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Розвиток національного ринку інновацій потребує формування відповідної 
інфраструктури, функціонування елементів якої сприятиме швидкому впровадженню 
технологічних нововведень. Можливим у цьому аспекті видається роль суб’єктів малого 
та середнього підприємництва сфери інноваційного бізнесу та створення спільних з 
іноземними підприємствами структур, де має розвиватись обмін науково-технічними 
досягненнями шляхом розширення мережі технопарків, технополісів, інноваційних 
інкубаторів тощо. Потрібно зауважити, що у сфері агропромислового комплексу згадані 
форми інфраструктури розвиваються занадто повільно. Що стосується поняття 
інноваційного розвитку господарської діяльності, то під ним варто розуміти певні 
перетворення у діяльності підприємства, що призводять до посилення рівня 
використання інтелектуального потенціалу, зміцнення конкурентного статусу, 
збільшення обсягів діяльності та економічного зростання. За умов обмеженості 
матеріальних ресурсів дедалі більшого значення набуває забезпечення 
ресурсоощадного господарювання, отже, необхідність упровадження інновацій посідає 
у цьому аспекті вагоме місце. 

Варто зауважити, що розгортання таких процесів у господарській діяльності 
підприємства АПК є свідченням формування інноваційної ідеології та інноваційної 
культури. Запровадження ефективних механізмів розвитку інноваційної діяльності 
підприємств усіх сфер агропромислового комплексу має здійснюватися з обов’язковим 
дотриманням певних вимог, серед яких основними є: беззаперечне дотримання у 
господарській діяльності вимог об’єктивних економічних законів; формування 
середовища для здійснення інноваційного розвитку підприємств; оптимізацію 
правового забезпечення здійснення інноваційної діяльності у державі. Ефективність 
перебігу та регулювання інноваційної діяльності залежать від дієвості інструментарію її 
здійснення на підприємстві агропромислового комплексу. Для цього потрібно: у 
стратегії розвитку суб’єктів господарювання чітко визначати пріоритети інноваційної 
діяльності; формувати відповідні елементи інфраструктури (організаційно-
координаційні підрозділи, інформаційно-аналітичні та консультаційні мережі), що 
забезпечать ефективну реалізацію визначених у стратегії підприємств АПК пріоритетів 
щодо інноваційної діяльності; формувати ефективний мотиваційний механізм щодо 
здійснення інноваційної діяльності; забезпечити з боку власника (керівництва) 
моніторинг та контроль за ходом реалізації заходів інноваційної політики суб’єктів 
господарювання. 

Дієвим інструментом запровадження інновацій у сфері АПК має стати лізинг. 
Він забезпечує доступ споживачів – суб’єктів агропромислового комплексу до нових 
прогресивних видів технічного забезпечення в умовах їх швидкого старіння . Адже, що 
лізинг – це проста, але разом із тим ефективна господарська схема, в якій інтегруються 
інтереси власників капіталу та суб’єктів агропромислового комплексу. Проблеми 
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стабілізації національної економіки, у т. ч. числі і підприємства АПК, зумовлюють 
необхідність активізації інноваційної діяльності. Звідси пріоритетною є проблема 
формування механізмів управління ефективним розвитком суб’єктів господарювання в 
умовах освоєння інновацій. Це потребує опрацювання стратегії, що відповідає 
потребам економічного розвитку у довготривалій перспективі. Вирішення такого 
широкомасштабного завдання потребує критичного комплексного аналізу та 
переосмислення підходів, які склалися, створення основ забезпечення ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання у сфері АПК за умов освоєння інновацій. На жаль, у 
сфері АПК України нині надзвичайно мало суб’єктів господарювання, які повною 
мірою здійснюють інноваційну діяльність. Така ситуація значною мірою обумовлена 
станом національної економіки, що характеризується інвестиційною кризою, 
деградацією науково-технічного та виснаженням кадрового потенціалів, а наслідком є 
низька інноваційна активність підприємств АПК. 

Слід зазначити, що реалізація у господарській практиці підприємства АПК 
інноваційних проектів представляє собою здійснення низки інноваційних заходів. Такі 
інноваційні заходи завжди є різними не лише за змістом (метод, структура, процес, 
продукт), але і за способом їх господарського впровадження. Звідси випливає, що 
змістовна сутність будь-якого інноваційного проекту з позицій забезпечення 
ефективності господарської діяльності повинна бути спрямованою на впровадження 
інновацій у діяльності суб’єктів ринку. Недоліком у процесах залучення інноваційного 
потенціалу у вирішення господарських завдань підприємств агропромислового 
комплексу є відсутність кореспондування результатів наукових досліджень та 
практичної діяльності суб’єктів ринку, де держава виступає як єдиний інтегратор таких 
процесів. Для перетворення наявного в Україні науково-технічного потенціалу у дієвий 
чинник економічного розвитку необхідно опрацювати державну програму комплексної 
підтримки інноваційних процесів.  

Першочерговим завданням є створення сприятливих економіко-правових умов 
для формування інноваційної системи, де особливу увагу треба звернути на 
підприємства агропромислового комплексу, що забезпечують виробництво 
продовольства та формують продовольчу безпеку як вагому складову національної 
безпеки країни. Вагомими стратегічними аспектами вирішення такої проблеми є: 
опрацювання ефективних правил взаємодії елементів наукових досліджень на 
законодавчому рівні; створення системи просування на ринок науково-технічних 
розробок та наукоємної продукції, що сприятиме обійманню певного сегменту ринку та 
забезпечуватиме захист прав на інтелектуальну власність; підвищення інноваційної 
активності підприємств АПК. Формування інноваційної системи потребує врахування 
відмінностей інноваційного потенціалу за окремими регіонами, виявлення регіонів з 
низкою переваг – значним інноваційним та інвестиційним потенціалом та розвитком 
відповідних виробництв. Таким чином, комплексний підхід до оцінки рівня та 
тенденцій розвитку підприємств АПК на основі інновацій дасть можливість 
обґрунтування стратегічних цілей, стане підґрунтям опрацювання і прийняття 
управлінських рішень, формування вимог, яким повинні відповідати плани 
інноваційного розвитку суб’єктів цієї сфери. Крім того, інноваційна складова стане 
вагомим чинником формування організаційно-економічних взаємовідносин 
підприємств АПК. При опрацюванні інноваційних заходів суб’єктів усіх сфер АПК 
необхідно орієнтуватися на такі підходи: визначення пріоритетних напрямів, що 
потребують інноваційних підходів; скорочення кількості управлінських рівнів з метою 
прискорення інноваційних процесів; оптимізація термінів опрацювання та 
обґрунтування інноваційних проектів.  


