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Постановка проблеми. Дослідження інноваційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств зу-
мовлене посиленням конкурентної боротьби на рин-
ку сільськогосподарської продукції та інтеграцією 
України в міжнародний економічний простір, що зу-
мовлює необхідність формування інноваційно-інвес-
тиційної моделі розвитку сільського господарства.

Системні трансформаційні перетворення аграрно-
го сектора економіки в умовах мінливого ринкового 
середовища зумовлюють необхідність адаптації сіль-
ськогосподарських підприємств у напрямі забезпе-
чення високого рівня конкурентоспроможності як на 
національному, так і на міжнародному рівнях.

Умови глобалізації та європейської інтеграції, 
загострення впливу кризових явищ у глобальному 
масштабі диктують необхідність посилення інвести-
ційно-інноваційної активності господарюючих сис-
тем. Відтак, нагальною є потреба кардинальних змін 
у процесі формування та підтримки рівня конкурен-
тоспроможності вітчизняних підприємств агробізне-
су й впровадження заходів щодо поліпшення їх кон-
курентоспроможності. Провідну роль у підвищенні 
конкурентоспроможності цих підприємств відігра-
ють інноваційні перетворення. Забезпечення еконо-
мічної безпеки та розвитку держави вимагає перехо-
ду до інноваційного типу економіки, орієнтованого 
на підтримку високотехнологічного сільськогоспо-
дарського виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрун-
товні дослідження різних аспектів інноваційних про-
цесів в аграрній сфері здійснені як провідними ві-
тчизняними вченими, так і зарубіжними вченими 
такими як Ю.В. Бухвостов, В.М. Жук, С.Ф. Голов, 
В.П. Гудзь, Н.О. Долгошея, Г.Г. Кірейцев, О.В. Кот, 
М.Л. Пятов, О.В. Попова, М.А. Садиков, В.Я. Со-
колов, Г.В. Черевко, А.В. Чупіс, О.М. Шестопаль, 
В.В. Юрчишин та інші. Незважаючи на цінність про-
ведених досліджень, особливості управління іннова-
ціями саме в сільському господарстві на сьогодні є 
найменш вивченими.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
проблем впровадження інновацій в аграрний сектор, 
визначення шляхів покращення інноваційної діяль-
ності в АПК України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Агро-
промисловий комплекс України є одним із провідних 
міжгалузевих територіально-виробничих утворень 
народного господарства України, де виробляється 
2/5 ВВП і концентрується 1/3 усіх зайнятих у народ-
ному господарстві. Це – цілісна, інтегрована масш-
табна система, складна за структурою і територіаль-
ною організацією.

Роль АПК в економіці важко переоцінити, адже 
від рівня розвитку його сфер та збалансованого 
функціонування залежить забезпеченість потреб на-
селення в основних видах продуктів харчування від-
повідно до фізіологічних норм споживання, добробут 
населення, а також обсяг поставок на ринок. Разом 
з тим,темпи економічного розвитку АПК недостатні, 
оскільки не вирішуються важливі соціальні, еконо-
мічні та соціальні потреби [1, с. 95].

Для успішного функціонування АПК необхідно 
впровадити ефективну інноваційну політику, адже ін-
новаційна діяльність є необхідною складовою процесу 
забезпечення успішного, довготривалого та стійкого 
функціонування підприємства, однією із фундамен-
тальних складових ефективної стратегії та важливим 
інструментом забезпечення конкурентних переваг.

Аграрна інновація (агроінновація) – це різно-
вид інновації, що реалізується в аграрному секторі 

економіки з метою підвищення ефективності його 
діяльності та забезпечення стабільного розширено-
го відтворення сільськогосподарського виробництва 
[2, c. 55].

У найбільш широкому розумінні агроінновація – 
це інновація реалізована в аграрній сфері. Науковці 
пропонують різні підходи до визначення даного по-
няття. Наприклад, О.В. Кот під агроінновацією розу-
міє системні впровадження в аграрну сферу резуль-
татів науково-дослідницької роботи, що призводять 
до позитивних якісних та кількісних змін у харак-
теристиці взаємозв’язків між біосферою та техносфе-
рою та поліпшують стан навколишнього середовища 
[3, с. 32]. На думку О.В. Попової, агроінновація – це 
інновація, яка зачіпає безпосередньо (або опосеред-
ковано, в межах технологічного ланцюга) процеси, 
учасниками яких є людина, машина (обладнання, 
інструмент тощо) та компонент навколишнього се-
редовища (тварина, рослина тощо) існування яких 
у природному середовищі (без участі людини) не-
можливе або можливе з втратою базових функціо-
нальних характеристик [4]. Ю.В. Бухвостов визначає  
агроінновацію як результат праці, отриманий за-
вдяки застосуванню нових наукових знань, що пе-
ретворюють процес функціонування та розвитку 
виробничо-господарської системи АПК у напрямі 
підвищення її ефективності, стійкості та системної 
якості відносин [5, с. 7].

Стосовно аграрного сектору економіки як осно-
вного об’єкту дослідження, інновації є реалізацією в 
господарську практику результатів досліджень і роз-
робок у вигляді нових сортів рослин, порід і видів тва-
рин і птиці, нових технологій в рослинництві, тва-
ринництві і переробній промисловості, нових добрив і 
засобів захисту рослин і тварин, нових методів профі-
лактики і лікування тварин і птиці, нових або покра-
щених продуктів харчування, матеріалів, нових форм 
організації і управління різними сферами економіки, 
нових підходів до соціальних послуг, що дозволяють 
підвищити ефективність виробництва [6, c. 19].

Для забезпечення інноваційного розвитку аграр-
ної сфери необхідна наявність двох складових – ре-
сурсної та інституційної. Ресурсна складова включає 
фінансове, кадрове, матеріально-технічне та інфор-
маційне забезпечення. До складу інституційної вхо-
дить нормативно-правове, організаційно-економічне, 
інфраструктурне та наукове забезпечення (табл. 1).

Таблиця 1
Складові інноваційного розвитку аграрного сектора

Інноваційний розвиток аграрного сектора

Ресурсне забезпечення Інституційне забезпечення

– фінансове – нормативно-правове

– кадрове – організаційно-економічне

– матеріально-технічне – інфраструктурне

– інформаційне – наукове

Безперечно, стан інноваційної діяльності аграр-
них підприємств в Україні не у найкращому стані. 
Багато експертів вважають, що головною причиною 
гальмування інноваційного розвитку є брак фінан-
сових ресурсів. Насправді існує ряд інших, не менш 
важливих причин. Таких як спад платоспроможного 
попиту на вітчизняну продукцію з боку держави та 
підприємницького сектора, непривабливість вітчиз-
няних підприємств для іноземних інвесторів через 
невміння держави фінансово грамотно спрямувати 
грошові потоки та інші економічні та політико-пра-
вові проблеми.
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Крім того, існують такі проблеми інноваційного 
розвитку аграрного сектору:

1. Відсутність дієвої інноваційної політики.
2. Відсутність системного управління інновацій-

ним процесом з боку держави.
3. Недосконала нормативно-правова база регулю-

вання інноваційної діяльності.
4. Відсутність фінансового механізму інновацій-

ної діяльності.
Особлива роль у посиленні інноваційної актив-

ності в аграрній сфері та вирішенні вищеокрес-
лених проблем належить державі, яка при виро-
бленні економічної, науково-технічної і соціальної 
політики визначає пріоритети базисних інновацій 
на федеральному та регіональному рівнях, формує 
ринковий механізм її реалізації. Тому потрібно ско-
ригувати традиційну однобічну орієнтацію на пере-
важно капіталомісткий хіміко-технологічний шлях 
інтенсифікації агровиробництва на індустріальній 
основі. Для цього потрібно активніше використову-
вати всі досягнення НТР, її агротехнічні, техноло-
гічні, організаційно-економічні та інші інноваційні 
напрями.

Крім того, інноваційний розвиток аграрної сфери 
неможливий без достатнього фінансового забезпечен-
ня. Ряд авторів стверджують, що фінансове забезпе-
чення – це формування цільових грошових фондів у 
достатньому розмірі та їх ефективне використання 
[6, с. 19]. 

Загальний стан фінансування АПК у 2014 р. ви-
глядає наступним чином:

– Загальний фонд державного бюджету: Зако-
ном України «Про Державний бюджет України на 
2014 рік» (зі змінами) Мінагрополітики України 
передбачені видатки в обсязі 3428,6 млн гривень. 
Станом на 14.08.2014 Державною казначейською 
службою України виконавцям бюджетних програм 
спрямовано всього – 2318,2 млн гривень.

– Спеціальний фонд державного бюджету: За-
коном України «Про Державний бюджет України 
на 2014 рік» (зі змінами) Мінагрополітики України 
передбачені видатки в обсязі 2524,7 млн гривень, 
з них на підтримку розвитку підприємств АПК – 
2424,7 млн гривень (96,0% від загального обсягу). 
Станом на 14.08.2014 Державною казначейською 
службою України спрямовано 531,7 млн гривень [7].

Сьогодні ключовою є проблема залучення інвес-
тиційних ресурсів в інноваційний розвиток та їх 
раціонального використання, і від розв’язання цієї 
проблеми залежать можливості подальшого еконо-
мічного розвитку аграрного виробництва. Інвести-
ційні ресурси – це всі види фінансових та інших ак-
тивів, які залучаються з метою здійснення вкладень 
в об’єкти інвестування [1, c. 93].

Відмітимо, що інвестиційна політика є однією з 
найважливіших передумов ефективного господарю-
вання під час запровадження інноваційної моделі 
розвитку економіки. У період запровадження інтен-
сивних інвестицій простежуються активний розви-
ток технічного прогресу, ріст продуктивності та зни-
ження капіталоозброєності виробництва [8, c. 138].

АПК України гостро потребує інвестицій у вироб-
ничу сферу, причому як внутрішніх, так і зовнішніх. 
Інвестування сільськогосподарського підприємни-
цтва, як правило, має бути довготривалим (не менше 
3-5років), оскільки лише у цьому разі буде одержано 
певний позитивний ефект, а структура виробництва 
набере стійких форм. У деяких галузях сільського 
господарства, наприклад тваринництві, стійку від-
дачу від кредитування можна одержати не раніше, 

ніж через 4-5 років, з урахуванням вимог природно-
го процесу (створення високопродуктивного стада).

У вирішенні проблем підвищення науково-техніч-
ного рівня й ефективності агропромислового виробни-
цтва перспективним є залучення іноземних інвестицій.

Світова практика засвідчує, що залучення інозем-
них інвестицій дозволяє багатьом країнам справля-
тися із своїми економічними проблемами та забезпе-
чити рух суспільства вперед.

Останніми роками в агропромисловому комплексі 
України започатковано такі основні форми залучен-
ня іноземних інвестицій:

– надання кредитів урядами іноземних держав 
уряду України для закупівель продовольства і на 
технічну допомогу;

– відкриття кредитних ліній міжнародними бан-
ками на пільгових умовах для здійснення конкрет-
них проектів в агропромисловому комплексі;

– інвестиційне кредитування в різних формах 
іноземними фірмами українських товаровиробників 
щодо матеріально-технічного забезпечення.

Перша форма – це пільгове фінансування країн, 
що перебувають у складному соціально-економічно-
му стані.

Урядом США прийнято рішення про надання 
Україні пільгового кредиту під закупівлю в Амери-
ці соєвого шроту для реалізації його на комерцій-
ній основі тваринницьким комплексам. Повернення 
кредиту здійснюватиметься починаючи з 2000 року і 
розраховане на 15 років.

Більш перспективне, порівняно з цим видом кре-
диту, залучення інвестицій з боку таких міжнарод-
них банківських структур, як Європейський та Сві-
товий банки реконструкції та розвитку.

Європейський банк реконструкції та розвитку на-
дає позики, гарантії по кредитах, здійснює інвестиції 
у статутні капітали, спрямовані на сприяння перехо-
ду до ринкової економіки і стимулювання приватної 
і підприємницької діяльності. У країнах Централь-
ної і Східної Європи, зокрема надаються переваги 
програмам розвитку приватного сектору, малих і 
середніх підприємств, проведення приватизації дер-
жавних підприємств, заохочення прямих іноземних 
інвестицій, створення і зміцнення фінансових уста-
нов, реорганізації промислового сектору, створення 
сучасної інфраструктури для розвитку приватного 
сектору і переходу до ринкової економіки, поліпшен-
ня зовнішнього середовища.

Співробітництво Світового банку з агропромисло-
вим комплексом України започатковане Проектом 
розвитку насінництва, який включає фінансування 
реєстрації сортів і апробацію насіння, організацію 
виробництва сортового суперелітного насіння куку-
рудзи, цукрових буряків і соняшнику в Одеській 
та Запорізькій областях. Інвестиції спрямовуються 
на будівництво трьох насінних заводів, заміну за-
старілого польового та лабораторного обладнання, 
машин і механізмів, а також на технічну допомогу 
міжнародного співтовариства та допомогу в підго-
товці кадрів.

Однією із форм довгострокового інвестиційного 
кредитування є поставка технологічного обладнан-
ня для переробки сільськогосподарської продукції з 
наступною оплатою продукцією, що виробляється на 
цьому обладнанні.

Переваги такої форми інвестування в тому, що 
вона дає можливість:

– створити повнокомплексне підприємство з су-
часною західною технологією при відсутності в укра-
їнської сторони стартового валютного капіталу;



45ауковий вісник Херсонського державного університетуН
– випускати конкурентоспроможну продукцію, 

яка відповідає високим стандартам якості;
– використати довгостроковий кредит іноземного 

інвестора у вигляді поставок обладнання на вигідних 
умовах, а також одночасно з кредитом у вигідній для 
української сторони формі досвід кредитора в органі-
зації виробництва за сучасною технологією;

– розрахуватися з фірмою, яка здійснила товар-
ний кредит, своєю продукцією на безвалютній основі.

Крім того, важливим чинником підвищення 
ефективності інноваційної діяльності є кредитування 
сільськогосподарського виробництва. Нині сільсько-
господарським товаровиробникам недоступні банків-
ські кредити через високі відсоткові ставки. В Укра-
їні немає спеціалізованого банку для фінансування і 
кредитування сільськогосподарських товаровиробни-
ків. Потреба в такій інституції очевидна, і питання 
стосується тільки предмета застави під кредит. Оче-
видно, що таким об’єктом має бути лише земля.

Для активізації інноваційної діяльності потрібно 
створити на регіональному рівні моніторингову сис-
тему для відстеження інноваційного потенціалу ад-
міністративних територій та пошуку шляхів забез-
печення сприятливого середовища для здійснення 
інноваційних процесів.

Аграрний сектор України залишається досить 
привабливим для інвесторів і з таких причин: не-
сформований ринок продовольчих продуктів, відсут-
ність можливості розширювати посівні площі в інших 
аграрних країнах і наявність таких площ в Україні, 
висока родючість чорнозему, низька собівартість гото-
вої продукції за рахунок дешевої робочої сили, піль-
гове оподаткування сільськогосподарських підпри-
ємств, зростання попиту на біопаливо тощо.

Іноземні інвестиції в агропромисловий комплекс 
України в умовах обмеженості внутрішніх ресурсів 
є найпривабливішим джерелом матеріально-техніч-
ного та фінансового забезпечення. Однак їх обсяг і 
рівень ефективності залишаються вкрай недостат-
німи через наявність цілої низки гальмуючих чин-
ників [2, с. 106]. Серед вагомих перешкод назива-
ють нестабільність, непрозорість законодавчої бази, 
судова незахищеність підприємницької діяльності, 
макроекономічний дефіцит в управлінні сільським 
господарством, низький рівень фахової освіти, осо-
бливо у сфері області макроекономічного регулюван-
ня, низький рівень державної підтримки сільського 
господарства, недостатній розвиток інфраструктури 
аграрного ринку тощо. Тому прозора та послідовна 
внутрішня політика є визначальним фактором до 
розвитку агропромислового комплексу й залучення 
іноземних інвестицій.

Необхідно забезпечити диференційований і вива-
жений підхід до вибору форм зовнішньоекономічної 
інвестиційної діяльності, здійснення її реструктури-
зації та формування безпечного привабливого режи-
му і в першу чергу за рахунок створення спільних 
підприємств, а на цій юридичній базі спільних ви-
робництв. При цьому необхідно зберегти ті ланки 
механізму, які забезпечують ефективну зовнішньое-
кономічну діяльність, наповнивши її новим змістом.

Аналіз світового досвіду стимулювання інвести-
цій засвідчив доцільність використання двох інстру-
ментів державного стимулювання інноваційного роз-
витку: пільгового фінансування і дофінансування 

проектів коштами державних фінансово-кредитних 
установ та надання гарантій інвесторам. Постійний 
моніторинг інноваційних процесів та оперативне ре-
агування держави на особливості розвитку є єдиним 
з необхідних заходів реалізації проекту моделі інно-
ваційного розвитку економіки країни.

Висновки з проведеного дослідження. Не дивля-
чись на усі проблеми, з якими стикається інновацій-
на політика в аграрній сфері України, вона залиша-
ється найбільш пріоритетною галуззю, яку необхідно 
розвивати. Тому необхідно реалізувати такі підходи:

– сконцентрувати капітал на пріоритетних на-
прямах розвитку, зокрема освіті, науці, прогресив-
них технологіях, підприємницькій активності на 
ринку наукомісткої продукції;

– забезпечити організацію конкурентоспромож-
ного виробництва аграрно-продовольчої продукції, 
що можливо завдяки концентрації інвестицій у прі-
оритетних сферах, зокрема здійсненню інвестицій у 
розвиток людського капіталу, що є основою виро-
блення і впровадження нових знань організаційного, 
технологічного, економічного, екологічного спряму-
вання;

– переорієнтувати інвестиції у розвиток галузей 
сільського господарства з порівняно високою інтен-
сивністю виробництва, що сьогодні потребують як-
найшвидшого відродження на новій техніко-техно-
логічній основі, забезпечують створення додаткових 
робочих місць на селі та виробництво імпортозамін-
них товарів;

– впроваджувати інвестиційно-інноваційні про-
екти будівництва промислових об’єктів з переробки 
енергетичних продуктів і виробництва біопального, 
що сприятиме випуску альтернативних видів еколо-
гічно чистого пального, утилізації надлишків виро-
бленої сільськогосподарської продукції та проміж-
ної продукції промислового виробництва, створенню 
нових робочих місць, збільшенню доходів сільського 
населення та надходжень до бюджету.
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