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ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

 
Для українського агросектора 2020 рік став нелегким випробуванням із-за 

посухи і поганого врожаю, які привели до зростання цін на продукти 
харчування, які будуть дорожчати і в новому році. Потенціал аграрної галузі в 
Україні величезний. На даний час в сільському господарстві працюють майже 
45000 підприємств, з яких близько 2500 – великих і середніх. Та поки 
рослинництво нарощує обсяги, вітчизняне м’ясо-молочне виробництво 
знаходиться у періоді стагнації. 

В Одеській області працює 4733 сільськогосподарське підприємство, які 
представлені переважно малими підприємствами – 97,8 %. Обсяг реалізованої 
продукції аграрних підприємств в 2020 році склав 15305,7 млн грн, що менш за 
аналогічний показник попереднього року на 8411 млн грн. Більш 67 % 
загального обсягу реалізованої продукції це продукція, яка реалізована малими 
підприємствами – 10380,9 млн грн [1]. 

Загальний прибуток в 2019 році від успішної діяльності 82 % 
сільськогосподарських підприємств склав 1876,3 тис. грн, при рівні 
рентабельності операційної діяльності 3,7 %. 

Одним із перспективних шляхів економічного зростання підприємств є їх 
інноваційний розвиток. Доведено, що інноваційні перебудови на сучасному 
етапі розвитку суб’єктів господарювання можуть не лише забезпечити високі 
показники економічного розвитку, але й підвищити конкурентоспроможність 
сучасних підприємств, їх експортний потенціал, а також допоможуть вирішити 
економічні, екологічні, соціальні проблеми. 

Ефективність інноваційної діяльності значною мірою визначається 
інтелектуальним потенціалом, який формують наукові кадри. Одеська область 
має потужний інтелектуальний потенціал, який дає змогу здійснювати 
інноваційну діяльність як у науково-дослідних установах, так і на 
підприємствах. За кількістю дослідників Одеська область посіла 6 місце з 
часткою в загальноукраїнському показнику 2,7 %. 

Серед регіонів України Одещина продовжує утримувати п’яте місце за 
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кількістю організацій, що виконують наукові та науково-технічні роботи. У 
2020 р. в Одеській області 44 підприємства та організації виконували наукові 
дослідження та розробки в галузях природничих, технічних, медичних, 
сільськогосподарських, суспільних та гуманітарних наук.  

Витрати на виконання науково-дослідних робіт в Одеській області 
збільшилися за 2 роки на 71951 тис. грн. Якщо більшість витрат на виконання 
НДР в 2019 році в Україні приходиться на технічні науки – 63,3 %, то в 
Одеській області 71,8 % витрат на НДР приходиться саме на галузь 
сільськогосподарських наук.  

  
Рис. Кількість інноваційно-активних підприємств, підприємств які 

впроваджували інновації (од.), та питома вага їх у загальній кількості, % 
Джерело: сформовано автором за даними [1]. 
 

Інноваційна діяльність є важливою складовою системи заходів щодо 
прискорення розвитку суб’єктів господарювання та підвищення їх 
конкурентоспроможності. В останні роки промислові підприємства області 
займаються фінансуванням інноваційної діяльності за рахунок власних коштів 
та інших джерел. Іноземні та вітчизняні інвестори до цього процесу залучені не 
були. З кожним роком сума витрат на нововведення збільшується, керівництво 
підприємствами розуміє що сучасний споживач продукції потребує змін, 
вимоги та запроси їх збільшуються. До того ж, жодне підприємство не зможе 
довго працювати не вносячи змін в свою діяльність, не підлаштовуючись під 
нові вимоги ринку та споживачів. 

За період дослідження кількість впроваджених нових технологічних 
процесів на промислових підприємствах Одеської області збільшилася на 25 
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процесів, найбільша кількість їх була впроваджена в 2019 році – 51. Кількість 
впроваджених інноваційних видів продукції зменшилося на 29 одиниць.  

Згідно зі стратегією розвитку Одеської області на 2021–2027 роки в 
аграрному секторі передбачається впровадження інноваційних технологій, 
запровадження енергозберігаючих і високопродуктивних технологій 
вирощування, формування кластерної системи від вирощування до переробки 
та випуску готової продукції, в тому числі набуває розвитку вирощування та 
виготовлення органічної продукції. За прогнозами у 2027 році в Одеській 
області діятимуть 54 сільськогосподарських кооперативи та 4005 фермерських 
господарств [2]. 

Серед заходів з активізації інноваційного розвитку Одеської області можна 
визнати такі:  

– створення інноваційних кластерів, орієнтованих на найбільш розвинені 
та конкурентоспроможні галузі економіки, 

– пошук інвестиційних джерел фінансування, спрямованих на 
комерціалізацію наукоємних розробок;  

– освоєння виробництва інноваційної конкурентоздатної нової продукції, 
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;  

– створення та розвиток центрів трансферу технологій, технопарків, 
високотехнологічних бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів;  

– сприяння розвитку високотехнологічного виробництва; 
– розвиток співпраці з іноземними інвесторами;  
– фінансування науково-дослідних програм, підтримка інноваційних 

ініціатив молоді.  
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