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Анотація 

У статті обгрунтовано необхідність активізації інноваційної діяльності, яка забезпечує формування та 

реалізацію стратегії зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК. Визначено етапи 

управлінських рішень щодо реалізації експортного потенціалу підприємства. Розглянуто складові форму-

вання експортного потенціалу переробних підприємств АПК. Розкрито напрями розвитку ринкових мож-

ливостей переробних підприємств АПК на зовнішніх ринках. Охарактеризовано сучасний стан інновацій-

ного процесу в переробних підприємствах АПК. Окреслено основні цілі впровадження інновацій. Дове-

дено, що основою ефективної інноваційної діяльності переробних підприємств АПК є прогнозування 

потреби в інноваціях, на основі яких розробляються принципово нові прогресивні технології, здійснюється 

випуск високотехнологічної продукції.  

Abstract 

The article substantiates the need to intensify innovation, which ensures the formation and implementation of 

a strategy to increase the export potential of processing enterprises in agriculture. The stages of management de-

cisions on the realization of the export potential of the enterprise are determined. The components of formation of 

export potential of processing enterprises of agrarian and industrial complex are considered. The directions of 

development of market opportunities of processing enterprises of agrarian and industrial complex in foreign mar-

kets are revealed. The current state of the innovation process in the processing enterprises of agro-industrial com-

plex is characterized. The main goals of innovation implementation are outlined. It is proved that the basis of 

effective innovative activity of processing enterprises of agrarian and industrial complex is forecasting of need for 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910
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innovations on the basis of which fundamentally new progressive technologies are developed, release of high-tech 

production is carried out. 

Ключові слова: експортний потенціал, інновація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інно-

ваційна активність, переробні підприємства АПК, стратегія. 

Keywords: export potential, innovation, innovation activity, innovation process, innovation activity, agro-

industrial processing enterprises, strategy. 

 

Постановка проблеми. Інтеграція економіки 

України у світове господарство та її ефективність 

значною мірою залежить від наявних експортних 

ресурсів країни. Запорукою успішного економіч-

ного розвитку і глобального позиціонування Укра-

їни є конкурентоспроможний розвиток та реаліза-

ція експортних можливостей переробних підпри-

ємств агропромислового комплексу. 

Стимулювання інвестиційної активності підпри-

ємств, впровадження у виробництво прогресивних 

високотехнологічних процесів, розробка та випуск 

нової конкурентоспроможної продукції дозволяє 

досягнути поставленої мети в довгостроковому пе-

ріоді. 

Спроможність переробних підприємств АПК 

ефективно конкурувати на ринку залежить від 

упровадження інноваційних технологій у виробни-

чий процес підприємств, оскільки дає можливість 

визначити ключові переваги підприємства, рівень 

інноваційності його продукції та використовуваних 

технологій, що закладають основу конкурентних 

переваг та зростання експортного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематиці впливу інновацій на зростання екс-

портного потенціалу переробних підприємств АПК 

присвячено роботи багатьох науковців, серед яких: 

В. Байрака, Ю. Зборовська, Л. Кобиляцький, 

О. Кондратюк, Т. Пепа та ін. Водночас, віддаючи 

належне напрацюванням науковців, варто відмі-

тити, що дана проблема не є вирішеною на цей час, 

потребують подовження досліджень обгрунту-

вання необхідності активізації інноваційної діяль-

ності, яка забезпечує формування та реалізацію 

стратегії зростання експортного потенціалу переро-

бних підприємств АПК. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

обгрунтування необхідності активізації інновацій-

ної діяльності, яка забезпечує формування та реалі-

зацію стратегії зростання експортного потенціалу 

переробних підприємств АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Експортний потенціал – це максимальна спромож-

ність підприємства за даного рівня техніко-еконо-

мічної бази продукувати конкурентоспроможну 

продукцію на національній території та реалізувати 

її на світовому ринку.  

Підходи сучасних науковців до визначення 

експортного потенціалу не завжди збігаються та ро-

зглядаються в них, як правило, лише окремі аспекти 

досліджуваного явища. Тому необхідне проведення 

всебічного аналізу категорії «експортний потен-

ціал».  

О. Кондратюк пропонує розглядати експорт-

ний потенціал як структурну одиницю економіч-

ного потенціалу та визначає його як здатність наці-

ональної економіки робити продукцію конкуренто-

спроможною на світових ринках і експортувати її в 

достатніх обсягах за світовими цінами [8]. С. Доро-

гунцов експортний потенціал визначає як обсяг то-

варів і послуг, що можуть бути вироблені в еконо-

мічній та соціальній сферах і реалізовані на світо-

вому ринку з максимальною користю для країни 

[13, с. 957]. У визначенні мова йде лише про перс-

пективний рівень потенціалу. В. Плескач та Д. Сте-

ченко в першій частині визначення характеризують 

його як обсяг благ, які національна економіка може 

виробляти і реалізовувати за межами країни. 

В. Плескач додає (при визначених зовнішніх та вну-

трішніх обмеженнях), намагаючись максимізувати 

власний прибуток [12]. Д. Стеченко додає: а також 

її здатністю відтворювати свої конкурентні пере-

ваги на світогосподарській арені [16]. Т. Ломаченко 

розглядає експортний потенціал як частку експорт-

ної продукції в загальному обсязі виробництва з 

урахуванням коефіцієнта конкурентоспроможності 

даної продукції і ринкового попиту на неї [10]. У 

такому визначенні експортний потенціал розгляда-

ється як частка експортної продукції, що на нашу 

думку не є коректним. На думку Т. Скорнякової, 

експортний потенціал – це здатність економічного 

суб’єкта виробляти конкурентоспроможну на сві-

товому ринку продукцію, яка може подолати існу-

ючі експортні бар’єри та бути ефективно проданою 

за кордон [14, с. 4]. Поняття потенціал характеризу-

ється досягнутим та перспективним рівнями, в 

цьому ж визначенні скоріше мова йдеться лише про 

досягнутий рівень. Т. Пепа визначає експортний 

потенціал як частину виробничого потенціалу кра-

їни, результати розвитку якої реалізуються в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Тобто це здат-

ність економіки відтворювати свої конкурентні пе-

реваги на світогосподарській арені [14]. В. Байрака, 

Л. Кобиляцький, С. Фомишин [2; 17, с. 190] пропо-

нують визначення експортного потенціалу як суку-

пності ресурсів країни, тобто відбувається ототож-

нення потенціалу з ресурсами, що є неприйнятним. 

Розглядаючи експортний потенціал аграрних 

підприємств та агропромислового комплексу, деякі 

науковці намагаються визначити відмінності та 

особливості, які обумовлюються специфікою га-

лузі. Я. Бойко визначає експортний потенціал АПК 

як можливість виробництва необхідного обсягу аг-

ропродукції, яка за показниками якості й конкурен-

тоспроможності відповідає вимогам світового ри-

нку, з метою експортної реалізації та максималь-

ною користю для країни [3]. Ю. Зборовська 

пропонує розглядати експортний потенціал підпри-

ємства АПК як здатність мобілізувати свої вироб-

ничі ресурси (сировинні, фінансові, інтелектуальні, 

трудові, організаційні) та використовувати їх з ма-

ксимальною ефективністю, виробляючи при цьому 



Slovak international scientific journal # 43, (2020) 11 

конкурентоспроможну продукцію з інноваційними 

параметрами, яка користувалася б попитом на зов-

нішніх ринках, а також можливість забезпечувати 

постійний економічний розвиток підприємства за 

рахунок експортної діяльності [7]. 

Розглядаючи сутність категорії експортний по-

тенціал, більшість авторів дотримуються власних 

підходів, визначаючи його як можливості, ресурси 

або ж складову інших видів потенціалів. 

Схожі та стислі визначення експортного поте-

нціалу даються в різних економічних довідникових 

виданнях, у яких зокрема зазначається, що це здат-

ність (спроможність) або можливість країни експо-

ртувати наявні вироби, ресурси, продукти, товари 

та послуги, які вона виробляє [4, с. 845; 15, с. 456]. 

Отже, експортний потенціал є своєрідним по-

казником розвитку та конкурентоспроможності як 

окремих суб’єктів, так і країни в цілому та ефекти-

вності її участі у міжнародному поділі праці; 

Експортний потенціал притаманний суб’єктам 

різних ієрархічних рівнів: підприємству, галузі, ре-

гіону, країні. Відповідно між ними існує тісний вза-

ємозв’язок: експортний потенціал країни склада-

ється з експортних потенціалів регіонів та експорт-

них потенціалів окремих галузей. Вони в свою 

чергу складаються з експортних потенціалів підп-

риємств, які є основою цього ланцюга, адже саме 

підприємства здійснюють експортну діяльність, 

тобто забезпечують реалізацію експортного потен-

ціалу, як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльно-

сті; 

Експортний потенціал переробного підприєм-

ства АПК – це фактична здатність підприємства фо-

рмувати та реалізовувати продукти харчування на 

зовнішньому ринку та його потенційна можливість 

зберігати або збільшувати обсяги експортної про-

дукції в довгостроковій перспективі, враховуючи 

потреби та тенденції зовнішніх ринків, що надасть 

можливість ефективно конкурувати на них. 

Експортний потенціал має забезпечити довго-

строкове функціонування підприємства на зовніш-

ніх ринках та досягнення стратегічних цілей з вико-

ристанням наявних ресурсів. В умовах розширення 

зовнішньоекономічної діяльності слід наголосити 

саме на стратегічній складовій управління експорт-

ним потенціалом підприємства, адже саме вона 

здійснює визначальний вплив на управління: в за-

лежності від обраної на зовнішньому ринку страте-

гії: у підприємства є можливість диверсифікації 

шляхів використання власного експортного потен-

ціалу, що забезпечує оптимальну відповідність 

стратегічним альтернативам. 

В процесі реалізації експортний потенціал пе-

реробного підприємства АПК повинен пройти ос-

новні етапи, логічна послідовність яких повинна 

виглядати, на нашу думку, наступним чином (табл. 

1). 

Таблиця 1 

Етапи управлінських рішень щодо реалізації експортного потенціалу підприємства 

Етапи Характеристики етапів 

Перший етап Аналіз зовнішнього ринку та діяльності підприємства 

Другий етап Прийняття підприємством рішення про вихід на зовнішній ринок 

Третій етап Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на формування екс-

портного потенціалу 

Четвертий етап Оцінка експортного потенціалу підприємства 

П’ятий етап Вибір форми виходу підприємства на зовнішній ринок  

Шостий етап Вихід підприємства на зовнішній ринок. Реалізація експортного потенціалу 

Сьомий етап Аналіз ефективності експортної діяльності підприємства та її коригування 

Восьмий етап Підтримка наявного експортного потенціалу підприємства 

Дев’ятий етап Нарощування експортного потенціалу підприємства 

 

Експортний потенціал переробних підпри-

ємств АПК утворюють виробнича, інноваційна, 

управлінська, маркетингова та логістична складові, 

що мають зовнішньоекономічну спрямованість та 

забезпечуються відповідними кадровими, матеріа-

льно-технічними, фінансовими, інформаційними та 

технологічними ресурсами підприємств (рис. 1). 



12 Slovak international scientific journal # 43, (2020) 

 
Рис. 1. Складові формування експортного потенціалу переробних підприємств АПК 

 
Визначальними ресурсами формування експо-

ртного потенціалу переробних підприємств АПК є:  
– кадрові (забезпеченість підприємства кад-

рами відповідних професійно-кваліфікаційних ви-
мог);  

– виробничі (забезпеченість необхідними засо-
бами, потрібними для виробництва промислової 
продукції); 

– фінансово-інвестиційні (забезпеченість гро-
шовими коштами (власними, позиченими та/чи за-
лученими);  

– інноваційні (забезпеченість новітніми техно-
логіями та інноваційними засобами виробництва); 

– маркетингові (забезпеченість необхідними 
засобами просування промислової продукції на 
внутрішньому та/чи зовнішньому ринку); 

– інформаційні (забезпеченість інформацією); 
– організаційно-управлінські (наявність ефек-

тивної системи управління та організаційно-управ-
лінських методів, які використовуються у виробни-
цтві та реалізації промислової продукції). 

Натомість, можливості, як одну зі складових 
формування експортного потенціалу переробних 
підприємств АПК чи експортного потенціалу кра-
їни, можна об’єднати в такі групи: 

– кадрово-трудові (професійні здібності, рі-
вень кваліфікації); 

– виробничі (рівень виробничих резервів); 
– фінансові (рівень грошового забезпечення); 
– сировинно-матеріальні (наявність та доступ-

ність сировини і матеріалів, зокрема предметів 
праці, необхідних для виробництва та реалізації 
промислової продукції); 

– природні (доступність компонентів живої та 
неживої природи);  

– інвестиційні (наявні обсяги капіталовкладень 
у виробництво та реалізацію промислової продук-
ції); 

– інноваційні (науково-технічний та інновацій-
ний розвиток у сфері промислового виробництва); 

– соціальні (людський, інтелектуальний та со-
ціальний розвиток зайнятих у промисловому виро-
бництві; рівень знань, вмінь і навичок у сфері виро-
бництва промислової продукції та її реалізації, зок-
рема на зарубіжних ринках); 

– інформаційні (доступність інформаційних 
джерел); 

– організаційно-управлінські (досвід організа-
ційно-управлінської діяльності). 

Між складовими експортного потенціалу існує 
взаємодоповнююча та взаємозалежна єдність, 
тобто кожна з цих складових впливає одна на одну, 
визначаючи в результаті, на скільки ефективно 
буде реалізований експортний потенціал підприєм-
ства. 

Збільшення експортного потенціалу вітчизня-
них переробних підприємств можливо на основі 
аналізу товарної структури експорту та конкурент-
них переваг вітчизняної продукції, визначення про-
гресивних форм продажу на зовнішніх ринках, а та-
кож на основі оцінки географічної диверсифікації 
поставок.  

Україна володіє потужним експортним потен-
ціалом, але не за усіма видами продовольства. Ана-
ліз структури агропродовольчого експорту підтвер-
джує наявність значних галузевих диспропорцій. 
Так, в 2018 р. 53,1% загального обсягу експорту 
сільськогосподарського продукції і продовольства 
становила продукція рослинного походження. При 
цьому найбільша частка у загальному обсязі експо-
рту продукції рослинництва (більше 72%) припа-
дала на зернову групу. Існує стійка тенденція (бли-
зько 23%) щодо експортної орієнтації продукції 
олійно-жирового комплексу (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Обсяг експорту продукції агропродовольчого комплексу України, 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальний обсяг експорту товарів, млн. дол. США 53901,7 38127,1 36361,7 43264,7 47335,0 

Обсяг агропродовольчого експорту, млн. дол. США 

– всього: 
16668,9 14563,1 15281,7 17756,9 18611,8 

у т. ч.: 

продукти тваринного походження 
1014,5 823,4 775,0 1108,8 1210,6 

продукти рослинного походження 8736,1 7971,5 8093,7 9215,7 9886,1 

жири та олії тваринного та рослинного походження 3822,0 3299,8 3963,0 4605,7 4496,5 

готові харчові продукти 3096,3 2468,4 2450,0 2826,7 3018,6 

Частка агропродовольчого експорту в загальному об-

сязі експорту товарів, % 
30,9 38,2 42,0 41,1 39,3 

Частка експорту готових харчових продуктів в зага-

льному обсязі експорту товарів, % 
5,8 6,5 6,7 6,5 6,4 

Частка експорту готових харчових продуктів в агро-

продовольчму обсязі експорту товарів, % 
18,9 17,0 16,0 15,9 16,2 

Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua  

 

Обсяг експорту продукції харчової промисло-

вості, як складової агропродовольчого комплексу, 

має негативні тенденції. За останні роки частка го-

тових харчових продуктів у загальній вартості екс-

портованої сільськогосподарської продукції та про-

довольства зменшилась від 18,9% у 2014 р. до 

16,2% у 2018 р.  

Якщо враховувати те, що конкурентоспромо-

жна продукція повинна мати не лише якісні, цінові, 

а й фіксовані канали збуту, то з погляду на це серед 

основних товарів вітчизняного агропродовольчого 

експорту найбільш конкурентоспроможною на сві-

товому ринку залишається пшениця, обсяги експо-

рту якої є не лише значними, але й найбільшою мі-

рою збалансованими за напрямами поставок – при-

близно по третині в країни Європи, Азії та Африки. 

Таку ж характеристику мають диверсифікований 

збут кукурудзи та соняшникової олії. 

Необхідно врахувати і те, що в глобальному се-

редовищі перспективи нарощування агропродово-

льчого експорту визначаються з урахуванням рен-

табельності виробництва, конкурентоспроможно-

сті й ефективності експорту кожного виду 

продукції. Загальний рівень конкурентоспромож-

ності національної економіки в сучасних умовах, в 

т.ч. й аграрного сектора, визначається експертами 

як низький. Водночас зберігаються передумови для 

закріплення стійкої позиції на зовнішніх ринках аг-

рарної продукції й створення конкурентоспромож-

ного агропромислового комплексу. 

Так, держава при формуванні свого продоволь-

чого ринку надає пріоритет розвитку власного ви-

робництва. Україна вже зараз за рахунок власного 

виробництва повністю забезпечує внутрішні пот-

реби у таких продуктах, як молокопродукти, цукор, 

овочі, плоди, рослинна олія та ін. Це дозволяє за-

проваджувати додаткові заходи по відновленню 

спеціалізованих зон виробництва та експортної ре-

алізації цих продуктів. 

Згідно з І. Ансоффом [1, с. 343] та відповідно 

до запропонованих Ф. Котлером [9, с. 428] принци-

пів організації маркетингової діяльності, орієнтова-

ної на пошук зовнішніх і внутрішніх можливостей 

тривалого виживання й розвитку експортоорієнто-

ваних підприємств (удосконалення виробництва, 

удосконалення товару, інтенсифікація маркетинго-

вих зусиль, інтенсифікація комерційних зусиль) 

можна виділити чотири напрями розвитку ринко-

вих можливостей переробних підприємств АПК на 

зовнішніх ринках: 

– розширення меж ринку (вихід на європейські 

ринки; розширення ринку шляхом охоплення нових 

сегментів; розширення ринку за рахунок застосу-

вання нових способів використання існуючого то-

вару); 

– розробка й реалізація нового товару (виве-

дення на ринок нових модифікацій товарів; виве-

дення на ринок нових товарів, які замінюють ті, що 

випускаються; виведення на ринок нових виробів, 

призначених для задоволення існуючих потреб, але 

не іншим способом, ніж традиційні товари; виве-

дення на ринок принципово нових товарів, що при-

значені для задоволення потреб, які існують тільки 

потенційно чи формують нові потреби); 

– диверсифікація виробництва та збуту (пропо-

нування на нових ринках нових товарів, що розви-

вають традиційні напрямки діяльності підприємс-

тва; виробництво різноманітних за призначенням і 

сфер використання товарів, у тому числі ніяк не 

пов’язаних із попереднім видом діяльності; реаліза-

ція товарів на різних ринках; орієнтація у вироб-

ничо-збутовій діяльності на ніші ринку); 

– глибоке проникнення на ринок (викорис-

тання цінових стратегій, що приводять до зниження 

цін; проведення заходів щодо стимулювання збуту 

(реклама, пропаганда, стимулювання продажу, осо-

бистий продаж); розширення збутової мережі).  

Значною мірою розвиток експортного потенці-

алу переробних підприємств АПК України зале-

жить від впровадження інновацій, що забезпечують 

підвищення ефективності експортних операцій в 

АПК. Ефективність інноваційної діяльності дове-

дена досвідом економічно розвинених країн, вона є 

безальтернативною для України. 

Основними цілями впровадження інновацій в 
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контексті зростання експортного потенціалу є збе-

реження і підвищення рівня ефективності викорис-

тання ресурсів переробних підприємств АПК. 

Перспективи на зовнішньому ринку має вітчи-

зняна продукція, отримана з використанням про-

гресивної технології органічного виробництва (зер-

нові та олійні культури, крупи, соки, сиропи, пови-

дло, мед, м’ясні та молочні вироби). Значний 

потенціал на ринку є й у насіння та олії з високоо-

леїнового соняшнику. 

Основні характеристики нинішнього етапу 

інноваційного процесу в переробних підприємст-

вах АПК наступні. 

1. Зниження рівня інноваційної активності під-

приємств. Динаміка показників інноваційної актив-

ності переробних підприємств АПК (рис. 2) вказує, 

що впродовж останніх 6 років спостерігається ско-

рочення інноваційно активних виробників: за 2013-

2018 рр. кількість таких підприємств зменшилася 

відповідно до 191 та 177 не досягнувши навіть по-

казників 2006 р. Частка переробних підприємств 

АПК України, які займались інноваційною діяльні-

стю в 2018 р. склала 19,8%, а частка підприємств, 

які впроваджували інновації – 18,3%.  
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Рис. 2. Кількість переробних підприємств АПК України, що займалися інноваційною діяльністю та впро-

ваджували інновації, 2005-2018 рр. 

Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua  

 
Такі тенденції вказують, що в умовах поси-

лення ринкової конкуренції значна кількість вироб-
ників не витримує зовнішнього тиску, а іннова-
ційна спрямованість розвитку виступає ключовою 
вимогою і необхідною гарантією збереження їх 
конкурентних позицій. 

Варто також відзначити, що рівень інновацій-
ної активності переробних підприємств АПК Укра-
їни не відповідає світовим вимогам, адже мінімаль-
ний рівень інноваційної активності, що вимагає 
ефективний розвиток становить 40-45%.  

У країнах Європейського Союзу частка іннова-
ційних підприємств становить близько 53%: серед 
країн ЄС мінімальні показники інноваційної актив-
ності підприємств мають Португалія (26%) та Гре-
ція (29%). Країни-лідери інноваційної активності у 
цій галузі мають набагато вищі показники: Нідер-
ланди – 62%, Австрія – 67%, Німеччина – 69%, Да-
нія – 71%, Ірландія – 74%.  

2. Обмежене використання переробними підп-
риємствами АПК власних інноваційних розробок 
(як щодо ресурсів, так і технологій). Вітчизняні пе-
реробні підприємства АПК нині переважно висту-
пають користувачами або адаптують до власних 
умов зарубіжні розробки. 

3. Взаємообумовленість ступеня інноваційної 
активності переробних підприємствах АПК та їх 
прибутковості. Так, найбільшу інноваційну актив-
ність наразі демонструють підприємства з відносно 
вищим рівнем прибутковості, зокрема, з чистим до-
ходом від 50 млн. грн. і вищим, серед яких 64% 
здійснюють інноваційну діяльність. У свою чергу 
інноваційна діяльність виступає одним з важливих 
чинників зростання доходів виробників. 

4. Диверсифікація напрямів інноваційної дія-
льності ефективних підприємств. Ефективні інно-
ваційно активні підприємства здійснюють іннова-
ційну діяльність не лише за основною спеціаліза-
цією, а є інноваційно активними в цілому. До того 
ж щодо таких підприємств існує висока ймовірність 
впливу управлінського ресурсу, який складно оці-
нити кількісно. 

5. Абсолютне переважання власних коштів 
підприємств серед джерел фінансування інновацій. 
При цьому основну частку коштів підприємства 
спрямовують на придбання основних засобів – ма-
шин, обладнання, установок, а також оборотних за-
собів. Решта коштів витрачаються на фінансування 
досліджень та розробок (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Обсяг та структура фінансування інноваційної діяльності переробних підприємств АПК України за дже-

релами фінансування, 2014-2018 рр. 

Показники 

2014 2015 2016 2017 2018 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

Обсяги фінан-

сування інно-

ваційної діяль-

ності 

2173,6 100,0 1540,3 100,0 2186,5 100,0 1402,0 100,0 1336,9 100,0 

у т. ч. за раху-

нок власних 

коштів 

1768,5 81,4 1476,6 95,9 1771,4 81,0 1274,3 90,9 1202,2 89,9 

коштів держав-

ного бюджету 
0,004 0,0002 0,05 0,003 0,65 0,03 - - - - 

коштів місце-

вих бюджетів 
- - 0,3 0,02 6,5 0,3 - - - - 

коштів інозем-

них інвесторів 
0,4 0,02 1,6 0,1 6,5 0,3 - - - - 

кредитів 403,2 18,5 61,8 4,0 375,0 17,2 113,3 8,1 117,2 8,8 

інших коштів 1,5 0,07 -  25,0 1,1     

Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua  

 

6. Різноспрямованість інноваційної діяльності 

підприємств за її видами. В 2018 р. нові технології 

впроваджували 77% інноваційно активних переро-

бних підприємств (з яких 85% запровадили новітні 

методи виробництва, 10% – покращили інфрастру-

ктуру чи розподіл вхідних ресурсів) та 50% – удо-

сконалювали допоміжні види діяльності.  

Продуктові інновації в 2018 р. впроваджували 

88% інноваційно активних підприємств (табл. 4). 

Таблиця 4 

Продуктові інновації, впроваджені переробними підприємствами АПК України, 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, од. 723 455 885 563 893 

з них: 

нові для ринку 113 68 191 80 229 

частка інноваційних видів продукції, нових для ринку, % 15,6 14,9 21,6 14,2 25,6 

машини, устаткування, апарати, прилади 26 26 37 54 58 

з них: 

нові для ринку - 10 17 - 14 

Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua  

 

Кількість процесних (технологічних) іннова-

цій, впроваджених переробними підприємствами 

АПК впродовж останніх трьох років суттєво зро-

сла. Зокрема кількість впроваджених у виробниц-

тво нових технологічних процесів за останні три 

роки збільшилася на 75,9% (рис. 3). 
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Рис. 3. Процесні (технологічні) інновації, впроваджені переробними підприємствами АПК України, 2014-

2018 рр. 

Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua  

 

Крім впровадження технологічних інновацій, 

переробні підприємства АПК можуть бути актив-

ними в організаційних та маркетингових іннова-

ціях, які підвищують якість і ефективність роботи 

підприємства та поліпшують обмін інформацією й 

використання нових знань і технологій, а також мо-

жуть впливати на продуктивність підприємства, ви-

хід на нові ринки або сегменти ринку та розроб-

лення нових способів просування продукції. 

У контексті організаційних інновацій переро-

бні підприємства АПК переважно займаються на-

вчанням кадрів та вдосконалюють організацію уп-

равління. 

7. Низький рівень використання підприємст-

вами інституційних джерел інформації щодо інно-

ваційних розробок та можливостей їх впрова-

дження – насамперед від університетів і державних 

академічних та галузевих НДІ, а також від приват-

них НДІ і комерційних лабораторій. Багато підпри-

ємств відзначають середній ступінь важливості ін-

формації, отриманої на конференціях, виставках, 

ярмарках, з наукових журналів і спеціалізованих 

публікацій. 

Основним джерелом інформації щодо іннова-

цій для підприємств є внутрішні джерела (в межах 

підприємства або групи підприємств). Підприємс-

тва, які зазначають про співпрацю з питань іннова-

ційної діяльності з іншими підприємствами або ор-

ганізаціями, основним типом партнера називають 

постачальників обладнання і ресурсів. 

8. Інновації для довкілля. Понад половини під-

приємств відзначають існування певних вигод, які 

принесли для довкілля впроваджувані ними іннова-

ції. Серед найбільш поширених – скорочення вико-

ристання матеріалів на одиницю продукції (45% 

підприємств), зниження енергоспоживання на оди-

ницю продукції (48%), зменшення рівня забруд-

нення ґрунту, води чи повітря (34%). Основною 

причиною, що спонукає виробників до запрова-

дження природоохоронних інновацій, є необхід-

ність відповідати чинним екологічним нормам 

(35%). Натомість практично не діє такий чинник, як 

можливість отримання від держави певних фінан-

сових преференцій у зв’язку із впровадженням за-

значених інновацій. 

Основними цілями впровадження інновацій на 

переробних підприємствах АПК є: 

– оновлення застарілих ресурсів або процесів; 

– вихід на нові ринки чи збільшення частки ри-

нку; 

– зменшення витрат праці, матеріалів та енергії 

на одиницю продукції (понад 50% підприємств оці-

нюють ці стимули за найвищим рейтингом). 

Водночас для переробних підприємств АПК 

менш цікавим є зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище та розширення номенкла-

тури товарів чи послуг. 

Стосовно організаційних і маркетингових 

інновації значна кількість переробних підприємств 

АПК такий стимул, як «поширення товарів на нові 

географічні ринки», вважають неважливим, що сві-

дчить про суттєву обмеженість для більшості підп-

риємств можливостей виходу на зарубіжні ринки та 

необхідність створення умов для експорту власної 

продукції. 

Наразі в Україні зберігається висока невизна-

ченість при впровадженні інновацій, яка пов’язана 

з необхідністю виявлення методів й механізмів 

впливу на інноваційну активність підприємств. Су-

купність конкретних методів, підходів, прийомів та 

форм, що використовується підприємствами для 

впровадження інноваційної складової, відповідно 

до визначених критеріїв і цілей формують модель 

зростання експортного потенціалу підприємств, що 

дає можливість розв’язати певні індивідуально ви-

значені кожним підприємством завдання, врахову-

ючи особливості його фінансово-господарської ді-

яльності, складові стратегії розвитку.  
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Для вітчизняних переробних підприємств 

АПК особливо важливо забезпечити в економіч-

ному просторі режим найбільшого сприяння зрос-

танню експортного потенціалу підприємств. Тому, 

однією з важливих функцій стратегічного управ-

ління на підприємствах є розробка стратегії зрос-

тання експортного потенціалу з метою завоювання 

на ринку сильних позицій та створення підходів 

щодо її успішної реалізації в умовах невизначеності 

підприємницького середовища, потужної конкуре-

нції та внутрішніх проблем, що передбачає визна-

чення цілей й довгострокових перспектив розвитку 

інвестиційної діяльності на підприємстві; перетво-

рення загальних цілей на конкретні напрями здійс-

нення інвестиційної діяльності; ефективну реаліза-

цію розробленої стратегії з метою досягнення пос-

тавлених цілей і перспектив розвитку; аналіз ситу-

ації на ринку, внесення коректив у довгострокові 

напрями інвестиційної діяльності з урахуванням 

накопиченого досвіду, умов, що змінюються, нових 

ідей та можливостей [5].  

Основою ефективної інноваційної діяльності 

переробних підприємств АПК є прогнозування по-

треби в інноваціях, на основі яких розробляються 

принципово нові прогресивні технології, здійсню-

ється випуск високотехнологічної продукції (табл. 

5).  

Таблиця 5 

Розробка та реалізація стратегії зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК 

Етапи стратегічного 

планування 

Стратегія зростання експортного потенціалу на основі розробки нової про-

дукції 

Дослідження та розробка Реалізація 

Мета 

Формування нових наукових конце-

пцій та закономірностей розвитку 

підприємства 

Використання отриманих інновацій-

них знань 

Розподіл робіт 
Індивідуальна та колективна розро-

бка проектів 

Здійснення розподілу завдань, оці-

нка та контроль їх виконання 

Відбір та контроль 

Відбір інноваційних проєктів з ме-

тою забезпечення своєчасної їх зміни 

та пріоритету 

Регулярне здійснення контролю для 

досягнення цілей у визначені тер-

міни та у встановлених межах ви-

трат 

Управління стратегіч-

ним розвитком 

Здійснення компетентної оцінки ре-

зультатів реалізації стратегії 

Дотримання встановлених термінів 

завершення розробки та своєчасний 

вихід на ринок з новою продукцією 

Стимулювання новатор-

ства 

Розв’язання наукових проблем з ме-

тою досягнення переваг на ринку но-

вої продукції 

Кадрові зміни, мотивація персоналу 

 

Формування інноваційної складової стратегії 

зростання експортного потенціалу переробних під-

приємств АПК забезпечує можливість врахування 

майбутніх завдань, розгляд діяльності підприємс-

тва як безперервного процесу, в якому поточні дії 

пов’язані з майбутніми.  

До етапів розробки й реалізації стратегії зрос-

тання експортного потенціалу переробних підпри-

ємств АПК можна віднести: 

– визначення місії та системи стратегічних ці-

лей; 

– оцінка експортного потенціалу та підприєм-

ницького середовища; 

– визначення пріоритетних напрямків розви-

тку підприємства; 

– вибір стратегії зростання експортного потен-

ціалу підприємства;  

– реалізація стратегії зростання експортного 

потенціалу підприємства. 

Висновки. Основними характеристиками 

інноваційного процесу на переробних підприємст-

вах АПК є: низький рівень інноваційної активності; 

взаємообумовленість ступеня інноваційної актив-

ності підприємства та його прибутковості; диверси-

фікація напрямів інноваційної діяльності ефектив-

них підприємств; абсолютне переважання власних 

коштів підприємств серед джерел фінансування 

інновацій; низький рівень використання підприєм-

ствами інституційних джерел інформації щодо 

інноваційних розробок; недостатня наявність пози-

тивних ефектів для довкілля від впровадження 

інновацій. 

Серед найвагоміших причин гальмування про-

цесу впровадження інновацій на вітчизняних пере-

робних підприємствах АПК можна виокремити; не-

достатній рівень фінансового забезпечення підпри-

ємств; низьку доступність кредитів та державної 

підтримки для модернізації виробництва; нерозви-

неність системи інформаційного забезпечення 

інноваційного процесу; відсутність вмотивованості 

багатьох керівників підприємств (насамперед з чи-

сла малих і середніх) щодо впровадження іннова-

цій. 

Останнє є наслідком як їхньої недостатньої 

освіченості й відповідно відносно низької культури 

виробництва, так і пасивної позиції держави в пи-

танні дотримання підприємствами екологічних ста-

ндартів (що в усьому світі безпосередньо пов’язано 

з використанням новітніх технологій та забезпечу-

ється прив’язкою бюджетної підтримки виробників 

до виконання ними умов екологізації їхньої діяль-

ності за жорсткого контролю та покарання). 

Посилення інноваційної активності перероб-

них підприємствах АПК можливе передусім за по-

кращення їх загального фінансового стану, на що 
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мають бути спрямовані першочергові заходи дер-

жавної аграрної політики.  

Держава може забезпечити активізацію інно-

ваційної діяльності за умов: створення і підтри-

мання об’єднань малих підприємств (зокрема коо-

перативів) як засобу розширення можливостей ін-

вестування таких виробників, просування у їх 

середовищі науково-технічних інновацій; активіза-

ції діяльності державних академічних і галузевих 

НДІ щодо співпраці з підприємствами та покра-

щення поінформованості у сфері поширення інно-

вацій. 

Розвиток переробних підприємств АПК на ін-

новаційній основі – це єдиний можливий шлях під-

тримання високої динаміки зростання та зміцнення 

позицій підприємства в умовах вичерпання приро-

дних ресурсів і посилення міжнародної конкурен-

ції. За нинішніх умов визначним чинником зрос-

тання експортного потенціалу переробних підпри-

ємств АПК виступає активна реалізація 

інноваційної складової, що повинна знайти своє 

продовження на вищому рівні функціонування під-

приємства та полягає у розширенні випуску проду-

кції з інноваційними характеристиками та зміц-

ненні конкурентоспроможності на вітчизняному та 

зарубіжних ринках. 
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