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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню основних проблем карто-

плярства та впровадженню ефективних інноваційних рішень 
безпосередньо у виробництво. Проаналізовано ключові мо-
менти інноваційного розвитку підприємств ыз виробництва 
картоплі. Висвітлено необхідність активізаціїї інноваційної ді-
яльності в галузі картоплярства. Виявлено шляхи ефективного 
подолання посталих перед виробниками проблем. 

Ключові слова: інновації, картоплярство, ефективність, 
впровадження інновацій, економічне зростання.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию основных проблем кар-

тофелеводства и внедрению эффективных инновационных 
решений непосредственно в производство. Проанализирова-
ны ключевые моменты инновационного развития предприятий 
по производству картофеля. Освещена необходимость акти-
визациии инновационной деятельности в области картофеле-
водства. Выявлены пути эффективного преодоления возник-
ших перед производителями проблем.

Ключевые слова: инновации, картофелеводство, эффек-
тивность, внедрение инноваций, экономический рост.

ANNOTATION
The article is devoted to the research of the main problems 

of potato and the introduction of effective innovative solutions di-
rectly into production. The key points of innovative development 
of potato production enterprises are analyzed. The necessity of 
activization of innovative activity in the field of potato growing is 
highlighted. The ways of effective overcoming the problems faced 
by producers are revealed.

Keywords: innovation, potato growing, efficiency, introduction 
of innovations, economic growth.

Постановка проблеми. Інноваційна стратегія 
розвитку України привернула неабияку увагу 
науковців. Проблема полягає в тому, що інно-
ваційний процес у нашій державі має тенденцію 
до згортання, яке викликане браком коштів, 
організаційної роботи та ефективної інфраструк-
тури. Головними джерелами цих проблем слід 
вважати недостатньо ефективну організаційно-
управлінську діяльність державного апарату, 
науково-освітніх центрів та бізнесу загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інноваційної політики та інновацій-
ної діяльності в сільському господарстві пред-
ставлені в наукових працях зарубіжних та 
вітчизняних учених – С. Уінтера, Р. Нельсона, 
М. Кісіля, Н.В. Краснокутської [1], М.Й. Маліка 
[2], П.Т. Саблука [3], М.Ю. Коденської [4], 
Л.М. Задорожної [5]. Проте проблему не можна 
вважати вирішеною. Питання впровадження 

інноваційних рішень безпосередньо в сільсько-
господарське виробництво потребує подальшого 
дослідження, оскільки на сучасному етапі осо-
бливо гостро стоїть проблема низької прибутко-
вості галузі та кожного виробника окремо.

Мета статті – наукове обґрунтування теоре-
тичних і практичних підходів щодо інновацій-
ного забезпечення сталого розвитку сілського 
господарства та картоплярства, дослідження 
проблем та перспектив інноваційного розвитку 
виробників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для об’єктивного підходу до розгляду такої 
економічної категорії, як «інновація» необ-
хідно дати обґрунтування її сутності. Згідно із 
Законом України «Про інноваційну діяльність» 
інновації – це новостворені (застосовані) та (або) 
вдосконалені конкурентоспроможні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністратив-
ного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість вироб-
ництва й (або) соціальний ефект [6].

Одним із перших дослідників цього питання 
можна назвати австрійського економіста 
Й. Шумпетера, який виокремив п’ять типів 
інновацій, таких як новий продукт (новий вид 
виробу), новий метод виробництва, новий ринок 
збуту товарів, нове джерело постачання сиро-
вини, нова організація). За словами Й. Шумпе-
тера, інновація як нова функція виробництва 
досягається не шляхом дрібних поліпшень ста-
рого устаткування чи наявної організаційної 
схеми, а через введення нових засобів виробни-
цтва чи систем його організації [7, c. 35]. 

Правовою базою реалізації пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності є Конституція 
України, закони України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», «Про інноваційну діяль-
ність», «Про пріорітетні напрями розвитку науки 
і техніки», а також Концепція науково-техноло-
гічного та інноваційного розвитку України. 

У сільському господарстві (зокрема, у карто-
плярстві) інноваційний розвиток проявляється 
у застосуванні інтелектуальних ресурсів, таких 
як інноваційні рішення, технології, нові тех-
нічні та хімічні засоби, сорти та ін.
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На думку О.В. Мазуренка, інноваційно-орі-
єнтований розвиток являє собою багатоплано-
вий та динамічний процес, який охоплює еконо-
мічне зростання галузі на основі запровадження 
інновацій, що відображає структурні зрушення 
в економіці виробництва, продуктивності праці 
та якості життя сільського населення [8].

Інноваційний розвиток аграрного виробництва, 
на думку С.А. Володіна та М.В. Зубця, необхідно 
визначати за парадигмою «три І» – інтеграція, 
інновація, інвестиції. Інтеграційний аспект забез-
печує функціонування єдиного циклу «держава – 
наука – бізнес – виробництво – споживання» як 
ефективного засобу взаємовигідної співпраці дер-
жави і ринку на користь прискорення апробації 
та впровадження пріоритетних наукомістких 
інновацій у практику аграрного господарювання. 
У подальшому парадигма інноваційної моделі 
економічного розвитку «три І» має трансформу-
ватися в детермінанту «три К» – корпоратизація, 
капіталізація, комерціалізація [9, с. 7].

Ступінь залучення кожного окремого вироб-
ника картоплі в інноваційний процес пропо-
рційно впливає на ефективність усієї галузі. 
Тому постає потреба в ефективному впрова-
дженні нових ресурсозберігаючих технологій 
у виробництво. Отже, інноваційний розвиток 
картоплярства – шлях до забезпечення суспіль-
ства високоякісними продуктами харчування 
та високої конкурентоспроможності аграріїв.

Також слід зауважити, що виробництво кар-
топлі на інноваційній основі включає в себе 
складний процес на різних етапах виробництва: 
ведення селекційної роботи; організацію влас-
них насінницьких центрів із виробництва насін-
нєвого матеріалу; механізацію та автоматизацію 
трудомістких процесів; побудову нових карто-
плесховищ та модернізацію вже наявних; нала-
годження логістичної міжрегіональної системи 
збуту; раціональну організацію праці і відпо-
чинку для населення, зайнятого у виробництві.

Факторами підвищення ефективності вироб-
ництва картоплі аграріями різних форм влас-
ності повинні стати:

– спеціалізація та концентрація виробни-
цтва з орієнтацією на природні, зональні умови 
та можливість упровадження передових досяг-
нень науково-технічного прогресу;

– запровадження кооперації як рушійної 
сили у підвищенні технічного та технологічного 

рівня виробництва та ефективного сортоонов-
лення;

– раціоналізація розмірів та організаційної 
структури виробників;

– сприяння швидкому та ефективному 
впровадженню досягнень НТП безпосередньо у 
виробництво.

Основною проблемою виробників картоплі у 
використанні досягнень НТП є те, що ефектив-
ність інновацій визначається рівнем концентрації 
капіталу й масштабом виробництва. Найбільший 
ефект від запровадження інноваційних рішень у 
виробництво спостерігається у великотоварних 
виробників із площами насаджень від 100 га. 
А як відомо, виробництво картоплі зосереджено 
в руках дрібних виробників, таких як домогоспо-
дарства населення, дрібні фермери; їх частка ста-
новить 98% від загального обсягу виробництва.

Однією із ключових особливостей, що впли-
вають на ефективність інноваційного розви-
тку виробників картоплі, є те, що ефективність 
інвестицій в реалізацію інновацій прямо пропо-
рційна сортовому потенціалу, технічному осна-
щенню та рівню його використання. Це потребує 
серйозних вливань у матеріально-технічну базу, 
підвищення ефективності насінницької роботи, 
організацію власних насіннєвих центрів із 
виробництва насіннєвого матеріалу різних кате-
горій для постійного власного сортооновлення.

У картоплярстві можна виокремити п’ять 
основних напрямів інновацій, представлених у 
табл. 1.

Нами встановлено, що інноваційні процеси, 
які використовуються у картоплярстві, мають 
стратегічний характер і є необхідними не тільки 
для виведення виробників із кризового стану, а 
й для подальшого розвитку і зміцнення виробни-
цтва. Успішність інноваційного розвитку поля-
гає не тільки в інноваційній активності госпо-
дарств, а й в ефективності просування передових 
інноваційних рішень на регіональних рівнях.

З’ясовано, що сьогодні виробництво карто-
плі у більшості господарств має надто низький 
рівень прибутковості, що вимагає безпосередньої 
державної підтримки і регулювання для ефек-
тивного провадження діяльності в галузі та ефек-
тивного трансферу інноваційних рішень. У гос-
подарствах проблемою номер один є фізичний і 
моральний знос основних виробничих фондів або 
навіть відсутність необхідного асортименту тех-

Таблиця 1
Класифікація типів інновацій у картоплярстві

Селекційно-
генетичні

Техніко-
технологічні

Організаційно-
економічні Соціальні Екологічні

– виведення но-
вих сортів картоплі;
– поліпшення на-
явних сортів;
– інтенсифікація 
врожайності;
– підвищення 
стійкості бульб до 
хвороб.

– нові технології 
вирощування карто-
плі;
– нове устатку-
вання і машини 
для вирощування 
та післязбиральної 
доробки картоплі.

– нові форми 
організації і управ-
ління;
– технічне обслу-
говування і забезпе-
чення ресурсами;
– модернізація та 
організація системи 
зберігання картоплі.

– поліпшення 
умов праці на під-
приємствах;
– раціональна сис-
тема охорони праці.

– формування 
системи екологічної 
безпеки картопляр-
ства.
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ніки взагалі, що майже унеможливлює виробни-
цтво конкурентоспроможної продукції належної 
якості та ефективне ведення господарства.

На нашу думку, інноваційна політика кож-
ної держави визначає довгострокові перспективи 
розвитку тієї чи іншої галузі. У картоплярстві 
інноваційна політика держави є важливою умо-
вою для інноваційної активності. Від рівня інно-
ваційної активності залежать темпи розвитку 
економіки, конкурентоспроможність галузі та 
кожного підприємства чи господарства зокрема.

Основними напрямами інноваційної полі-
тики держави в картоплярстві повинні стати: 

– створення умов для малого та середнього 
підприємництва на основі інноваційного розви-
тку з метою ефективного використання еконо-
мічних ресурсів на регіональному рівні;

– забезпечення сприятливого внутрішнього 
середовища в господарствах і підприємствах задля 
забезпечення соціально-економічної ефективності 
діяльності та сталого розвитку суб’єктів на селі.

На наше переконання, сприятливе внутрішнє 
середовище у поєднанні з ефективною держав-
ною підтримкою підприємств у зовнішньому 
середовищі є двома найважливішими факторами 
ефективного аграрного господарювання.

Складна економічна ситуація в аграріїв 
викликана:

– невідповідністю програм реформування 
економіки АПК і результатів їх виконання;

– незадовільним рівнем фінансової під-
тримки сільськогосподарського виробника [10];

– недостатнім стимулюванням інноваційної 
активності та безпосереднього трансферу інно-
вацій у виробництво;

– диспаритетом цін;
– неналежним рівнем розвитку інфра-

структури;
– малоефективною державною політикою 

щодо розвитку кооперативних об’єднань.
Сучасний стан основної маси сільськогоспо-

дарських виробників характеризується низькою 
інноваційною активністю, пов’язаною зі складним 
фінансовим станом. Нами встановлено, що розви-
ток інноваційно-орієнтовоного картоплярства в 
країні та її регіонах повинен бути націлений на 
вирішення таких принципових завдань, як:

– підвищення інвестиційної привабливості 
галузі картоплярства для різних форм бізнесу;

– залучення в галузь вітчизняного та іно-
земного капіталу;

– забезпечення галузі високоякісним насіннє-
вим матеріалом, а населення – якісним товаром;

– розвиток сільських територій, шляхом 
створення нових робочих місць.

Одним із головних засобів забезпечення кон-
курентоспроможності аграрних підприємств і 
сільського господарства загалом є стала інно-
ваційна діяльність. Тому картоплярство необ-
хідно послідовно переводити на модель сталого 
розвитку, яка передбачає поєднання економіч-
ного зростання та соціального розвитку в довго-
строковому періоді.

За нових умов господарювання необхідно 
рішуче проводити комплексну організаційну, 
структурну і техніко-технологічну перебудову 
галузі для ефективного адаптування до рин-
кових умов. Аналіз функціонування вироб-
ників картоплі свідчить про занадто низькі 
темпи інноваційних зрушень, що спричинені 
низьким рівнем упровадження інновацій, від-
сутністю належної підтримки інноваційної 
діяльності з боку держави та інноваційного 
менеджменту. За таких умов активатором 
інноваційних процесів повинен стати науко-
вий та освітній сектор у тісній співпраці з 
агробізнесом.

Висновки. Проведені дослідження пока-
зали, що ступінь інноваційної активності під-
приємства формує його конкурентні позиції як 
на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 
Виходячи з цього, постає необхідність цілеспря-
мованого та послідовного переведення виробни-
цтва картоплі на модель сталого розвитку, що 
поєднує в собі економічне зростання, соціаль-
ний розвиток сільського населення та екологіч-
ний захист довкілля.

Основними напрямами поліпшення впро-
вадження ефективних інноваційних рішень у 
практичне виробництво повинні стати збіль-
шення державного фінансування на створення 
інноваційної інфраструктури, створення спри-
ятливого бізнес-середовища, кооперування кар-
топляних підприємств для полегшення провай-
дингу інновацій у виробництво.
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