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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено сутність поняття «впровадження» та
його зв’язок із суміжними поняттями «трансфер» і «комерціалізація».
Запропоновано послідовність етапів процесу впровадження інновацій-
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які впливають на впровадження інноваційних технологій.
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Постановка проблеми. З урахуванням новітніх процесів фо-
рмування конкурентних переваг, причому як окремих підпри-
ємств, так і цілих галузей економіки, стає цілком очевидним, що
їх фундамент базується на систематичному застосуванні в госпо-
дарську практику сучасних досягнень науки і техніки, втілених у
конкретні продукти, процеси і технології, тобто — на інноваціях.
При цьому саме впровадження технологій, а не інноваційних
продуктів, нині виступає ключовою детермінантою формування
конкурентоспроможності АПК у довгостроковій перспективі. Це,
у свою чергу, активізує такий напрямок наукових досліджень як
вивчення сутності, елементів і механізмів впровадження іннова-
ційних технологій у господарську практику суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. Недостатня теоретична розробленість, висо-
кий рівень складності практичної організації впровадження
інноваційних технологій підприємствами та їх важливість для аг-
ропромислового виробництва обумовлює актуальність даного
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню про-
блем, пов’язаних із впровадженням інновацій та інноваційних тех-
нологій в АПК, присвячені праці багатьох учених-аграрників П. Са-
блука, О. Дація, С. Володіна, Л. Дейнеко, О. Горбатюка, Н. Сіренко
та інших. Науковці висвітлюють сутність понять «інновація», «ін-
новаційна технологія», особливості організаційно-економічного ме-
ханізму впровадження, питання оцінки та результативності впрова-
дження інноваційних технологій. Проте, ще недостатньо дослід-
жено сутність поняття «впровадження» його зв’язок із суміжними
поняттями «трансфер» і «комерціалізація», узгодженість дій різних
учасників і різних організаційних форм впровадження, особливості
управління впровадження інноваційних технологій.

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів впрова-
дження інноваційних технологій підприємствами АПК.

Виклад основного матеріалу. Дослідження показують, що
використання інноваційних технологій підприємствами АПК, як
правило, зводяться до нових способів виробництва продукції та
вирощування високопродуктивних тварин; впровадження ресур-
созберігаючих і біотехнологій; застосування нових технологій
обробітку ґрунту, очищення і зберігання сировини; нових спосо-
бів ведення сільськогосподарської діяльності, орієнтовані на під-
вищення економічної, соціальної, організаційної, технологічної
чи екологічної ефективності роботи підприємств.
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До основних ознак інноваційної технології належать: науко-
ємність; системність; комп’ютерне технологічне середовище та
автоматизація всіх етапів виробництва й реалізації (продукції,
послуг); стійкість і надійність; соціальна спрямованість; екологі-
чна чистота за відповідного технічного і кадрового забезпечення.
Важлива роль також покладається на забезпечення інноваційних
технологій прецизійним (точним) устаткуванням, інструментом,
оснащення системою діагностики і контролю. Особливе місце
займає спеціально підготовлений персонал. Зрозуміло,що специ-
фіка інноваційних технологій вимагає спеціалізації таких систем
на вузькій групі виробів або ознак. Водночас такі технології ма-
ють гарантувати, насамперед, одержання продукції з новим рів-
нем функціональних, економічних і екологічних властивостей.

Загальними особливостями сучасних технологій є такі: пере-
хід від багатоопераційних до малоопераційних виробничих про-
цесів, а також до замкнутих технологічних схем із повною (без-
відходною) переробкою сировини і матеріалів; високий ступінь
універсальності, що забезпечується переходом від чисельності рі-
зних машин із рухомими механічними агрегатами до уніфікова-
них автоматичних агрегатів з використанням комп’ютерних сис-
тем регулювання функцій; міжгалузевий характер, тобто застосу-
вання окремих технологічних процесів у різних галузях виробни-
цтва. За характером використання нові технології можуть бути
основними, допоміжними, енерго- і матеріалоощадними та ін.

Практика землеробства демонструє широке використання по-
ряд з традиційними технологіями різних моделей технологій, які
за наявності певних ознак можна віднести до інноваційних (аль-
тернативна, ресурсоощадна, ресурсоощадна біологізована, міні-
мальна, нульова, технологія точного землеробства тощо). Вище-
зазначене дає нам підстави уточнити поняття «інноваційна техно-
логія» і трактувати її як сукупність нових або удосконалених на-
укових знань, технічних, організаційних та інших рішень про по-
слідовність і строк виконання операцій, процесу виробництва
та/або реалізації й зберігання продукції, надання послуг, які реа-
лізуються в господарській практиці з метою отримання економі-
чного, соціального, екологічного та інших видів ефекту.

Дослідження фахової літератури дозволяє констатувати недостат-
ність уваги вчених до сутності поняття «впровадження» інноваційних
технологій. Так, найрозповсюдженішим у літературі підходом до
трактування суті впровадження є його розуміння як процесу розпо-
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всюдження нововведень або ж досягнення корисного ефекту від ви-
користання ідей, винаходів, результатів наукових досліджень. В
окремих випадках впровадження розуміють як процес планомірного
переведення підприємства (або його окремого процесу чи елементу)
із існуючого стану в новий, що передбачено впроваджувальним про-
ектом. Економічна енциклопедія «Словопедія» трактує впроваджен-
ня як поширення нововведень, здійснення мети практичного викори-
стання і реалізації прогресивних ідей, винаходів, результатів науко-
вих досліджень, ноу-хау [1]. Впровадження, відповідно до тлумачно-
го словника С. Ожегова, визначається як використання у виробництві
в практиці результатів яких-небудь досліджень, експериментів [2].

У концептуально-методичному плані впровадження інновацій,
інноваційних технологій в АПК необхідно розглядати як етап інно-
ваційного процесу, до того ж і як особливу сферу діяльності,
пов’язану з управлінням та організацією виробництва у поєднанні із
виробничими й технологічними способами ведення господарства,
спрямованими на зростання рівня та обсягу застосовуваних знань, а
також якості й кількості нової техніки, технологій, добрив, засобів
захисту, нових сортів, порід тварин, що використовується в госпо-
дарській практиці з метою підвищення ефективності АПК.

Таким чином поняття «впровадження» інноваційних техноло-
гій слід трактувати як процес від розробки або отримання до
практичного використання і реалізації нових і/або удосконалених
технологій у будь-якій сфері діяльності підприємства з метою
підвищення його ефективності.

На нашу думку, поняття «впровадження» необхідно викорис-
товувати і ставити в один ряд з таким поняттям, як передача тех-
нологій, або трансфер технологій. Згідно із Законом України
«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу техно-
логій», трансфер технології — це передача технології, що офор-
мляється шляхом укладання дво- або багатостороннього догово-
ру між фізичними та/або юридичними особами, яким установ-
люються, змінюються або припиняються майнові права й
обов’язки щодо технології та/або її складових [3].

Ми пропонуємо трансфер технологій розглядати як послідов-
ність дій, у результаті яких знання, досвід, промислова власність
вільно поширюються, передаються або закуповуються підприєм-
ствами для впровадження в якості продукту або процесу.

Досить часто поряд із поняттям «трансфер технологій» вико-
ристовують поняття «комерціалізація технологій». Поняття ко-
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мерціалізація походить від слова «комерція» — діяльність з про-
дажу товарів або послуг з метою отримання прибутку. Поняття
«трансфер технологій», на нашу думку, є ширшим явищем і має
відношення як і до поширення результатів фундаментальних до-
сліджень у вигляді публікацій (один із випадків некомерційного
трансферу технологій), так і укладання ліцензійних договорів, що
є класичним випадком комерційного трансферу технологій. «Ко-
мерціалізація» як поняття відноситься до характеристики умов
передачі об’єктів трансферу і тих випадків, коли трансфер техно-
логій проводиться на компенсаційній основі.

Проведений аналіз зазначених понять дає підстави констату-
вати таке: впровадження, трансфер і комерціалізація інновацій-
них технологій є етапами, стадіями інноваційного процесу і в той
же час вони можуть реалізуватися як окремі проекти; кожне з да-
них понять можна розглядати і як окремий процес, адже в кож-
ному з них присутня сукупність послідовних дій для досягнення
будь-якого результату; трансфер може бути як комерційний, так і
не комерційний; технологія може впроваджуватись і без (етапу,
стадії) трансферу; впроваджування може бути як комерційне, так
і некомерційне.

Процес впровадження інноваційних технологій має ряд етапів,
на кожному з яких проводять необхідні дії, готується документа-
ція, відбувається передача (обмін) інформацією, залучають необ-
хідні ресурси, здійснюється управління та ін. Від того, на скільки
своєчасно та якісно буде протікати даний процес, залежить його
успіх і показники діяльності підприємства. Весь процес впрова-
дження інноваційних технологій ми пропонуємо поділити на такі
етапи: ідентифікація технології; підготовка виробництва; одер-
жання технології; адаптація технології; використання технології;
удосконалення технології.

Однією з важливих проблем впровадження інноваційних тех-
нологій на підприємствах АПК є організація даного процесу,
тобто проблема управління. Класифікація менеджера, керівника
стає важливим фактором забезпечення ефективності процесу
впровадження. Спеціалістів, здатних кваліфіковано виконувати
роботи, як правило в АПК не вистачає. У результаті процес впро-
вадження інноваційних технологій реалізується невчасно або вза-
галі гальмується.

Істотний вплив на впровадження інноваційних технологій
здійснюють особливості АПК, а саме:
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— значні відмінності регіонів України за природнокліматич-
ними умовами і спеціалізації виробництва;

— різноманітність видів сільськогосподарської продукції,
продуктів її переробки, істотна різниця в технології вирощування
культур та утримання тварин ;

— велика різниця в періодах виробництва окремих видів сіль-
ськогосподарської продукції і продуктів її переробки;

— наявність значної різноманітності типів виробництва за фо-
рмами власності, розмірами, спеціалізацією, кооперацією, підпо-
рядкуванням та ін.;

— залежність технологій виробництва від природних і кліма-
тичних умов, транспортної мережі, типів і розмірів підприємств
(організацій), віддаленості постачальницьких центрів і ринків
збуту продукції та інших факторів;

— висока ступінь територіальної розрізненості сільськогоспо-
дарського виробництва;

— особливості сільськогосподарських товаровиробників, від-
даленість від науково-інформаційних центрів і організацій, які
виробляють науково-технічну продукцію;

— різний соціально-освітній рівень робітників АПК;
— значна кількість різних форм і зв’язків товаровиробників з

інноваційними формуваннями;
— відсутність чіткого і науково-обгрунтованого організацій-

но-економічного механізму, передачі досягнень науки сільсько-
господарським товаровиробникам, і як наслідок, відставання
АПК із впровадження інновацій у виробництво [4].

Високий рівень складності АПК, як системи, і вказані особли-
вості, обумовлюють підходи до організації та управління впрова-
дження інноваційних технологій на підприємствах.

Висновки. Отже, у концептуально-методичному плані
впровадження інноваційних технологій в АПК необхідно роз-
глядати як етап інноваційного процесу, який складається з по-
слідовності робіт від розробки або отримання до використання
і реалізації нових і/або удосконалених технологій у будь-якій
сфері діяльності підприємства. Впровадження інноваційних
технологій необхідне для забезпечення стабільного розвитку
АПК, зміцнення економічної та технологічної безпеки підпри-
ємств. Використання інновацій і техніко-технологічних розро-
бок на підприємствах дасть змогу підвищити результативність
їх діяльності.
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АНОТАЦІЯ. У статті розкрито сутність поняття «інвестиції», про-
ведено узагальнення методологічних підходів до визначення кла-
сифікації інвестицій, та наочно зілюстровано класифікацію інвес-
тицій підприємств. Важливим також при розкритті даної теми до-
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