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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

Інноваційна діяльність є важливою складовою системи заходів щодо 
прискорення розвитку сільського господарства та підвищення його 
конкурентоспроможності. Інноваційна діяльність в аграрному секторі є 
різновидом підприємницької діяльності, тому в інноваціях мають бути 
зацікавлені насамперед сільськогосподарські товаровиробники. Однак 
незадовільні фінансові можливості більшості агропідприємств є причиною 
низького рівня інноваційної активності агропідприємств.  

Аграрна галузь є однією з найбільш важливих галузей економіки країни, 
яка включає різні види економічної діяльності щодо виробництва 
сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, а також доставки їх 
до кінцевого споживача. Перехід на інноваційний шлях розвитку та 
інтенсифікація аграрного сектору стають в сучасних умовах господарювання 
не тільки головними напрямками його розвитку, але й практично єдиними 
можливостями для стабілізації виробництва, задоволення потреб споживачів 
в якісних продуктах харчування. 

Проблема розвитку інноваційного підприємництва в Україні зумовлена 
переходом економіки на якісно новий – інноваційний тип розвитку. 
Економічне зростання країни в сучасних умовах значною мірою залежить від 
її здатності адаптуватися до технологічних зрушень, а збільшення обігу та 
зростання виробництва – від інновацій. Дослідження інноваційної активності 
підприємств України показує, що найбільш вагомими факторами, що 
вплинули на інноваційну діяльність, є зменшення обсягів фінансування та 
витрат на виконання державних програм, наявність прогалин у законодавстві 
та недостатній попит на інноваційну продукцію.  

Впровадження інноваційних технологій в аграрному секторі економіки 
має свої особливості через велику різноманітність виробників, починаючи від 
дрібного селянського сектора: домогосподарства, фермерські господарства 
(малий бізнес), сільськогосподарські підприємства різних організаційних 
форм. Окрім названих суб’єктів господарювання, в останні роки 
створюються великі холдингові об’єднання. Всі ці організаційні структури 
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працюють на орендованих землях з різними площами сільськогосподарських 
угідь – від 2 га до 10 тис. га. В названих структурах основним засобом 
виробництва стали земельні ділянки, орендовані у дрібних власників. 

Фінансовий результат до оподаткування по підприємствам які 
здійснювали сільськогосподарську діяльність в Україні в 2018 році склав 
67170,8 млн. грн., що менше рівня попереднього року на 1435,7 млн. грн. 
Найвищий фінансовий результат був отриманий сільськогосподарськими 
підприємствами в 2015 році - 101996,1 млн. грн., найгірший в 2014 році – 
21495,9 млн. грн. Підприємства, діяльність яких була прибутковою, в країні в 
останні роки складають 87 %. Рівень рентабельності всієї діяльності в 2018 
році склав 13,5 %, що менш рівня попереднього року на 3 пункти, та більш 
рівня 2014 року на 4,2 пункти.  

Сільськогосподарські підприємства, діяльність яких була прибутковою 
в 2018 році складають в Запорізької області 83,9 %, при цьому серед середніх 
підприємств доля прибуткових підприємств складає - 77,7 %, серед малих - 
84,1 % (з них 84,4 % мікропідприємства). Найвищий фінансовий результат 
був отриманий цією групою підприємств в 2015 році - 4783,59 млн.грн. 
Рентабельність агропідприємств залишається однією з найвищих серед усіх 
видів економічної діяльності. Рівень рентабельності операційної діяльності 
підприємств сільського, лісового і рибного господарства в 2018 році склав 
17,8 %. Цей показник - найнижчий з 2014 року і на 14,8 пунктів менше, ніж у 
2017 році (32,6 %). 

Інноваційний розвиток агарного виробництва України на даний час 
відбувається головним чином за рахунок внутрішньої мотивації суб’єктів 
господарювання, де основним джерелом фінансування інноваційної 
діяльності виступають  власні кошти підприємств. Умови сьогодення 
орієнтують товаровиробників аграрного сектору на самостійне подолання 
кризових явищ та вирішення проблем, винятково шляхом підвищення 
економічної ефективності виробництва. 
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АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ 

За даними Paying Taxes та PwC Ukraina загальна ставка податків у 
відсотках до прибутку підприємств в Україні в 2018 році знизилася до 37,8% 
в порівнянні з 2017 роком, коли вона становила 51,9% [1, 2].  В галузі 
вантажних автотранспортних перевезень прибуткові підприємства 
перераховували до бюджету від 42,7% валового фінансового результату у 
2016 та 2017 роках та 36,0% - у 2018 році. Збиткові вантажні автотранспортні 
підприємства нараховували 6,4% чистого доходу від реалізації послуг 
протягом досліджуваного періоду [3]. 

Динаміка загальної та середньої суми сплачених вантажними 
автотранспортними підприємствами Київського регіону протягом 2016-2018 
років податків та інших обов’язкових платежів, є несталою. Інтегральний 
коефіцієнт податкового навантаження в галузі вантажних автомобільних 
перевезень стабільно знижувався протягом досліджуваного періоду. 
Максимальне значення загальної суми нарахованих сплати до бюджету 
податків та інших обов’язкових платежів вантажними АТП Київського 
регіону припадає на 2017 рік, та становить майже 60 млн. грн.  

 В сучасних економічних умовах, здійснення будь-якого господарського 
процесу, у тому числі і здійснення інвестицій, вимагає залучення значної 
кількості ресурсів, в першу чергу, фінансових. Усі джерела фінансування 
поділяються на власні та позикові. В свою, чергу власні джерела можуть бути 
як внутрішні (тезаврований прибуток, накопичені амортизаційні 
відрахування, виручка від реалізації необоротних активів) так і зовнішні або 
залучені (шляхом додаткових внесків до зареєстрованого капіталу 
підприємства, емісією акцій, одержанням державних грантів та дотацій). До 
позикових джерел фінансування відносяться кошти, отримані від банківських 
кредитів та комерційних позик, від лізингових та факторингових договорів, 
за корпоративними облігаціями.  


