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Одним
із
факторів
підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції є впровадження
ресурсозберігаючих технологій та інновацій. Стратегія ресурсозбереження
включає збільшення частки ресурсозберігаючих технологій та розробку методів
аналізу, прогнозування, оптимізації та стимулювання покращеного
використання ресурсів, які дозволять більш ефективно використовувати всі
доступні бізнес-можливості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам дослідження
інноваційної активності підприємств та рівня їх конкурентоспроможності
приділила увагу в своїх дослідженнях дуже значна кількість науковців, таких як
Адамкевич Х.Г., Ганкарчик М., Ганкарчик Дж., Капітaнець Ю.М.,
Колосінська М.І., Шапка Є.В. Стерхова С. А. [1-6]. Головні аспекти, яким було
приділено увагу - це сутність конкурентоспроможності, показники її
оцінювання, фактори впливу, особливості прояву на підприємствах окремих
галузей промисловості. Частина дослідників, таких як Бережна Ю.С.,
Донських А.С., Нісходовська О.Ю., Шубравська О.В. почали розглядати в своїх
роботах інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності
підприємства та зосередили свою увагу саме на підприємствах
агропромислового комплексу [7-10].
Невирішені складові загальної проблеми. Не зважаючи на значну
кількість досліджень, вимагає подальшого розгляду проблема підвищення рівня
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на основі
залучення інновацій та ресурсозберігаючих технологій.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження впливу
інновацій на рівень конкурентоспроможності в сільськогосподарському
підприємництві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність та раціональне
використання потенціалу ресурсів визначає успіх компанії в майбутньому і
дозволяє не тільки зберегти та зміцнити свої позиції в конкурентному
середовищі, а й забезпечити вихід на нові перспективні ринки [4]. Поточний
стан інноваційної сфери впливає на якість продукції, її новизну та
конкурентоспроможність. Україна вже створила стабільну групу компаній із
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безперервним інноваційним характером, але темпи зростання інноваційної
активності залишаються недостатніми. Причини включають відсутність
власних ресурсів та фінансової підтримки з боку держави, високі економічні
ризики за відсутності страхових механізмів їхньої мінімізації, а також ризики
інноваційних проектів, що поєднують інтелектуальні, виробничі та ринкові
ризики [6].
Економічний розвиток має супроводжуватися постійним підвищенням
конкурентоспроможності продукції. Основою національної політики має стати
просування України як високотехнологічної держави. Виробництво та збут
принципово нових товарів та обладнання – рушійна сила розвитку національної
економіки. Створення, впровадження та розповсюдження нових продуктів,
послуг, технологічних процесів стають ключовими факторами зростання
виробництва, зайнятості, інвестицій, зовнішньої торгівлі, підвищення якості
продукції, економії трудових та матеріальних витрат, удосконалення організації
виробництва
та
підвищення
його
ефективності.
Це
визначає
конкурентоспроможність компаній та їх продукції на внутрішньому та
світовому ринках, покращує соціально-економічну ситуацію.
Взаємозв'язок між зростанням інноваційної активності та рівнем
конкурентоспроможності компанії може впливати на: реалізацію інноваційного
потенціалу компанії; використання передових підходів до організації
виробництва; інноваційні продукти та технічний прогрес; розвиток
конкурентних переваг; загальний рівень конкурентоспроможності підприємства
[7].
Цінова складова підвищення конкурентоспроможності продукції за
сучасних економічних умов практично вичерпана, тому господарство може
ефективно працювати, забезпечуючи інновації на всіх рівнях: операційному,
маркетинговому, адміністративному.
Інноваційний розвиток агрохолдингів визначає їх успішну роботу та
сталий розвиток у майбутньому, стає запорукою конкурентної переваги
холдингу у стратегічній перспективі. Використання інноваційних технологій у
компаніях
значно
підвищує
ефективність
діяльності,
тоді
як
конкурентоспроможність капіталу багато в чому ґрунтується на готовності до
інновацій. У ситуації, коли вартість матеріалів, технічних та енергетичних
ресурсів значно зросла порівняно з вартістю сільськогосподарської продукції,
питання економії енергії та ресурсів стало пріоритетним [10].
Поточний етап інноваційного процесу в українських фермерських
господарствах характеризується наступними ознаками:
1) відносно висока інноваційна активність підприємств (57% у
рослинництві);
2) обмежене використання агропідприємствами власних інноваційних
розробок (ресурсів та технологій), використання агропідприємствами або
адаптованих до власних умов, або розробки спеціалізованих організацій або
зарубіжної розробки;
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3) взаємозалежність ступеня інноваційної активності підприємства та її
рентабельності. Найбільшою інноваційною активністю на підприємствах із
відносно вищою рентабельністю у рослинництві є підприємства з вирощування
зернових та технічних культур із чистим прибутком від 50 млн. грн. і більше, з
яких 64% здійснюють інноваційну діяльність. У той самий час інновації - одне
із важливих чинників зростання доходів виробників;
4) диверсифікація інноваційної діяльності ефективних підприємств. З
компаній, що не спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних
культур, 50% використовували нові породи тварин (вітчизняні та зарубіжні) та
закупили спеціалізоване обладнання для тваринництва, а 33% використовували
передові технології (вітчизняні та зарубіжні) для виробництва;
5) абсолютне переважання власних ресурсів підприємств серед джерел
фінансування інновацій. У рослинництві компанії з чистим прибутком понад 50
млн. грн. інвестували виключно за рахунок власних коштів, а компанії з
нижчими доходами також залучали кошти з державного бюджету (2%) та
кредити (5%);
6) низький рівень використання інституційних джерел інформації про
інноваційні розробки та можливості їх впровадження сільськогосподарськими
підприємствами, особливо з університетів та державних дослідницьких
інститутів, а також із приватних дослідницьких інститутів та комерційних
лабораторій;
7) різноманітність інноваційної діяльності підприємств рослинництва та
тваринництва за видами. У рослинництві продуктові інновації (ресурсні
інновації) запровадили 88% інноваційно активних компаній, процесні інновації
(технології) – 77% компаній, управлінські (організаційні та маркетингові)
інновації – 62%;
8) інновації для довкілля. Більше половини опитаних компаній
відзначили наявність певних вигод, які вони принесли довкіллю. Внаслідок
впровадження екологічних інновацій агрохолдинги досягли наступного
економічного ефекту: зниження матеріаломісткості на одиницю продукції,
зниження енерговитрат на одиницю продукції, зменшення забруднення ґрунту,
води чи повітря. Проте економія енергії не збільшилась. Серед підприємств, які
впровадили інноваційні процеси, лише 10% (зернові та технічні культури)
відзначили використання енергозберігаючих систем (котли на альтернативному
паливі) [10].
Ефективність використання та динаміка розвитку інноваційної сфери
стали вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності
економіки та багато в чому визначають місце кожної країни у світі. В Україні є
багато проблем, які не дозволяють ефективно використовувати свій
інноваційний потенціал: низький рівень фінансової підтримки інноваційного
сектора; нерівномірний розподіл інновацій по регіонах; неефективне
використання наявного наукового потенціалу; відсутність належної бази та
відповідності міжнародним стандартам правового захисту інтелектуальної
власності.
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Інновації відіграють важливу роль в економічному зростанні країни, так
чи інакше впливаючи на зростання продуктивності праці, ефективність
інвестованого капіталу та конкурентоспроможність. Країни мають конкурентну
перевагу завдяки запровадження інновацій, тощо. Після досягнення
інноваційної конкурентоспроможності на національному рівні вони матимуть
змогу брати участь у формуванні світової економічної системи. Однак, якщо
країна нездатна до інновацій, вона ризикує стати аутсайдером, оскільки це
може призвести до обмежених можливостей для розвитку та використання
наявного потенціалу [9].
Для впровадження інновацій у сільськогосподарських підприємствах
необхідно розробити модель комплексного інноваційного процесу, яка
включатиме: методологію визначення якості інновацій із відповідним набором
показників. Господарству необхідно проаналізувати свої можливості для
інновацій, інноваційної активності, конкурентоспроможності продукції,
використовуючи систему показників інноваційної активності, включаючи
економічні та якісні показники.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, створення конкурентних
переваг агрохолдингів на основі інновацій має використовуватись та братися до
уваги при розробці та реалізації стратегій конкурентоспроможності.
Забезпечення інноваційної складової агрохолдингів сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності як сільськогосподарської продукції, так і
збалансованості та ефективності сільськогосподарського ринку загалом.
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Мета. Дослідження впливу інновацій на рівень конкурентоспроможності
в сільськогосподарському підприємництві. Методика дослідження. В ході
дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного
аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні
ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Поточний стан
інноваційної сфери впливає на якість продукції, її новизну та
конкурентоспроможність. Україна вже створила стабільну групу компаній із
безперервним інноваційним характером, але темпи зростання інноваційної
активності залишаються недостатніми. Економічний розвиток має
супроводжуватися постійним підвищенням конкурентоспроможності продукції.
Поточний етап інноваційного процесу в українських фермерських
господарствах характеризується наступними ознаками: відносно висока
інноваційна активність; обмежене використання агропідприємствами власних
інноваційних
розробок
(ресурсів
та
технологій),
використання
агропідприємствами або адаптованих до власних умов, або розробки
спеціалізованих організацій або зарубіжної розробки; взаємозалежність ступеня
інноваційної активності підприємства та її рентабельності; диверсифікація
інноваційної діяльності ефективних підприємств; абсолютне переважання
власних ресурсів підприємств серед джерел фінансування інновацій; низький
рівень використання інституційних джерел інформації про інноваційні
розробки та можливості їх впровадження сільськогосподарськими
підприємствами; різноманітність інноваційної діяльності підприємств
рослинництва та тваринництва за видами. Внаслідок впровадження екологічних
інновацій агрохолдинги досягли наступного економічного ефекту: зниження
матеріаломісткості на одиницю продукції, зниження енерговитрат на одиницю
продукції, зменшення забруднення ґрунту, води чи повітря. Ефективність
використання та динаміка розвитку інноваційної сфери стали вирішальним
чинником забезпечення конкурентоспроможності економіки та багато в чому
визначають місце кожної країни у світі. Наукова новизна. Визначено вплив
інновацій на рівень конкурентоспроможності підприємства. Сформовано
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ознаки сучасного інноваційного процесу в сільськогосподарському
підприємництві. Практична значущість. Запропоновані рекомендації можуть
бути використані у сільськогосподарському підприємництві для обґрунтування
впровадження інновацій.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємництво, інновації,
конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інноваційний процес.
UDK 33.338; JEL Classification: Q 19
Nesterenko V.Yu., Moroz AR, Bolotova TM INNOVATIONS IN
AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP AND THEIR IMPACT ON
COMPETITIVENESS
Purpose. Study of the impact of innovation on the level of competitiveness in
agricultural entrepreneurship. Methodology of research. The study used methods of
analysis and synthesis, the method of logical analysis. Information resources of the
study are electronic information resources and materials of periodicals. Results. The
current state of the innovation sphere affects the quality of products, their novelty and
competitiveness. Ukraine has already created a stable group of companies with a
continuous innovation character, but the growth rate of innovation activity remains
insufficient. Economic development must be accompanied by a constant increase in
product competitiveness. The current stage of the innovation process in Ukrainian
farms is characterized by the following features: relatively high innovation activity;
limited use by agricultural enterprises of their own innovative developments
(resources and technologies), use by agricultural enterprises either adapted to their
own conditions, or the development of specialized organizations or foreign
development; interdependence of the degree of innovative activity of the enterprise
and its profitability; diversification of innovative activity of efficient enterprises;
absolute predominance of own resources of enterprises among the sources of funding
for innovation; low level of use of institutional sources of information on innovative
developments and opportunities for their implementation by agricultural enterprises;
diversity of innovative activity of crop and livestock enterprises by types. As a result
of the introduction of ecological innovations, agricultural holdings have achieved the
following economic effect: reduction of material consumption per unit of output,
reduction of energy consumption per unit of output, reduction of soil, water or air
pollution. Efficiency of use and dynamics of development of the innovation sphere
have become a decisive factor in ensuring the competitiveness of the economy and
largely determine the place of each country in the world. Originality. The influence
of innovations on the level of competitiveness of the enterprise is determined. Signs
of modern innovation process in agricultural entrepreneurship are formed. Practical
value. The proposed recommendations can be used in agricultural enterprises to
justify the introduction of innovations.
Key words: agricultural entrepreneurship, innovations, competitiveness,
competitive advantages, innovation process.
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