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Метою статті є аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промис
ловості, оцінка стимулювання їх інноваційного розвитку і здатність до оновлення 
основних засобів в умовах невизначеності посткризового періоду, оцінка можливос
тей галузі до трансформацій на основі інноваційно-інвестиційного підходу й обґру
нтування необхідності створення умов, що сприятимуть розвитку інноваційних 
процесів в галузі.

Методи. В основу методології дослідження і вирішення поставлених завдань 
покладено сукупність методів дослідження. На основі системно-аналітичного ме
тоду виконано теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій, 
присвячених інноваційному розвитку підприємств харчової галузі.

Результати. Визначені проблеми переходу харчової промисловості на іннова
ційний шлях розвитку та місце інновацій у  системі реалізації Програми економічних 
реформ України.
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Постановка проблеми. Актуальність теми визначається сутністю наукового 
завдання, що полягає у виявленні й науковому обґрунтуванні шляхів удосконалення 
формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової 
промисловості в конкурентній системі ринкового середовища. Значущість цього на
укового завдання зумовлена тим, що в Україні досі не створено достатньо міцного 
підґрунтя для запровадження основ інноваційного розвитку. Мова йдеться не про 
доцільність чи можливість створення системи підтримки технологічних змін, а про 
концептуальні основи, критерії, інструменти й механізми економічної політики, яка, 
в рамках нинішніх фінансових, структурних та інституційних обмежень, була б 
спроможною забезпечити реальне, а не декларативне зростання інвестицій у техно
логічні зміни й належну мотивацію інноваційного розвитку підприємств.

Необхідність прискорення інноваційної діяльності зумовлена надзвичайно ни
зькими щорічними обсягами інноваційної продукції, яка виготовляється українськи
ми підприємствами. Варто зазначити, що основні економічні дискусії щодо іннова
цій зосереджені навколо наступних проблем, зокрема: бюджетного перерозподілу, 
реформування податкової системи, банківських кредитів.

Безпосередньо інноваційна складова розвитку залишається переважно поза ува
гою фахового наукового аналізу. Тому, незважаючи на численні урядові рішення і прий
няті Верховною Радою України державні програми щодо інноваційного розвитку,
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реальною залишається загроза перетворення поняття «перехід до інноваційної моде
лі розвитку» на формальне гасло, відірване від перебігу реального економічного 
життя країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми інновацій, стратегії но
вовведень як комплексу заходів, спрямованих на впровадження в господарську дія
льність нової техніки, технологій, винаходів постійно перебувають у полі зору світо
вої і вітчизняної економічної думки. Значний внесок у розвиток класичних 
теоретичних уявлень про інноваційну діяльність внесли А. Маршалл, М. Портер, 
Р. Нельсон, Дж. Робінсон, Є. Чемберлен, Й. Шумпетер та інші. Серед сучасних укра
їнських дослідників варто відзначити праці В. Александрової, Л. Антонюка, Ю. Ба
жала, Ю. Бочарової, А. Гальчинського, В. Гейця, М. Герасимчука, О. Данилова, А. Заїнч- 
ковського, С. Захаріна, Т. Єфименка, О. Лапка, І. Лукінова, В. Россохи, Л. Самосьо- 
нок, В. Семиноженка, В. Трегобчука, О. Чернеги та інших.

Водночас опрацювання наявних вітчизняних джерел показує, що більшість 
складових частин даної сфери аналізу мають простір для подальшого розгортання 
досліджень. Крім того, представлені наукові пошуки потребують узагальнення, ура
хування нових факторів стосовно формування економічної стратегії інноваційного 
розвитку підприємств, насамперед, зростанням постіндустріальних елементів розви
тку, інформатизацією і комп’ютеризацією суспільства, міжнародною конкуренцією і 
нелінійним її характером, революційними змінами в українському суспільстві.

Актуальність обраної теми зумовлюється, з одного боку, ключовим значенням 
ефективної економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств, створенням 
передумов для підвищення їх конкурентоспроможності на державному і глобально
му рівнях, а з іншого -  усе ще недостатнім ступенем розробленості відповідної про
блематики у вітчизняній науці. На подолання зазначеного недоліку і спрямовується 
представлене дослідження.

Метою статті є розробка теоретико-методологічних і прикладних засад форму
вання економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисло
вості з урахуванням ринкових трансформацій, переходу світової економіки до інтен
сивного технологічного оновлення виробництва, в основі якого лежить поєднання 
знань, техніки і ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Умови, в яких функціонують віт
чизняні підприємства харчової промисловості, не завжди сприяють їх розвитку і зро
станню конкурентоспроможності. Фінансова нестабільність, низький технічний рі
вень і високий знос технологічного устаткування, не забезпечення законодавчих 
гарантій прав власності і реалізації контрактів, порівняно низький рівень менеджме
нту підприємств, високий рівень конкуренції на внутрішньому ринку, інфляція ви
трат -  все це вимагає перегляду підходів до формування системи ресурсного забез
печення розвитку підприємств харчової промисловості.

Хоча останніми роками необхідність переходу на інноваційний шлях розвитку 
не викликає сумнівів, проте результати залишають бажати кращого. Так, за період 
ринкових реформ питома вага інноваційно-активних організацій харчової промисло
вості у 2014 р. склала 9,5%, а питома вага витрат на технологічні інновації в загаль
ному об’ємі відвантажених товарів, виконаних робіт, послуг склала для цих же орга
нізацій 0,5%. На світовому ринку високотехнологічної продукції Україна займає не 
більше 0,2%. Найбільш яскраво дані проблеми виявляються у видах економічної дія
льності, орієнтованих на кінцевого споживача, до яких слід віднести і діяльність по 
виробництву харчової продукції. [3, С. 90-94].

Проблему вітчизняного виробництва продовольства необхідно вирішувати в 
комплексі з економічними і соціальними питаннями країни в цілому. Забезпечення
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вітчизняним продовольством менш ніж на 80% являє загрозу національній безпеці, 
незалежності держави. У «Стратегії національної безпеки України» до головних на
прямів забезпечення національної безпеки в середньостроковій перспективі віднесе
но забезпечення продовольчої безпеки і стимулювання підвищення технологічного 
рівня української економіки, розвитку національної інноваційної системи та іннова
ційної активності підприємств [1, С. 14-15].

Як об’єктивні чинники можна прийняти те, що знос основних виробничих фон
дів складає більше 50%, а по окремих підгалузях і підприємствах -  до 70%. Засобів, 
які залишаються у розпорядженні підприємств, недостатньо для проведення реконс
трукції і технологічного переозброєння, внаслідок чого коефіцієнт оновлення основ
них фондів складає всього близько 1% (при нормі 8-10%).

Останніми роками в харчову промисловість притягувалися украй обмежені ін
вестиційні ресурси. Об’єм капітальних вкладень за всіма джерелами фінансування 
значно знизився. Традиційна відсталість харчової промисловості, а також нерозви
неність ринкової інфраструктури зробили вітчизняну продукцію агропромислового 
комплексу не конкурентоспроможною з імпортними аналогами. Все це і визначає 
необхідність розробки системи інноваційного забезпечення діяльності й розвитку 
підприємств харчової промисловості.

На рівні підприємств харчової промисловості проблема управління інновацій
ною діяльністю як основою їх стратегічного розвитку, використання інновацій в те
хнологічній і організаційній сферах залишається недостатньо опрацьованою, як в 
теоретико-методологічному, так і в практичному плані в умовах необхідності подо
лання наслідків кризи і посткризового розвитку.

За даними офіційної статистики, в 2011 р. та 2012 р. обсяг реалізованої продук
ції харчової промисловості склав близько 17% від обсягу реалізованої продукції пе
реробної промисловості, а у 2013 р. та 2014 р. -  майже 24%. Але це збільшення від
булося не лише за рахунок зростання обсягу реалізованої продукції харчової 
промисловості, а й за рахунок зменшення загального обсягу реалізованої продукції 
переробної промисловості. Протягом останніх трьох років обсяг реалізованої продук
ції харчової промисловості лише збільшувався: у 2014 р. зріс на 24% у порівнянні з 
2013 р. і на 26,5% у порівнянні з 2012 роком [2, С. 307].

У 2014 р. близько половини в обсязі реалізованої харчової продукції станов
лять виробництво напоїв і виробництво інших харчових продуктів, майже однакові 
частки займають м’ясна та молочна галузі. Найменшим є вклад рибної, борошно- 
круп’яномельної галузі, виробництва кормів для тварин, переробки й консервування. 
У питаннях забезпечення продовольчої безпеки важливу роль відіграє не тільки 
виробництво самих харчових продуктів, але й виробництво сучасного харчового 
устаткування, без якого неможливі ні випуск нових видів продукції, ні застосування 
нових технологій. У теперішній час харчове машинобудування в Україні практично 
не існує, а устаткування поставляється із-за кордону, в основному з Китаю, Німеч
чини, Франції, Австрії, Фінляндії. Відсутність вітчизняних виробництв сучасного 
устаткування для харчової промисловості призвело до того, що харчові підприємст
ва, охочі придбати дороге устаткування, не змогли це зробити повною мірою. Де
яким компаніям і зовсім довелося відмовитися від закупівель після настання еконо
мічної кризи через збільшення курсу європейської валюти.

Інноваційна діяльність на підприємствах, особливо харчових, вимагає якісно но
вого підходу. Вона повинна бути не одиничним актом впровадження якого-небудь 
нововведення, а стратегічно орієнтованою системою заходів щодо розробки, впрова
дження, освоєння, виробництва, комерціалізації і аналізу ефективності інновацій. Від
повідно, інноваційний розвиток розглядається нами як процес реалізації на підприємс
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твах системи заходів, що забезпечують їм рух до поставленої мети, яка не суперечить 
цілям стабілізації їхньої економічної діяльності, шляхом пріоритетного використання 
інноваційних переваг і розширеного відтворення останніх, з метою отримання і поста
чання на ринок вдосконаленої і нової продукції (робіт, послуг), що має попит з прий
нятними для ринку витратами на її виготовлення, реалізацію і після продажне обслу
говування, який вирішує завдання підвищення якості життя [3, С. 53-62].

Виходячи з того, що інноваційна діяльність є основним бізнес-процесом, який 
забезпечує інноваційний розвиток підприємства, інноваційну діяльність можна трак
тувати як процес створення, освоєння, розповсюдження і використання інновації, 
направлений на гармонізацію фінансово-економічних, технологічних, екологічних і 
соціальних цілей діяльності підприємства в їх системній зв’язаності. З урахуванням 
результатів узагальнення різних точок зору на розуміння змісту категорії «інновації» 
і можливостей подальшого використання її для забезпечення інноваційного розвитку 
підприємств харчової промисловості, було визначено місце інновацій в системі реа
лізації Програми економічних реформ України (рис.1)

Рисунок 1. Місце інновацій у системі реалізації Програми економічних
реформ України

Існуючі проблеми переходу харчової промисловості на інноваційний шлях роз
витку пов’язані не лише з недосконалістю організаційно-економічного механізму, 
який не створює достатньо стимулів для інновацій, а й низкою загальних чинників.

По-перше, в умовах економічної нестабільності домінують короткострокові 
пріоритети. Підприємці орієнтуються на швидку окупність бізнесу з мінімальним
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ризиком, тоді як впровадження інновацій є ризикованим та потребує більш значних 
коштів, а ефект від їх впровадження віддалений у часі.

По-друге, значна частка підприємств харчової промисловості не повністю поз
бавилась наслідків економічної кризи, має низьку рентабельність виробництва і не 
накопичила коштів для здійснення техніко-технологічного оновлення виробництва. 
Особливо це стосується малих та середніх підприємств, які самостійно, без держав
ної підтримки не спроможні розгорнути повномасштабний інноваційний процес.

По-третє, дешева робоча сила не заохочує підприємців модернізувати виробництво.
По-четверте, швидка олігополізація ринків продовольчих товарів також не 

сприяє впровадженню інновацій.
По - п’яте, існують значні недоліки в системі освіти. Матеріально-технічне за

безпечення навчальних закладів та їхній кадровий склад не дозволяють готувати які
сний інженерно-технічний персонал, який був би здатний працювати на сучасному 
прогресивному обладнанні та впроваджувати новітні технології, у тому числі у сфері 
контролю за якістю та безпечністю продукції [4, С. 49-51].

Водночас, в умовах зростаючої конкуренції на внутрішньому і зовнішньому 
ринках продовольчих товарів, прискорення перебігу інфляційних процесів, постій
ного зростання вартості енергоносіїв, дефіциту кваліфікованої робочої сили саме 
інновації стають головним і необхідним чинником забезпечення конкурентних пере
ваг для харчових підприємств і галузі в цілому. До того ж в умовах відкритості внут
рішнього ринку (на вимогу СОТ зняті практично всі бар’єри для імпорту в Україну 
продовольчих товарів) вітчизняним споживачам пропонується широкий асортимент 
продовольчих товарів і видів продукції, що швидко змінюється за змістом і упаков
кою. Без розвинутого власного інноваційного потенціалу вітчизняні виробники не 
здатні задовольнити сучасні вимоги ринку та конкурувати з більш інноваційно- 
озброєними конкурентами. Тож постійне удосконалення обладнання й технологій та 
впровадження інновацій є необхідною умовою становлення високоефективної, конку
рентоздатної на внутрішньому і світовому ринках харчової промисловості України.

Інноваційна діяльність в харчовій промисловості здійснюється у різноманітних 
формах та в різних напрямах, головними з яких визнано:

-  розвиток та удосконалення біотехнологій переробки сільськогосподарської 
сировини, створення нових видів продуктів загального та спеціального призначення, 
застосування ферментних препаратів та біологічно активних речовин;

-  удосконалення системи зберігання продовольства на всьому шляху пересу
вання сировини і готової продукції -  від поля або ферми до споживача, застосування 
сучасних технологій і обладнання, забезпечення максимального зберігання харчової 
якості та зниження втрат біологічної цінності продуктів, унеможливлення бак
теріального, хімічного і фізичного забруднення;

-  виробництво повноцінних продуктів харчування і високоякісних кормів для 
тваринництва з побічної сировини та відходів харчової промисловості;

-  розробка технологій виробництва якісно нових харчових продуктів з 
направлено зміненим хімічним складом відповідно до потреб організму людини;

-  формування удосконаленої нормативно-методичної бази державного нагляду за 
якіс-тю і безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, контролю за виробниц
твом, закупками, поставками, транспортуванням, збереженням і реалізацією продукції, а 
також для створення умов для виробництва харчових продуктів гарантованої якості;

-  розробка сучасної інструментальної й аналітичної бази для контролю безпе
ки продовольчої сировини та харчових продуктів.

Управління інноваційним розвитком галузі потребує узгодженої політики дер
жави, бізнесу та науки. Держава повинна підтримувати інноваційно-активні підпри
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ємства, забезпечувати еквівалентність конкурентних умов із зарубіжними виробни
ками продовольчих товарів, сприяти залученню інвестицій у впровадження вітчиз
няних передових технологій та адаптації іноземних технологічних інновацій до віт
чизняних умов.

Вплив глобалізаційних процесів, зростаюча відкритість вітчизняної економіки 
надає нові можливості для широкого залучення ресурсів, у тому числі інвестиційних. 
Досить динамічний і сталий процес нарощування виробництва в харчовій промисло
вості та зростання обсягів іноземного інвестування відбувався завдяки безпосеред
ньому виходу на вітчизняний ринок ряду великих іноземних компаній, які інтенси
фікували процеси концентрації підприємств галузі через злиття та поглинання.

Іноземне інвестування, як один із основних засобів інтеграції харчової промис
ловості в світове господарство, забезпечує не тільки передачу капіталу, але й техно
логій, управлінського досвіду, навичок інновацій, чим сприяє розвитку галузі і про
суванню вітчизняної продукції на зовнішні ринки.

Вступ до СОТ відкрив перед харчовою промисловістю нові можливості (доступ 
на зовнішні продовольчі ринки країн-членів СОТ, диверсифікація торговельних по
токів і більш повна реалізація зовнішньоекономічного потенціалу галузі; збільшення 
прямих іноземних інвестицій у галузь; підвищення якості вітчизняної продукції че
рез підвищення конкуренції на ринку), однак несе певні ризики і загрози (спад виро
бництва в цукровій та м’ясо-молочній галузях через імпорт дешевої продукції; погір
шення фінансових результатів окремих вітчизняних підприємств внаслідок 
посилення на внутрішньому ринку конкуренції між вітчизняною та імпортованою 
продукцією; можливе банкрутство малих підприємств харчової промисловості через 
нестачу внутрішніх коштів на відтворення виробництва та ін.). Крім того, уповіль
нення світової економічної динаміки та світова продовольча криза може викликати 
скорочення попиту на продукцію вітчизняної харчової промисловості.

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної харчової промисловості та 
конкурентоздатності її продукції є основним засобом максимізувати позитивні ефекти
і мінімізувати загрози та ризики, пов’язані з зовнішньоторговельною лібералізацією. 
Слід також враховувати той факт, що загострення конкуренції актуалізуватиме пот
ребу в модернізації виробництва та підвищенні якості готової продукції, в якнайско
рішій реалізації інноваційної моделі розвитку галузі.

Висновки. Таким чином, підприємства харчової промисловості, як і економіка 
країни в цілому, виявились не готовими до роботи в умовах фінансово-економічної 
кризи. Водночас не викликає сумніву той факт, що в умовах протистояння фінансо
во-економічній кризі саме інноваційна діяльність є головним джерелом розвитку та 
підґрунтям майбутнього ефективного функціонування підприємств. Отже, активіза
ція інноваційної діяльності є одним із пріоритетних завдань стратегічного розвитку 
підприємств галузі. Таким чином, підприємствам харчової промисловості слід зосе
редити зусилля на постійному удосконаленні технологій, розробленні нових рецеп
тур, розширенні асортименту, комплексному використанні сировини, оновленні ос
новних засобів, впровадженні нових напрямів виробництва, реорганізації бізнес- 
процесів, впровадженні енергозберігаючих технологій, застосуванні нестандартних 
маркетингових і рекламних заходів тощо. Потужні та інноваційно-активні підприєм
ства мають більше шансів першими подолати кризу, отримати додаткові конкурент
ні переваги та протистояти конкурентам.
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ОЬ/есіІуе. Тке оЬ]есііуе о / іке агіісіе із іке апаіузіз о/іппоуаііуе асііуііу о//оой іп
йизігу епіегргізез, ікеіг іппоуаііуе йеуеіортепі зіітиіаііоп аззеззтепі апй іке аЬііііу іо 
ирйаіе /іхей аззеіз іп іегтз о/розі-сгізіз регіой ипсегіаіпіу, іке аззеззтепі о / геайіпезз 
о / іке іпйизігу /ог ігапз/огтаііопаі скапде оп іке Ьазіз о / іппоуаііуе - ітезітепі ар- 
ргоаск апй оЬ]есііуаііоп о / іке пеей іо сгеаіе сопйіііопз рготоііпд іке йеуеіортепі о / 
іппоуаііуе ргосеззез іп іке іпйизігу.

МеІкой$. Тке теікойоіоду о / іке йеуеіортепі апй іазкз зоіиііоп аге Ьазей оп а 
зеі о/гезеагск теікойз. Оп іке Ьазіз о/зузіет-апаіуіісаі теікой іке ікеогеіісаі депегаіі- 
гаііоп о / зсіепіі/іс сопсеріз, йеуеіортепіз апй ргорозаіз, йеуоіей іо іке зіітиіаііоп каз 
Ьееп саггіей оиі.

КешШ. Тке ргоЬіетз о / іке /оой іпйизігу ігапзіііоп іо ап іппоуаііуе раік о / йеуеі
ортепі апй іке гоіе о / іппоуаііоп іп іке ітріетепіаііоп зузіет іке Ргодгат о / Пкгаіпе 
есопотіс ге/огтз аге зресі/іей.

Кеу могйя: іпуезітепі, іппоуаііуе асііуііу, іппоуаііуе ргосеззез, ігапз/огтаііопаі 
скапде, /оойргойисііоп, іпйизігу, ге/огт, есопотіс зігаіеду.

Цель. Целью статьи является анализ инновационной деятельности предприя
тий пищевой промишленности, оценка стимулирования их инновационного разви- 
тия и способности к обновлению основних средств в условиях неопределенности 
посткризисного периода, оценка возможности отрасли к трансформационним из- 
менениям на основе инновационно-инвестиционного подхода и обоснование необхо- 
димости создания условий, способствующих развитию инновационних процессов в 
отрасли.

Методика. В основу методологии исследования и решения поставленних задач 
положени совокупность методов исследования. На основе системно-анали- 
тического метода виполнено теоретическое обобщение научних концепций, разра-
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боток и предложений, посвященних стимулированию.
Результати. Определени проблеми перехода пищевой промишленности на 

инновационний путь развития и место инноваций в системе реализации Программи 
жономическихреформ Украини.

Ключевие слова: инвестирование, инновационная деятельность, инновацион- 
ние процесси, трансформационние изменения, промишленность, реформи, жоно- 
мическая стратегия.
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І808ТА ТІС М ОБЕЬ ОГ ГККАШ Е А СКО -Ш БШ ТМ А Ь 
ЕОТЕКРМ 8Е8 INN0VАТI0N БЕУЕШ РМ ЕО Т

Мета. Дослідження інноваційної активності підприємств агропромислового 
комплексу України, ідентифікації чинників, що перешкоджають розвитку їх іннова
ційної діяльності та конструюванні моделі інноваційного розвитку підприємств на 
засадах нелінійної динаміки.

Методи. Міждисциплінарність наукової проблеми зумовила застосування 
комплексу методів: абстрагування, аналізу та синтезу; аналітичних і логічних уза
гальнень; економіко-математичного моделювання.

Результати. Конструювання спіральної ізостатичної моделі інноваційного роз
витку підприємств на засадах нелінійної динаміки, що відображає динамічність 
процесу їх інноваційного розвитку за результатами діагностики інноваційної діяль
ності та визначення вектора її розвитку, а також враховує тренди трансформації 
інноваційної активності підприємств у  галузі.

Ключові слова: АПК, інновації, інноваційна активність, інноваційний розви
ток, ізостатична модель, нелінійна динаміка.

Постановка проблеми. Стратегічний вектор прогресивного економічного роз
витку агропромислового комплексу України детермінується трендом інноваційної 
спрямованості, що передбачає розробку моделі інноваційного розвитку підприємств 
та дозволяє вирішити спектр проблем, пов’язаних із плануванням та реалізацією ін
новаційних проектів і програм у галузі з подальшим внесенням корективів у сфери 
функціонування підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика інноваційної діяль
ності підприємств агропромислового комплексу України вивчалася багатьма вітчиз
няними й зарубіжними вченими, серед яких Л. Березіна [2], В. Демідов [5], Л. Доро- 
гань, В. Ільїн, Н. Лебедєва [5], М. Одінцов, О. Олійник [5], Е. Савицький [1]. Незва
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