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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Розглянуто проблеми інноваційної діяльності в харчовій галузі України та За-
карпатської обл., можливості, перспективи і загрози її розвитку. Наголошено на пе-
ревагах впровадження інноваційної моделі розвитку на підприємствах харчової про-
мисловості, забезпечення реалізації інноваційних проектів у галузі. 

Ключові слова: харчова промисловість, сучасний стан інновації, можливість 
зростання, інноваційна модель розвитку, державна політика з підтримки іннова-
ційної діяльності. 

Інноваційна діяльність харчової промисловості в умовах переходу 
економіки України на інноваційний шлях розвитку набуває особливого зна-
чення. Охопивши різні аспекти ринкових відносин, інноваційний процес 
сприяє зростанню виробництва, дає змогу підвищувати продуктивність праці, 
залучати до виробничої сфери нові резерви. Харчова промисловість є сукуп-
ністю підприємств різних галузей, які технологічними зв'язками й економіч-
ним відносинами пов'язані з сільським господарством, торгівлею, підпри-
ємствами машинобудування тощо. Від ефективності роботи підприємств хар-
чової промисловості багато в чому залежить вирішення завдань забезпечення 
населення високоякісними харчовими продуктами. 

Дослідженню теоретичних і практичних питань організації та управ-
ління інноваціями на підприємствах присвячено значну кількість наукових 
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праць. Значний внесок у розвиток теорії інновацій здійснили російські вчені, 
зокрема: І. Балабанов, Л. Гохберг, Л. Євдокимова, П. Завлін, С. Іллєнкова, 
А. Казанцев, М. Молчанов, Ю. Морозов, В. Мединський, О. Пригожин, І. Ру-
дакова, В. Тужилкіна, Є. Уткін, Р. Фатхудінов та ін. Серед вітчизняних уче-
них вагомий внесок у дослідження цих проблем зробили такі відомі українсь-
кі вчені, як В. Александрова, Ю. Бажал, О. Василенко, О. Волков, М. Дени-
сенко, В. Геєць, А. Заїнчковський, С. Ілляшенко, М. Йохна, Н. Краснокутсь-
ка, Д. Крисанов, В. Ландик, О. Лапко, В. Россоха, А. Сухоруков, Л. Федуло-
ва, А. Юзефович та ін. 

Незважаючи на значний обсяг наукових робіт, окремі аспекти цієї те-
ми потребують подальших досліджень. Це стосується концепції розвитку уп-
равління інноваціями на підприємствах харчової промисловості в умовах 
поглиблення конкуренції, обмежених фінансових ресурсів та зростаючого 
ступеня ризику й невизначеності. Отже, недостатня наукова розробленість, 
актуальність і практична затребуваність саме цього наукового напряму обу-
мовили вибір теми та постановку мети, цільову спрямованість і структурну 
побудову нашого дослідження. 

Метою дослідження є подальший розвиток теоретико-методичних по-
ложень та розроблення практичних рекомендацій щодо створення ефективної 
моделі управління інноваціями у харчовій галузі з урахуванням сучасних тен-
денцій розвитку науки і практики менеджменту. Відповідно до поставленої 
мети, в роботі визначено та вирішено такі завдання: 

1. Проаналізувати та узагальнити науково-теоретичні засади, особливості 
системи управління інноваціями на підприємствах харчової галузі. 

2. Дослідити сучасний стан і тенденції розвитку інноваційної діяльності 
підприємств харчової промисловості та причини, що гальмують її 
здійснення. 

3. Обґрунтувати основні напрями інноваційного розвитку підприємств хар-
чової промисловості. 
В Україні практично не створені умови для ефективного здійснення 

інноваційної діяльності. Тому вдосконалення державної системи стимулю-
вання інноваційного розвитку шляхом впровадження певних заходів еконо-
мічної політики є актуальним завданням української державної політики, ви-
конання якого приведе до кардинального пожвавлення інноваційних процесів 
у країні. Активізація використання інноваційного чинника приведе до ство-
рення конкурентоспроможної української економіки, для чого необхідне про-
ведення активної державної інноваційної політики, спрямованої на розвиток 
науково-технічного потенціалу країни та формування українського бізнесу, 
зацікавленого у використанні інновацій. 

Наукові дослідження підтверджують, що для розвитку інноваційної 
діяльності і зокрема у харчовій галузі необхідно: сформувати національні на-
уково-технологічні програми, які повинні включати пріоритети України в 
економіці тривалого періоду; розглядати та будувати інноваційну політику у 
взаємозв'язку та взаємозалежності від економічної політики держави та її 
складових частин; доповнити та змінити систему структурно-кредитної полі-
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тики відповідно до вимог часу, тобто забезпечити інституціональні інновації; 
запобігти індустріальному розпаду та забезпечити максимальне використан-
ня нагромадженого економічного потенціалу суспільства, його технологічно-
го, особливо інтелектуального капіталу. 

Перейдемо ближче до розгляду інноваційних процесів у Закарпатській 
області. Основним чинником активізації інноваційних процесів є приріст ін-
новаційної активності суб'єктів господарської діяльності, виражений у частці 
підприємств, що займаються інноваційною діяльністю. У 2009 р. в Закар-
патській області розробкою та впровадженням інновацій займалися 1411 під-
приємств. Інноваційну ситуацію в державі визначають підприємства машино-
будування (406 підприємств) і харчової промисловості та перероблення 
сільськогосподарських продуктів (336 підприємства) [1, с. 325]. 

Аналіз показників, які характеризують активність підприємств харчо-
вої галузі за окремими напрямами інноваційної діяльності, засвідчує, що ос-
новним напрямом інноваційної діяльності залишається придбання та впрова-
дження машин, обладнання та устаткування – 45 % у всіх інноваційно-актив-
них підприємствах. Цей факт можна пояснити тим, що економічна ситуація у 
країні не сприяє довготривалим інвестиціям у результати наукових дослі-
джень, виникає необхідність саме найшвидшої окупності вкладених коштів. 
Наукові дослідження та розробки втратили для підприємств пріоритетний ха-
рактер. Варто зазначити, що це веде до дуже негативної тенденції, яка приз-
водить до деградації науково-технічного потенціалу, зниження якості вироб-
ництва нових продуктів перероблення харчової галузі. 

Головним джерелом фінансування інновацій в Закарпатській області 
впродовж останніх років залишаються власні кошти підприємств, на частку 
яких припадає 70,3 % загального обсягу витрат на інновації. У 2009 р. у хар-
човій галузі інноваційна діяльність здійснювалася практично у повному обся-
зі за рахунок власних коштів (91-96 %) [1, с. 326]. 

На сучасному етапі розвитку держава зобов'язана активно впливати на 
забезпечення сприятливого інноваційного клімату за допомогою стимулятив-
ної інноваційної політики. Стимулятивна інноваційна політика, орієнтована 
на економічне зростання, є сукупністю елементів державної політики, спря-
мованої на підвищення темпів приросту інноваційної діяльності та виробниц-
тва за допомогою певних методів-стимулів, що сприяють формуванню спри-
ятливого клімату для розроблення та здійснення інноваційних проектів. Вона 
здійснюється через такі заходи: створення фінансових механізмів підтримки 
такої діяльності; формування необхідної інноваційної інфраструктури; вико-
ристання непрямих методів підтримки суб'єктів інноваційних процесів. 

Упродовж 2009-2010 рр. кількість українських підприємств, що впро-
ваджували інновації, зменшилась на 0,8 в.к та залишається на критично низь-
кому рівні. Реалізація інноваційної продукції в 2009 р. значно скоротилася, 
порівняно з попередніми роками, незважаючи на збільшення частки освоєння 
нових видів продукції (табл.). 

У харчовій промисловості частка інноваційно активних підприємств є 
вищою, ніж в інших галузях – близько 25 %. Проте домінантним видом інно-
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ваційної діяльності залишаться придбання машин, обладнання, установок, а 
не дослідження, розроблення чи впровадження нових технологічних та новіт-
ніх методів виробництва. Інноваційний розвиток у харчовій промисловості 
має бути спрямований на постійне розроблення нових видів продукції, нових 
способів виробництва цієї продукції, її оновлення з підвищенням якості, спо-
живчої корисності, що відповідає потребам сучасних споживачів. 

Табл. Інноваційна активність на промислових підприємствах України  
в 2008-2010 рр. [1, с. 325] 

Роки Показники 
2008 2009 2010

Частка промислових підприємств, що впроваджували  
інновації, до загальної кількості обстежених, % 11,5 10,8 10,7 
Впроваджено нових технологічних процесів, процесів 1419 1647 1893
Освоєно нових видів продукції, найменувань  2526 2446 2685
Частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі  
промисловості, % 6,7 5,9 4,8 

Зауважимо, що після вступу України до СОТ істотно змінилися стан-
дарти та стратегія виробничих процесів, що пов'язані з використанням новіт-
ніх досягнень науки та техніки. Нажаль, специфіка інноваційного розвитку 
харчової промисловості України не дає змоги динамічно наблизитись до 
стандартів країн СОТ. Основними причинами цього є такі: 

● соціально-виробничі фактори (можливе несприйняття населенням нових 
продуктів через традиції та усталеність смакових уподобань; недостатня ін-
формованість про особливості розроблення інноваційних технологій); 

● організаційні фактори (недостатня кваліфікованість управлінського персоналу, 
орієнтованого на підвищення якості та конкурентоспроможності продукції); 

● економіко-правові фактори (нестача коштів для реалізації інноваційного про-
екту; відсутність стимулювання підприємств у розробці нових видів продук-
ції; низький платоспроможний попит; великі витрати на нововведення; знач-
ний економічний ризик від реалізації інноваційних проектів; недосконалість 
вітчизняного законодавства у сфері виробництва харчових продуктів). 
Очевидними перевагами впровадження інноваційної моделі розвитку 

для підприємств харчової промисловості є [7, с. 238]: 
● значне підвищення продуктивності внаслідок автоматизації виробництва; 
● покращення якості продукції, що є важливим чинником збільшення попиту 
та обсягів продажу; 

● розширення ринків збуту продукції; 
● підвищення конкурентоспроможності продукції. 
З метою забезпечення інноваційного розвитку харчової промисловості 

доцільно впровадити низку заходів та елементів для реалізації інноваційних 
проектів: 

1. У масштабах держави: 
● податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств; 
● перегляд державних стандартів якості виробленої продукції та безпосередній 
контроль за їхнім дотриманням, що ініціюватиме виробників до введення до-
сягнень науки та техніки у виробничий процес з метою відповідності вста-
новленим нормам; 
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● забезпечення пріоритетного розвитку тих виробництв, які забезпечують під-
вищення конкурентоспроможності продукції; 

● активне використання досвіду зарубіжних країн з урахуванням специфіки 
розвитку економіки та об'єктивних умов діяльності підприємств в Україні 
(врахування досвіду, пов'язаного зі збільшенням витрат державного бюджету 
на інноваційну діяльність, підготовку кадрів та матеріально-технічне забез-
печення тих промислових підприємств, що розробляють і реалізовують інно-
ваційну продукцію, впроваджують новітні процеси, технології); 

● стимулювання попиту на інноваційну продукцію, яка випускається під-
приємствами харчової промисловості, шляхом підвищення купівельної спро-
можності населення [10, с. 107-108]. 

2. На рівні підприємства: 
● підвищення кваліфікації персоналу, зайнятого в сфері управління виробни-
чими процесами та розробками інновацій на підприємстві; 

● мотивування працівників до активної інноваційної діяльності завдяки матері-
альному та моральному заохоченню [10, с. 110]. 
Зазначимо, що інноваційні процеси харчової промисловості мають ба-

гато перешкод, подолання яких пов'язане з вирішенням соціальних, економі-
ко-правових та інших питань. Інноваційній діяльності притаманна структур-
на деформованість, незбалансованість між потенціалом харчової промисло-
вості та можливостями його фінансування. Запропоновані заходи для розвит-
ку інноваційних процесів на підприємствах харчової промисловості дадуть 
можливість перейти на істотно новий прогресивний рівень інноваційної ді-
яльності, забезпечивши при цьому економічне зростання, конкурентоспро-
можність вітчизняної продукції відносно зарубіжних виробників. 

За останні роки у світовій економіці чітко простежується продовольча 
криза. Здійснивши відповідні перетворення у зазначених вище галузях, Укра-
їна може не тільки заповнити власний ринок продукції харчування, але й от-
римати певний зиск із цієї ситуації, ставши лідером у постачанні продоволь-
чих товарів на ринок Західної Європи та країн СНД. Здійснити це можна че-
рез виготовлення продукції харчування високої якості за помірних цін від-
носно європейських цін. Цей план має всі шанси на успіх, оскільки можли-
вості у цій ситуації переважають загрози. До плюсів можна віднести високий 
потенціал агропромислового комплексу України (наявність великих площ ро-
дючих земель, значні водні ресурси, відсутність потреби в іноземних кадрах, 
висока потужність хімічної промисловості, яка виробляє мінеральні добри-
ва). До мінусів можна віднести високу енергоємність виробництва, що зумов-
лює підвищення ціни на продукцію, а також хронічну залежність від інозем-
них енергоносіїв, яку навряд чи вдасться подолати найближчим часом. Отже, 
перспективи розвитку харчової галузі в Україні є реальними і ключ до успіху 
полягає у стимулюванні інноваційної діяльності. 
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Лендел М.А., Швардак С.В. Перспективы развития инновацион-
ной деятельности в отрасли пищевой промышленности 

Раскрыты проблемы инновационной деятельности в пищевой отрасли Украины 
и Закарпатской обл., возможности, перспективы и угрозы ее развития. Отмечены 
преимущества внедрения инновационной модели развития на предприятиях пище-
вой промышленности, обеспечения реализации инновационных проектов в отрасли. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, современное состояние иннова-
ции, возможность роста, инновационная модель развития, государственная политика 
из поддержки инновационной деятельности. 

Lendel M.A., Shvardak S.V. Prospects of development of innovative ac-
tivity in the sphere of food industry 

The problems of innovative activity in food industry of Ukraine and Zakarpatian re-
gion, possibilities, perspectives and threat of its development are exposed in the article. 
The advantages of introduction of innovative development model on the enterprises of fo-
od industry, providing of realization of innovative projects in industry are marked. 

Keywords: food industry, modern state of innovation, possibility of increase, innova-
tive development model, governmental policy of innovative activity support. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ  
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ 

Висвітлено проблеми інвестиційного забезпечення інфраструктури на регі-
ональному рівні, розглянуто напрями формування соціальної інфраструктури. Вияв-
лено вплив факторів, що обмежують розвиток інфраструктури в регіоні. Здійснено 
аналіз взаємозв'язку між інвестиційним забезпеченням інфраструктури та економіч-
ним розвитком регіону. 

Ключові слова: інвестиційне забезпечення, економічний розвиток регіону, ін-
фраструктура, соціальна інфраструктура. 

Період ринкових трансформацій, нагальна необхідність прискорення 
структурної перебудови економіки і суспільна потреба у формуванні механіз-
му державного регулювання цього процесу зумовлюють необхідність форму-
вання надійної конкурентоспроможної інфраструктури на регіональному рів-


