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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні, у важкі часи руйнування національного та

економічного суверенітету, залучення значних обсягів
кредитних ресурсів, Україні необхідно переосмислити
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У сучасному глобально-економічному просторі спостерігається значне відставання націо-

нальної економіки, зумовлене низьким рівнем інвестиційно-інноваційного забезпечення роз-

витку. Стрімке зростання впливу науки та нових технологій посилює значення інноваційних чин-

ників, необхідних для безумовного зростання агропродовольчого ринку та забезпечення дов-

гострокових конкурентних переваг у світовому масштабі. Інтеграція України у світову продо-

вольчу систему вимагає негайного впровадження інноваційної моделі розвитку продовольчої

сфери як важливого чинника сталості і конкурентоспроможності. У статті проведено дослід-

ження інвестиційно-інноваційних ресурсів як фундаментальних засобів становлення європейсь-

кої моделі розвитку національної економіки. Проаналізовано сучасний стан інноваційного про-

цесу в економіці України, обгрунтовано визначальну роль інноваційного процесу у формуванні

агропродовольчого сектору як складової конкурентоспроможної національної економіки 21 сто-

ліття, визначені, джерела фінансування нових технологій і необхідність активізації розвитку вен-

чурного інвестування.

In today's global economic environment, there is a significant lag the national economy caused by

low levels of investment and innovative software development. The rapid growth of the impact of

science and new technology enhances the value of innovation factors required for unconditional

increase agricultural markets and to ensure the long-term competitive advantage on a global scale.

Integration of Ukraine into the global food system demands immediate implementation of innovative

models of agro- spheres as an important factor in the sustainability and competitiveness. In this

article a study of investment and innovation capabilities as fundamental means of becoming a

European model of development of the national economy. The current state of the innovation process

in Ukraine, proved decisive role in the innovation process in the formation of the agri-food sector as

part of the national economy competitive 21st century, sources of financing of new technologies

and the need to accelerate the development of venture investment.
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економічну політику, приділивши більше уваги примно-
женню інтелектуального потенціалу, злиттю науки і бізне-
су, яке дозволить впровадити інноваційні наукові розроб-
ки та залучити "інвестиції економічного зростання".
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У глобалізаційному контексті Україна є геополітич-
ним центром країн Балтії, Східної Європи, Кавказу і
країн Чорноморського регіону. Виходячи із свого гео-
політичного статусу вона має потенціал для того, аби
стати геоекономічним центром для зазначених країн. В
ринкових умовах господарювання розвиток під-
приємств, а також їх конкурентоспроможність, у тому
числі і продукції, на внутрішньому і на світовому ринках
визначається наявністю інноваційних технологій та тех-
ніки. Проблемним питанням для аграрних підприємств
є обмеженість інвестиційних коштів, зокрема, недо-
статність власних коштів, у тому числі з внутрішніх і
зовнішніх джерел, та в багатьох випадках — недо-
статність позикових коштів. Підприємства аграрного
сектору переважно здійснюють інвестування в основні
засоби з врахуванням реальної наявності власних
коштів та можливості запозичення. Тобто найчастіше
відсутній цільовий підхід до інвестування відтворюваль-
них процесів, а домінує ресурсний.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням дослідження процесів інноваційного роз-
витку підприємств агропродовольчої сфери, а також
формування та спрямування інвестиційних потоків в аг-
рарне виробництво присвячено наукові праці вчених-
економістів: Андрійчука А.В., Бланка І.О., Гальчинсь-
кого А.С., Геєця В.М., Герасимчука М.С., Губського Б.В.,
Гуткевич С.О., Дація О.І., Крисанова Д.Ф., Ланово-
го В.Т., Лукінова І.І., Майорової Т.В., Мертенса А.В.,
Мочерного С.В., Пересади А.А., Покропивного С.Ф.,
Саблука П.Т., Сухорукова А.І., Трегобчука В.М.. Гришо-
вої І.Ю., Кужеля В.В., Крюкової І.О., Стоянової-Коваль С.С.,
Шабатури Т.С., Митяй О.В., Маліка М.Я, Лупенка Ю.О.,
Лагодієнка В.В., Наумова О.Б. та інших [6—10].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення ролі інститутів

спільного інвестування у розвитку аграрної економіки
та потенціал подальшого їх зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У прогнозі "Глобальне фінансування наукових до-

сліджень і розробок" (2014 GLOBAL R&D FUNDING
FORECAST), світові валові видатки на наукові дослід-
ження та розробки (research and development — R&D)
упродовж 2012—2013 років зросли на 2,7% (з 1517
млрд дол. за паритетом купівельної спроможності, до
1558 млрд дол.), а в 2014 р. передбачається їх зростан-
ня, порівняно з 2013 р., ще на 3,9% (до 1618 млрд дол.).
Порівняно з докризовим 2007 р., вони зросли у 2013 р.
на 38,6% (світові валові R&D видатки у 2007 р. станови-
ли 1123,9 млрд дол.).У 2014 році десять країн будуть
витрачати близько 80% від загального обсягу $ 1600
млрд інвестованих у наукові дослідження та розробки
по всьому світу, з яких на об'єднані інвестиції в США,
Китаї та Японії буде припадати більше половини від за-
гального числа. Україна серед 40 країн посідає 38 місце
[1].

Макроекономічний аналіз розвитку України підтвер-
джує вкрай незначний вплив інноваційних факторів на
економічне зростання. Кардинально змінити ситуацію

можна шляхом використання інноваційних факторів
розвитку, досягнень сучасної науки і новітніх високих
технологій як головного ресурсу економічного зростан-
ня.

До джерел фінансування інновацій в умовах ринку
належать власні кошти підприємств (прибуток, аморти-
заційний фонд, акціонерний капітал, спонсорські кош-
ти), бюджетні кошти (прямі і непрямі у вигляді пільг,
дотацій тощо), іноземні інвестиції, кредитні ресурси,
венчурний капітал.

Бюджетний дефіцит стримує державне фінансуван-
ня науково-інноваційної діяльності. Окрім того, фінан-
сування інновацій за рахунок прибутку для більшості
підприємств є не реальним через недостатні його обся-
ги. А зміни в амортизаційній політиці практично вивели
амортизаційні кошти з переліку джерел відновлення
основних фондів. Для стимулювання інноваційної діяль-
ності в Україні це також важливо: значна кількість "гро-
шових інститутів" — банків, інвестиційних фондів, —
вкладали б кошти в сучасне формування країни за умо-
ви їх виключення з системи загального оподаткування.
Проблему оподаткування частини прибутку підприєм-
ства, що інвестується в інноваційну діяльність, можна
розглядати як самостійну та вивести з системи оподат-
кування, оскільки вона витрачається на сучасне пере-
озброєння компанії, що свідчить пророзвиток бізнесу
та призведе до поступового збагачення країни.

Однак звільняти від оподаткування можна тільки ту
частину інвестованого в інновації прибутку, що переви-
щує розмір нарахованої амортизації на останню звітну
дату. Держава повинна контролювати, як використову-
ються на підприємстві амортизаційні кошти: необхідно
дотримання вимоги повного використання нарахованої
амортизації згідно з цільовим призначенням, оскільки
за існуючих умов підприємства використовують амор-
тизаційні кошти для поповнення обігових [2].

Оскільки за сучасних умов розвитку ринкових відно-
син увага конкурентної боротьби пересувається з товар-
них ринків на ринки капіталу, реципієнта оцінюють з
позиції своєрідного інвестиційного товару, спроможно-
го задовольнити вимоги реального або потенційного
інвестора в максимізації ринкової вартості його бізне-
су. Для потенційного інвестора економічна природа
ринкової вартості бізнесу розкривається саме тоді, коли
приймається необхідне рішення щодо співвідношення
обсягу спрямованих інвестиційних потоків до результа-
тивності реалізації інвестиційного потенціалу. Іншими
словами, інвестор визнає в ринковій вартості бізнесу
реальну вартість спрямованих до реципієнта інвестиц-
ійних потоків та не бажає їх втратити більше, ніж того
вимагає оцінка ринкового стану, тоді як останній при-
знає в цій вартості тотожну оцінку втраченої користі від
володіння підприємством і намагається перетворити
інвестиційний проект у джерело створення додаткової
вартості. Саме це вимагає підходити до розуміння інве-
стиційного потенціалу підприємства з позиції отриман-
ня можливої віддачі від використання інвестиційного
капіталу у вигляді додаткового фінансового потоку,
спрямованого в ринкову вартість підприємства.

Венчурний капітал вважається безумовно потрібною
складовою спільного господарського механізму, який
повинен застосовуватися у тих випадках, коли тра-
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диційні механізми інвестування гальмується у зв'язку з
високими ризиками. Недарма питома вага венчурного
капіталу в загальному обсязі інвестованих коштів у ба-
гатьох країнах не перевищує декількох відсотків (крім
США та Великобританії). Виникнення й активний роз-
виток сучасного венчурного бізнесу у ряді країн (у США,
країнах Європи), стали можливими, насамперед, завдя-
ки затребуваності високоризикового капіталу з боку
малих і середніх інноваційних виробничо-технологічних
компаній, що зуміли створити високий комерційний по-
тенціал розробок.

Малий інноваційний бізнес вважається головним
венчурним середовищем грошових коштів. Особливе
місце в системі венчурного інвестування займають
інноваційно-орієнтовані корпорації, які здійснюють на-
ступальну ринкову стратегію. Це пов'язане з рядом об-
ставин. По-перше, великі корпорації є найважливішим
джерелом інновацій, бо в них виконується найбільша
питома вага національних науково-дослідних та до-
слідно-конструкторських робіт (надалі — НДДКР). На-
приклад, питома вага наукових досліджень, виконува-
них 100 найбільшими компаніями в загальному обсязі
промислових НДДКР у США становить 82%, в Англії
— 69,5%. у Франції — 81,9%. По-друге, великі про-
мислові корпорації мають значну питому вагу в попов-
ненні венчурного капіталу, у формуванні венчурних
фондів [3].

Венчурні фонди ніяк не поспішають вкладати в
акції на організованих ринках, оскільки вкладення у
фондовий ринок в Україні мають умовно невисоку
рентабельність при високому рівні неконтрольова-
них ризиків. Адже вкладення в маленькі компанії
через встановлення контролю над ними дозволяють
ефективніше контролювати можливі грошові небез-
пеки.

Венчурні фонди в Україні використовуються для
оптимізації управління холдингів і зняття зайвого подат-
кового навантаження. В той самий час, венчурне інвес-
тування залишається одним з важливих джерел грошо-
вих коштів для фірм.

Проаналізувавши головні проблеми та перешкоди
на шляху інноваційного розвитку України, з урахуван-
ням власного досвіду з розробки та реалізації іннова-
ційних проектів і програм, слід визнати існуючу іннова-
ційну політику такою, що не відповідає викликам часу
та не забезпечує перехід на нову якість стійкого роз-
витку країни.

Динамічне зростання інститутів спільного інвесту-
вання виводить вітчизняний інвестиційний бізнес на
рівень якісно нових вимог. Пріоритетними стають підви-
щення якості послуг у сфері управління активами, впро-
вадження професійних стандартів діяльності, що базу-
ються на кращій міжнародній практиці, активізації зу-
силь для подальшої розбудови організованого фондо-
вого ринку.

Необхідне впровадження міжнародних стандартів
з управління активами у практику роботи членів УАІБ,
формування у суспільстві позитивного іміджу спільно-
го інвестування як одного з ефективних механізмів,
що дозволяє акумулювати інвестиційні ресурси і спря-
мовувати їх у найбільш перспективні галузі економі-
ки [4].

Ще одним інструментом, що сприяє розвитку вен-
чурного бізнесу, є венчурні ярмарки (венчурні форуми),
які покликані стати каталізатором розвитку ринку ви-
соких технологій і послужити зміцненню становища дер-
жави на глобальному ринку хай-тек.

Ярмарок — унікальна можливість для малих і се-
редніх компаній, зацікавлених у залученні інвестицій для
розвитку свого бізнесу, представити свій проект до ува-
ги інвесторів, які діють на ринку прямих і венчурних інве-
стицій.

Проаналізувавши досвід США можна зробити вис-
новок, що в ході проведення ярмарків і форумів вирі-
шуються, як правило, три основні завдання:

1. Оцінка інвестиційного потенціалу у високотехно-
логічній сфері.

2. Надання посередницьких послуг виробникам і
споживачам наукоємних проектів.

3. Підвищення освітнього рівня учасників ярмар-
ку у сфері використання різних фінансових інстру-
ментів.

Необхідно організовувати проведення власних вен-
чурних форумів, на яких би збиралися професійні інве-
стори, керівники найбільших інвестиційних структур,
венчурних фондів і фондів прямого інвестування,
банків, консалтингових організацій, бізнес-ангелів,
керівники і власники компаній малої і середньої капі-
талізації, журналісти, політики та інші ключові учасни-
ки цього сегменту бізнесу Росії, Європи, Америки й
інших країн.

Наприклад, у Росії венчурні форуми проводять-
ся щорічно. В основі дискусій Російського венчур-
ного форуму обговорюються питання: розвитку
індустрії прямих інвестицій в Росії, франчайзинг в
Росії і за кордоном, державно-приватне партнер-
ство, пошук перспективних компаній та ініціація
операцій в технологічній сфері, стратегії виходу,
ризики і найбільш оптимальні варіанти, міжнарод-
на співпраця у сфері розвитку високих технологій
тощо.

Уже традиційно в рамках Російського Венчурно-
го Форуму проходить Російський Венчурний Ярмарок
— унікальна можливість для компаній малої і серед-
ньої капіталізації, зацікавлених у залученні інвестицій
для розвитку свого бізнесу, привернути увагу широ-
кого кола інвесторів, зав'язати контакти і налагоди-
ти ділові зв'язки з можливими партнерами по бізне-
су.

За статистикою, в середньому, із заявок від кан-
дидатів, надісланих в Оргкомітет, лише третина отри-
мує позитивний висновок Експертної комісії, до скла-
ду якої входять провідні менеджери російських ком-
паній, представники інвестиційних структур і венчур-
них фондів. Експерти, керуючись критеріями, які заз-
вичай використовують співробітники венчурних і інве-
стиційних фондів, а також менеджери компаній, для
оцінки перспективності бізнес-проектів, визначають
перспективність залучення венчурних і прямих інвес-
тицій в бізнес кандидата. Проекти, представлені на
Ярмарку, можуть скласти серйозну конкуренцію не
тільки на російському, але і на міжнародному ринку
нових технологій, а деякі з них не мають аналогів у світі
[5].
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Головною метою венчурного інвестування є про-
даж активів, придбаних венчурним фондом, страте-
гічному інвесторові, якого складно найти у сучасних
умовах. Тому стратегічна політика в першу чергу має
бути націлена на забезпечення можливості оптимі-
зації інноваційного розвитку. Потрібно винайти
фінансові інструменти для залучення ресурсів, змен-
шити дисбаланс між інвестиціями і заощадженнями
та загалом активізувати український фондовий ри-
нок.

ВИСНОВКИ
Беручи до уваги те, що Україна переходить на

інвестиційну модель розвитку, набирає особливого
сенсу державна регуляція інвестиційного процесу в
Україні, яка направлена на створення конкретних пе-
редумов:

— вдосконалення відповідної законодавчої
бази, посилення контролю за дотриманням законо-
давства;

— формування системи пільгового кредитування та
спеціального режиму оподаткування при реалізації інно-
ваційних проектів;

— стимулювання розвитку інноваційних проектів за
допомогою венчурного капіталу, ІСІ, та інтеграційних
процесів між виробництвом, переробкою та спожива-
чем;

— забезпечення прозорої, чесної конкуренції на ви-
робництві, у сфері послуг і фінансовому секторі, що
унеможливить отримання надприбутків, використовую-
чи екстенсивні чинники ведення бізнесу.
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