инновационной деятельности предприятий АПК в разрезе ее 
составляющих, выявлены проблемные аспекты инновационной деятельности Украины на мировом рынке сельскохо-
зяйственной продукции на основе проведенного анализа динамики изменения основных показателей отечественного 
сельскохозяйственного производства, определены составляющие инновационной деятельности предприятий АПК и 
рассчитаны факторы влияния на уровень инновационной деятельности агропроизводства Украины.

Ключевые слова: мировой рынок, инновационная деятельность, предприятия АПК, сельскохозяйственная про-
дукция, латентные факторы.

Summary. In this work the dynamics of innovation agricultural enterprises in terms of its components, identified aspects of 
innovation Ukraine in the global agricultural market based on the analysis of the dynamics of changes in key indicators of the 
domestic agricultural production, defined the components of innovation agricultural enterprises and calculated factors influenc-
ing the innovation of agricultural production in Ukraine.

Key words: world market, innovation, agribusiness, agricultural products, latent factors.


