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Постановка проблеми. Зростаюча внутрішня та 
зовнішня конкуренція підвищують значення ново-
введень та змін у процесі виробничо-господарської 
діяльності підприємств аграрного сектору, втілення 
яких у нові технології забезпечує необхідний рівень 
економічної стійкості відповідних господарюючих 
суб'єктів. Тому особливої актуальності набуває пере-
хід аграрно-промислового виробництва на інновацій-
ний шлях розвитку. Адже широке впровадження 
інновацій в усіх напрямах діяльності підприємств 
аграрного сектору забезпечує їх успішне функціону-
вання і надає конкурентні переваги на довготривалу 
перспективу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам інноваційного розвитку та його структурних 
складникыв приділено значну увагу у працях О. Ада-
менко, А. Касс, К. Вергал, Л. Волощук, О. Гука, 
Д. Крамського, О. Мороза, В. Найдюк, М. Рогози, 
Л. Федулової та ін. Аспектам інноваційного розви-
тку, у яких досліджено інструменти, системні фак-
тори та чинники впливу на нього, присвячені роботи 
П. Гаврилко, І. Дегтярьової, О. Князя, Л. Кобрина, 
І. Підкамінного, В. Ціпуринди, А. Череп та ін. Роз-
виток інноваційного процесу у сфері аграрно-про-
мислового виробництва розглядали В. Амбросов, 
О. Дацій, О. Крисальний, М. Кропивко, Ю. Нестер-
чук, П. Саблук, О. Шубравська та ін. 

Однак багато питань, пов'язаних ыз досліджен-
ням особливостей інноваційного розвитку, його 
складників, регресивних та прогресивних проявів, 
пов'язаних з інноваційною діяльністю у межах під-
приємств аграрного сектору, потребують подальшого 
вивчення задля забезпечення позитивних зрушень в 
інноваційній сфері.

Формулювання цілей статті. Мета статті поля-
гає в теоретичному обґрунтуванні сутності поняття 
«інноваційний розвиток підприємства», аналізі його 
структурних складників, оцінці перспектив розви-
тку підприємств аграрного сектору на інноваційних 
засадах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Об’єктивна необхідність підвищення рівня конку-
рентоспроможності вітчизняного аграрно-промис-
лового виробництва та забезпечення продовольчої 
безпеки країни нерозривно пов’язана з подальшим 
розвитком та активізацією інноваційних процесів. 
Інноваційна модель розвитку економіки загалом і 
аграрно-промислового виробництва зокрема перед-
бачає динамічний розвиток усіх ланок аграрного 
сектору для підвищення ефективності виробничого 
процесу, оскільки практика успішної господарської 
діяльності суб’єктів підприємництва включає в себе 
інноваційний процес і відбувається на основі іннова-
ційної діяльності. Тому інноваційний розвиток під-
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приємств будь-якої форми власності у межах певної 
галузі економіки передбачає постійне здійснення 
інноваційної діяльності задля забезпечення підви-
щення показників ефективності їхнього функціону-
вання (рис. 1).

Інноваційний процес із чіткою орієнтацією на 
кінцевий результат покликаний забезпечувати 
технічний і соціально-економічний ефект вироб-
ничо-господарської діяльності підприємств. Здій-
снення їхньої інноваційної діяльності повинно бути 
логічно побудоване та утворювати комплексну сис-
тему зв'язків задля досягнення поставлених цілей 
впровадження інновацій. А інноваційний розвиток 
повинен відображати постійне та послідовне впро-
вадження найефективніших нововведень з можли-
вістю вибору оптимального варіанту стратегічного 
розвитку підприємств у забезпеченні їх інноваційної 
активності.

Для надання дослідженню цілеспрямованого 
характеру необхідно обґрунтувати сутнісну основу 
категорійно-понятійного апарату інноваційного роз-
витку підприємства, яку становлять дефініції «інно-
вації», «розвиток», «підприємство», та розкрити їх 
семантичний зміст. Так, інновацією вважаємо кінце-
вий результат інноваційної діяльності, спрямованої 
на розроблення нового або вдосконалення властивос-
тей реалізованого продукту або технологічного про-
цесу виробництва.

Розвиток – незворотна, спрямована, законо-
мірна зміна матеріальних і ідеальних об'єктів. Як 
загальнонаукову категорію розвиток розглядають із 
трьох позицій, а саме: закону, принципу та явища 
[1]. Дослідження дефініції розвитку у межах еконо-
мічних систем різних рівнів були поглиблено про-
ведені в наукових працях С. Мочерного [2, с. 135] 
та Г. П’ятницької [3], в яких слушно визначено що:

– розвиток є керованим та необоротним проце-
сом, який робить неможливим його повернення до 
попереднього стану;

– сутність та значення розвитку зводиться до 
якісних та кількісних змін, а також отримання 
нових властивостей, нового складу, нової структури;

– зміни, які виникають внаслідок розвитку, під-
владні основним законам діалектики.

Складником розвитку є економічний розвиток, 
який формується з таких елементів [4]: розвитку 
економічної системи, розвитку галузі, розвитку під-
приємства, розвитку окремих видів капіталів. Слід 
зазначити, що економічний розвиток підприємств 
аграрного сектору забезпечується його динамічною 
гармонією росту і стійкості. У сучасних ринкових 
умовах відбуваються значні зміни, коли успішний 
розвиток суб'єктів господарювання аграрно-про-
мислового виробництва і саме їх функціонування 
безпосередньо залежать від розробленої стратегії 
на інноваційній основі та методів її впровадження, 
особливо на мікрорівні, тобто на рівні окремих 
підприємств.

Відповідно до Господарського кодексу України 
підприємством вважається самостійний суб’єкт гос-
подарювання, створений компетентним органом 
державної влади, або органом місцевого самовряду-
вання, або іншими суб’єктами для задоволення сус-
пільних та особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої, науково-дослідної, торго-
вельної, іншої господарської діяльності [5].

Розвиток сучасного підприємства будь-якої форми 
власності є процесом систематичних динамічних 
перетворень у межах визначених стратегічних цілей 
об'єктів і суб'єктів управління через їх узгодженість 
та гармонізацію для забезпечення сталого інновацій-
ного розвитку. 

Аналіз авторських підходів до трактування 
поняття «інноваційний розвиток підприємства» дає 
змогу стверджувати, що погляди вчених-економістів 
є неоднорідними, а сутність досліджуваного явища 
розглядається через: інновації як джерело інновацій-
ного розвитку, розгортання інноваційного процесу, 
ототожнення з інноваційною діяльністю, здійснення 
якісних змін у межах підприємства та тісний взаємо-
зв’язок з його інноваційним потенціалом [6–11]. 
Такі підходи до визначення інноваційного розвитку 
підприємства, на нашу думку, пов'язані із сформова-
ними поглядами щодо його складників.

Рис. 1. Взаємозв'язок та взаємозалежність  
основних категорій інноваційного розвитку

Джерело: розроблено автором
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О. Адаменко [6] інноваційний розвиток підприєм-

ства пов’язує з такими складниками: інноваційним 
процесом, який починається від генерування ідеї і 
закінчується дифузією інновацій, та інноваційною 
діяльністю підприємства, яка забезпечує постановку 
цілей впровадження інновацій, налагодження, коор-
динацію та контроль інноваційного процесу. А. Касс 
[7, с. 15], розробивши алгоритм інноваційного розви-
тку підприємства, включив до нього низку заходів, 
які є його складниками: концентрація ресурсів, гене-
рування інноваційних ідей, створення нового товару, 
виведення товару на ринок, отримання та розподіл 
доходу від інноваційної діяльності.

М. Рогоза та К. Вергал [8, с. 18] виокремлюють 
інноваційний потенціал та інноваційні процеси як 
складники інноваційного розвитку підприємства. 
О. Мороз [9] пропонує аналогічний підхід щодо трак-
тування поняття «інноваційний розвиток», проте 
уточнює, що інноваційний потенціал підприємства 
доцільно розглядати як сукупність його інноваційної 
сприйнятливості та ступеня інноваційності. 

Л. Волощук [10] слушно вважає, що основними 
складниками інноваційного розвитку підприємства 
є інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, 
якісні зміни стану підприємства (рис. 2). Ці струк-
турні складники досить тісно взаємопов’язані між 
собою у процесі інноваційного шляху розвитку та 
можуть бути самостійними об’єктами управління 
й аналізу, оскільки їх призначення та наповнення 
різне.

Виокремлені складники інноваційного розвитку 
підприємства характеризують цілеспрямовану діяль-
ність економічних суб'єктів для формування іннова-
ційного продукту і створення певного внутрішнього 
інноваційного середовища. Результати інноваційної 
діяльності можуть проявлятися в таких показниках, 
як інноваційна активність, інноваційні витрати, 
ефективність інноваційних проектів тощо.

Процес формування та використання інновацій-
ного потенціалу є окремим об’єктом управління, у 
межах якого здійснюється його оцінка та аналіз. 
Якісні зміни, що відбуваються в процесі діяльності 
підприємства, забезпечують покращення його фінан-
сового стану, реорганізацію системи управління та 
ринкових зв’язків задля формування інноваційного 
потенціалу та здійснення ефективної діяльності на 
інноваційній основі. Результати таких змін мають 

безпосередній вплив на розвиток підприємства на 
засадах здійснення інноваційної діяльності, а саме 
впровадження інновацій повинно віддзеркалюватись 
у підвищенні ефективності його діяльності, укрі-
пленні ринкових позицій тощо.

Таким чином, інноваційний розвиток є осно-
вним складником діяльності підприємств будь-якої 
форми власності, що з метою підвищення ефектив-
ності його функціонування сприяє змінам у складі 
та структурі суб'єктів господарювання в часі. Однак 
процес інноваційного розвитку має певний напрям 
і може мати наслідком як покращення ефектив-
ності діяльності підприємства, так і її погіршення 
[10], звідки може спостерігатися прогрес або регрес 
такого розвитку. 

Інноваційний прогрес вносить радикальні зміни 
в традиційні методи здійснення виробничо-господар-
ської діяльності, а найпомітнішими його проявами 
у межах підприємств аграрного сектору економіки 
України починаючи з 2000 р. є:

– збільшення обсягів виробництва продукції сіль-
ського господарства за рахунок підвищення вро-
жайності основних сільськогосподарських культур 
і продуктивності сільськогосподарських тварин, що 
забезпечує істотне розширення присутності нашої 
держави на світовому аграрно-продовольчому ринку;

– підвищення ресурсовіддачі на фоні триваючої 
загальної деградації матеріально-технічної бази під-
приємств аграрного сектору та у зв’язку з викорис-
танням окремими сільськогосподарськими товарови-
робниками ефективніших видів технічних засобів; 

– зростання ролі великих аграрних підприємств 
та аграрно-промислових формувань у забезпеченні 
позитивної динаміки виробництва продукції в галузі, 
а також їх структурних змін внаслідок переважно 
експортної орієнтації таких підприємств;

– динамічний розвиток підприємств сектору 
екологічно-орієнтованого сільськогосподарського 
виробництва; 

– підвищення енергозбереження, а особливо у 
сфері промислової переробки продукції аграрно-про-
мислового виробництва за рахунок переходу окремих 
підприємств аграрного сектору на використання аль-
тернативних видів палива з відходів їхньої основної 
діяльності [13].

Регресивними проявами результатів інновацій-
ного розвитку підприємств аграрного сектору слід 

Рис. 2. Основні складники інноваційного розвитку підприємства
Джерело: сформовано автором з використанням [11; 12]

 

Складники інноваційного розвитку 
підприємства 

Інноваційний потенціал – 
являє собою ресурсний 
складник інноваційного 
розвитку, охоплює 
матеріальний та 
інтелектуальний потен-
ціали інноваційного роз-
витку, а також здатність 
системи управління ефек-
тивно використовувати ці 
потенціали для досягнення 
цілей розвитку 

Якісні зміни стану 
підприємства – такі 
зміни, що виступають 
як передумовою інно-
ваційного розвитку,  
так і метою та резуль-
татом інноваційного 
розвитку 

Інноваційна діяльність 
– охоплює в собі 
інновації та інновацій-
ні процеси, інноваційні 
проекти, результати 
інноваційних проектів 
та інноваційної діяль-
ності, що можуть бути 
керовані і підлягають 
обліку та аналізу 
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вважати подальше погіршення стану земельних і вод-
них ресурсів аграрного виробництва внаслідок широ-
кого застосування інтенсивних технологій виробни-
цтва сільськогосподарської продукції, недотримання 
необхідної пропорційності у розвитку галузей рос-
линництва і тваринництва, а також порушення 
польових сівозмін; загострення проблем безпечності 
продовольства і невизначеності щодо аграрно-продо-
вольчої продукції, що має інноваційний складник; 
зростання цін на продовольство.

Таким чином, розвиток підприємств аграрного 
сектору на інноваційній основі пов'язаний не лише з 
позитивними змінами в обсягах і структурі виробни-
цтва аграрно-промислової продукції, рівнів ресурсо-
віддачі та енергозбереження у процесі виробництва, 
але й несе в собі зміни у гірший бік, протилежний 
прогресу. Адже прагнення до нарощування обсягів 
виробництва та експорту певних видів сільськогос-
подарської продукції (в тому числі з використан-
ням технологій, безпечність яких не підтверджено 
належним чином) передбачає виникнення загроз для 
здоров’я населення країни і стану її природних ресур-
сів у зв’язку з посиленням антропогенного наван-
таження внаслідок інтенсифікації агропродоволь-
чої діяльності та неконтрольованого використання 
у сільськогосподарському виробництві недостатньо 
перевірених інноваційних технологій. Стрімке та 
глобальне розширення сфер біоенергетики та орга-
нічного виробництва також провокує зростання цін 
на аграрно-промислову продукцію внаслідок змен-
шення пропозиції продовольства, а також виперед-
жаючого зростання цін на екологічно чисту продук-
цію порівняно зі звичайною.

Ефективна діяльність підприємств будь-якої 
форми власності у межах окремої галузі виробництва 
можлива лише за умов систематичного і цілеспря-
мованого нововведення. Таке нововведення є змістом 
інноваційної діяльності, а його результати покращу-
ють виробничі процеси та формують напрями інно-
ваційного розвитку суб'єктів господарювання на дов-
гострокову перспективу. Результативність розвитку 
підприємств на інноваційній основі зумовлюється 

 

Фактори впливу на інноваційний розвиток 
підприємства 

внутрішні зовнішні 

- сукупні ресурси підприємства; 
- організаційна структура управління 
підприємством; 
- стиль керівництва; 
- цілі підприємства; 
- види діяльності підприємства; 
- використовувані технології; 
- морально-етичний рівень 
працівників; 
- соціально-психологічний клімат в 
організації. 

- нормативно-законодавчі акти; 
- органи державної влади; 
- системи та особливості 
економічних відносин у державі; 
- стан економіки;  
- інфраструктура ринку; 
- стан техніки і технології; 
- соціально-культурні обставини; 
- політичні обставини; 
- міжнародні події та оточення; 
- науково-технічний прогрес; 
- рівень інформованості суспільства. 

Рис. 3. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на інноваційний розвиток 
підприємства

Джерело: сформовано автором з використанням [15; 16]

взаємозалежністю основних чинників: потенціалу 
науки, нових ідей, відкриттів і розробок; структури 
і потреб виробництва; ресурсної бази інноваційного 
розвитку; наявності ефективної системи управління, 
адекватної вимогам часу; вдосконалення системи 
кадрового складу, взаємодії відділів, підрозділів і 
працівників [14].

На рівень інноваційного розвитку підприємства 
впливає велика кількість факторів, які слід кла-
сифікувати на внутрішні і зовнішні, позитивні і 
негативні, прямі і непрямі, постійно та тимчасово 
діючі, регульовані та нерегульовані [15]. Внутрішні 
та зовнішні фактори впливу на інноваційний розви-
ток підприємства повинні бути взаємопов'язані між 
собою, забезпечуючи при цьому високі фінансові 
результати та зростаючі прибутки. Адже такі пер-
спективи щодо функціонування підприємств будь-
якої форми власності повною мірою відповідають 
стратегічній меті їхньої діяльності. 

Перелік факторів, що належать до внутрішнього 
та зовнішнього середовища підприємства та мають 
безпосередній вплив на його інноваційний розвиток, 
наведений на рис. 3.

Слід зазначити, що внутрішні фактори, що впли-
вають на інноваційний розвиток підприємств, за різ-
них умов можуть мати як позитивну (сприятливо 
впливають на діяльність підприємства), так і нега-
тивну дію. Щодо факторів зовнішнього впливу, то 
їх доцільно розглядати з погляду прямого і опосе-
редкованого, позитивного і негативного, постійного і 
періодичного впливу на ефективність діяльності під-
приємств, що обрали інноваційний шлях розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
успішна діяльність підприємств аграрного сектору в 
сучасних ринкових умовах багато в чому залежить 
від їх здатності до інноваційного розвитку. Форму-
вання і вибір стратегічних напрямів інноваційної 
діяльності базується на результатах всебічного ана-
лізу й оцінки складових інноваційного розвитку, а 
також визначенні внутрішніх і зовнішніх факторів 
впливу на нього та інноваційних можливостей окре-
мих підприємств.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ  
ТА РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Проаналізовано основні складники рівня життя сільського населення Західного Полісся України: рівень зайнятості, ринок 
праці, матеріальне становище та соціальне середовище. Визначено особливості та проблеми кожного складника рівня життя 
з урахуванням особливостей та специфіки розвитку соціально-економічних процесів у сучасних умовах господарювання до-
сліджуваного регіону. Обґрунтовано необхідність розроблення організаційно-економічного механізму реалізації стратегії сталого 
розвитку сільських територій, обґрунтованої політики зайнятості сільського населення, формування та функціонування ринку 
аграрної праці. Здійснено прогноз кількості найманих працівників у сільському господарстві та суміжних галузях України, а також 
оплати їхньої праці на період до 2020 року.

Ключові слова: сільське населення, рівень життя, матеріальне становище, умови проживання, розвиток сільських територій.

Тимошенко Н.Н. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

Проанализированы основные составляющие уровня жизни сельского населения Западного Полесья Украины: уровень за-
нятости, рынок труда, материальное положение и социальная среда. Определены особенности и проблемы каждой составляю-
щей уровня жизни с учетом особенностей и специфики развития социально-экономических процессов, в современных условиях 
ведения хозяйства исследуемого региона. Обоснована необходимость разработки организационно-экономического механиз-
ма реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий, обоснованной политики занятости сельского населения, 
формирования и функционирования рынка аграрного труда. Осуществлен прогноз количества наемных работников в сельском 
хозяйстве и смежных отраслях Украины, а также оплаты их труда на период до 2020 года.

Ключевые слова: сельское население, уровень жизни, материальное положение, условия проживания, развитие сельских 
территорий.

Tymoshenko М.M. VALUATION OF THE MODERN STATE OF SOCIAL CONDITIONS AND THE LEVEL OF LIVING RURAL 
POPULATION

The article deals with the analysis of main components of the living standard of the rural population of Western Polissya of Ukraine: 
level of employment, labor market, financial situation and social environment. Attention is drawn to the features and problems of each 
component of the living standard are determined, taking into account the features and specifics of the development of socioeconomic 
processes in the contemporary economic conditions of the studied region. Recommendations are given to the necessity of elaboration 
of organizational and economic mechanism of realization strategy of sustainable development of rural territories, rational employment 
policy of rural population, formation and functioning of agrarian labor market is substantiated. The forecast of the number of hired workers 
in agriculture and related industries of Ukraine, as well as their wages for the period up to 2020, is conducted.

Keywords: rural population, standard of living, financial situation, living conditions, development of rural areas.


