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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток світової економіки вимагає від

економічної системи нашої країни приймати активну
участь на шляху до формування інноваційної моделі
розвитку аграрного сектору, яка підтримує економічну
силу держави та її перспективи на світовому ринку. В
сучасних умовах інноваційна діяльність є одним із най-
важливіших факторів економічного розвитку, а освоє-
ння інновацій є головною умовою забезпечення конку-
рентоспроможності економіки. Саме інноваційна діяль-
ність стимулює сільськогосподарські підприємства до
модернізації виробництва, зміцнення конкуренто-
здатності власної продукції, розширення товарного
асортименту та покращує адаптивність господарюючих
суб'єктів до міжнародних вимог. Незважаючи на вели-
ку кількість переваг як для національної економіки, так
і для підприємства, що отримується від ведення іннова-
ційної діяльності, залишається багато чинників, які стри-
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мують даний процес. Головними з яких є недостатній
рівень фінансування, наявність неефективних інстру-
ментів, незадовільний рівень розвитку альтернативних
джерел фінансування тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням покращення розвитку фінансування інно-
ваційної діяльності займалось чимало видатних вчених
таких, як О.І. Дацій, В.Л. Геєць, П.Т. Саблук, Н.М. Сірен-
ко, Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, І. В. Комарова,
М.В. Тимоць, Н.О. Долгошея, Л.І. Федулова, Л.М. Гут-
ко, І.М. Кобушко, Е.І. Гусейнова, О.М. Головінов,
А.І. Ковтун, С.В. Пономаренко, А.С. Аблов, В.С. Будкін,
Л.П. Гальперіна та ін. Але варто зазначити, що не всі
аспекти даної багатогранної проблеми знайшли своє
кінцеве вирішення, тому тема статті є актуальною та
заслуговує на подальше вивчення.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті виявити та обгрунтувати шляхи покра-

щення розвитку фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні в умовах євроінтеграційних процесів,

ефективне функціонування сільськогосподарських
підприємств здійснюється на засадах інноваційного век-
тору розвитку, формування якого потребує значних
фінансових ресурсів. Вітчизняними науковцями визна-
чено, що головною перешкодою для реалізації політики
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку аграрного
сектора економіки є загострення проблеми фінансуван-
ня інноваційної діяльності суб'єктів господарювання га-
лузі, що поглибленні нестабільністю національної еко-
номіки та світовими кризовими коливаннями [1; 2; 3].

Аналіз фінансування інноваційної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств виявив низьку ефек-
тивність існуючої системи, на яку впливають різні фінан-
сові, ринкові, інформаційні, адміністративні фактори та
фактори інноваційної бездіяльності (рис. 1). Тому для
подолання існуючих проблем необхідно розробити ком-
плекс заходів, метою яких є зміцнення ролі держави у
процесі фінансування, формування ефективного стра-
хового захисту учасників інноваційної діяльності у
сільському господарстві, виявлення альтернативних
джерел фінансування інноваційної діяльності сільсько-
господарських підприємств.

На шляху до розробки ефективних напрямів фінан-
сування інноваційної діяльності варто перш за все звер-
нути увагу на особливість взаємовідносин науки та
суб'єктів господарювання аграрного сектору. Діяльність
НДІ часто завершується нереалізованістю багатьох но-
вацій, оскільки вони нездатні вирішити питання їх ко-
мерціалізації й практичної реалізації. Наприклад, окремі
НДІ Херсонської області мають дослідні підприємства,
на базі яких випробовують результати своєї наукової
праці, тоді як запустити новацію "на поток" не спро-
можні. Низький відсоток інноваційно-активних
підприємств (13%) свідчить про те, що сільське госпо-
дарство Херсонської області ставлять за мету максимі-
зацію прибутку за мінімуму витрат, що не корелюється
з інноваційним вектором розвитку аграрного ринку.
Крім того, випробування нової технології виробництва
або модернізація товарного асортименту є ризиковим
для суб'єктів господарювання, тому що результат ро-
боти не відомий на 100%. Таким чином, виникає пато-
логічне замкнене коло, коли НДІ працюють над ство-
ренням новацій, а для сільськогосподарських підпри-
ємств вони не потрібні. Для вирішення окресленої про-
блеми на наш думку необхідно налагодити тісний коре-
ляційний зв'язок НДІ та сільськогосподарських
підприємств, що підвищить якість фінансування їх інно-
ваційної діяльності.

Серед власних джерел фінансування інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств вагому
роль відіграють позикові ресурси, а саме: кредитуван-

Рис. 1. Фактори, які перешкоджають фінансуванню інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств Херсонської області

Згруповано автором за даними анкетування.
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ня комерційними банками, частка яких у структурі дже-
рел становить 17,2% [4; 5]. На жаль, сільськогоспо-
дарські підприємства за об'єктивними та суб'єктивни-
ми причинами мають низький рівень ефективності
співробітництва із суб'єктами банківського сектора Ук-
раїни. При кризових станах економіки саме суб'єктам
господарювання аграрного сектора економіки відмов-
ляють у отриманні кредитних ресурсів, а відсоткові став-
ки, які в національній валюті становлять 16,9—21% [4;
6], є недоступними для малих та середніх підприємств,
які становлять основу сільського господарства країни.
Також перешкодами в ефективній співпраці сільськогос-
подарських підприємств та банківських установ є
відсутність заставного майна, низький рівень рентабель-
ності виробництва (середній рівень у 2010—2012 рр.
становив 19,9% [4]), негативна кредитна історія, немож-
ливість погашення першого внеску, а також особливість
аграрного виробництва серед яких сезонність, за-
лежність від природно-кліматичних умов, висока ризи-
кованість діяльності, часова невідповідність збору вро-
жаю та його реалізації тощо.

Оскільки питання банківського кредитування інно-
ваційної діяльності є досить актуальним, провідні нау-
ковці, серед яких Дацій О.І., Саблук П.Т., Антонюк Л.Л.,
Поручник А.М., Савчук В.С., Зінько Н.Я., Стецюра Л.А.
[8] та інші, приділяють значну увагу його вирішенню.
Наприклад, за допомогою реалізації національного про-
екту створення ринку землі. Варто зауважити, що оск-
ільки рівень економічного розвитку країни є досить
низьким, не стабільним та мало адаптивним, суб'єкти
ринку землі в Україні можуть стати елементами шах-
райських та корупційних схем, що направлені на неза-
конне заволодіння нею, в результаті чого сільськогос-
подарське підприємство ризикує залишитись без основ-
ного виробничого ресурсу, що в свою чергу робить не
можливим будь-яку господарську діяльність. Тому ви-
користання землі сільськогосподарського призначення
як предмета банківської застави в Україні ми вважаємо
не ефективним.

На сьогодні залишається низькою взаємодія ко-
мерційних банків з малими сільськогосподарськими
підприємствами та фермерськими господарствами, для
яких умови кредитування є неприйнятними. Звернемо
увагу, що для даної категорії господарств обмежені та-
кож такі альтернативні джерела фінансування іннова-
ційної діяльності, як іноземне інвестування, лізинг, за-
лучення інвестицій приватного сектору й домогоспо-
дарств. Тому вважаємо, що пріоритетним напрямом
розвитку фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств України є створен-
ня аграрного інноваційного банку як фінансового по-
середника, метою якого повинно бути: акумуляція
фінансових ресурсів для капіталізації інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств; роз-
поділ фінансових ресурсів на реалізацію інноваційних
проектів. Створення даного посередника забезпечить:
формування інформаційного фонду сільськогоспо-
дарських інновацій, в якому будуть акумульовані
підприємства, які впроваджують інноваційну діяльність
та результати реалізації тих чи інших інновацій на
підприємстві, проблемні питання інноваційної діяль-
ності та шляхи їх подолання, а також статистичний

облік інноваційної діяльності у сільському госпо-
дарстві.

Зважаючи, що розвиток економічного потенціа-
лу сільського господарства України, частиною якого
є інноваційна діяльність суб'єктів господарювання,
знаходиться у площині загальнодержавних інтересів,
вважаємо необхідним створення інвестиційного аг-
рарного інноваційного банку (АІБ) зі спільною фор-
мою власності покласти на державу в особі Міністер-
ства аграрної політики та продовольства України,
провідні сільськогосподарські підприємства (у тому
числі агрохолдинги), комерційні банки, а також інсти-
тути спільного фінансування (ІСІ), якими є венчурні
фонди. Головними напрямами роботи АІБ повинні
бути: фінансова підтримка інноваційно-активних
підприємств; сприяння інноваційному розвитку
сільськогосподарських підприємств; залучення
фінансових ресурсів.

Найбільш перспективними завданнями у напрямі
фінансової підтримки інноваційно-активних підприємств
повинно бути:

— розрахунок оптимальної структури джерел фі-
нансування інноваційної діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств, який дозволить визначити доцільність
використання різних фінансових ресурсів;

— сприяння страхуванню інноваційної діяльності.
Варто зауважити, що відповідно до умов вітчизняного
законодавства, підприємництво є діяльністю на влас-
ний ризик, тому застосовувати примусові заходи їх по-
передження є на нашу думку не вірним. Вважаємо, що
страхування інноваційної діяльності повинно мати
перш за все заохочувальний характер. У разі відмови
від страхування інноваційної діяльності до сільсько-
господарського підприємства, яке зазнало збитків від
реалізації не застрахованого інноваційного проекту,
застосовують штрафні санкції АІБ, а саме: обов'язко-
ве страхування діяльності підприємства, підвищення
відсоткових ставок на 1,5% за користування фінансо-
вими ресурсами для реалізації наступних проектів, а
також повернення вартості страхування у фонд АІБ.
Застосування таких заходів сприятиме залученню інно-
ваційно-активних сільськогосподарських підприємств
до страхування діяльності, що дозволить знизити
фінансові ризики. Враховуючи незадовільний стан аг-
рострахування, вважаємо доцільним запровадити си-
стему страхування фінансових результатів від іннова-
ційної діяльності, що, по-перше, стимулюватиме впро-
вадження інновацій, а, по—друге, знизить ризики її
фінансування у сільському господарстві, що дозволить
збільшити обсяги фінансового забезпечення іннова-
ційної діяльності та залучить перспективні альтерна-
тивні джерела фінансування, які в свою чергу здатні
знизити фінансове навантаження на суб'єктів госпо-
дарської діяльності, зміцнивши рівень його фінансо-
вої стійкості та покращить ефективність аграрного сек-
тору України;

— допомога у пошуку оптимальних джерел фінан-
сування інноваційної діяльності в залежності від стадії
реалізації інноваційного проекту, його спеціалізації,
терміну окупності та форми власності;

— надання кредитних фінансових ресурсів за спро-
щеною схемою на вигідних умовах для всіх учасників.
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Розрахунок платежів за позиковими фінансовими ре-
сурсами повинен здійснюватися з врахуванням вироб-
ничого циклу сільськогосподарського підприємства,
спеціалізації виробництва та фази реалізації інновацій-
ного проекту і направлений на їх розподіл відповідно
отримання прибутку;

— допомога у пошуку інвестиційних або інших аль-
тернативних фінансових ресурсів, а також сприяння
виходу інноваційно-активного підприємства на ІРО.

Сприяння інноваційному розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств повинно досягатися шляхом ви-
конання наступних завдань:

1. Створення інформаційної бази аграрних інно-
вацій. Варто зауважити, що діагностика сучасного ста-
ну фінансування інноваційної діяльності суб'єктів гос-
подарювання дозволяє виявити тенденції й окреслити
існуючі проблеми, що дозволяє визначити напрями їх
подолання. Але відсутність повної інформації про
практичну реалізацію інноваційної діяльності у
сільському господарстві України значно перешкоджає
покращенню стану її фінансування, що в свою чергу
стримує процес комерціалізації інновацій та реалізації
інноваційного вектора розвитку сільського господар-
ства.

2. Створення інформаційної бази успішних іннова-
ційно-активних підприємств. Для сприяння залучення
сільськогосподарських підприємств до формування
інформаційної бази про стан, тенденції, проблеми та ре-
зультати інноваційної діяльності, пропонуємо збільшу-
вати термін надання кредитних ресурсів продовжувати
на строк від 0,6 р. до 1,5 р. у залежності від виду інно-
ваційної діяльності, стадії реалізації інноваційного про-
екту й досвіду роботи сільськогосподарського підприє-
мства.

3. Оцінка ризиків фінансування інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств.

У напрямі накопичення грошових коштів для фінан-
сування інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, які акумулюватимуть державні фінансові
ресурси, фінансові ресурси комерційних банків, ліди-
руючих сільськогосподарських підприємств, приватно-
го сектора, домогосподарств, а також приватні та іно-
земні інвестиції, необхідно реалізувати ключові завдан-
ня даного вектора, а саме:

— акумулювання фінансових ресурсів з різних
джерел для фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств. Зважаючи на
низький рівень платоспроможності державного бю-

Рис. 2. Механізм активізації розвитку фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств

Розроблено автором.
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джету, необхідно сприяти залученню додаткових
фінансових ресурсів у АІБ для реалізації інноваційних
проектів у сільськогосподарських підприємствах. Тому
вважаємо за потрібне стимулювати залучення додат-
кових фінансових ресурсів від комерційних банків,
лізингових та страхових компаній, ІСІ (венчурних
фондів), приватних підприємств шляхом зменшення
суми податку на прибуток на 25% у разі інвестування
не менше 10% доходу зазначених підприємств у фонд
АІБ. Для передових сільськогосподарських підпри-
ємств та агрохолдингів використовувати дану норму
при інвестуванні 8% у фонд АІБ або не менше 20%
доходу у фінансування інноваційної діяльності у влас-
них підприємствах. Також з метою залучення інозем-
них фінансових ресурсів пропонуємо зменшити загаль-
ну суму оподатковуваних доходів підприємств-донорів
на 20% за умови їх інвестування рівної суми у АІБ або
фінансування інноваційної діяльності вітчизняних
сільськогосподарських підприємств на суму не менше
10% середньорічного неоподаткованого прибутку
підприємств протягом 5 років;

— проведення маркетингової політики зі сприяння
розповсюдженню інформації про сільськогосподарські
інновації, направленої на організацію круглих столів,
семінарів, конференцій із науковцями та підприємства-
ми з метою покращення якості їх співпраці. Для сприян-
ня злагодженню попиту та пропозиції на ринку агроінно-
вацій залучити досвід Німеччини в частині обміну ква-
ліфікованими кадрами між НДУ та сільськогосподарсь-
кими підприємствами. А також обмін кадрами між по-
чинаючими інноваційно-активними підприємствами га-
лузі з передовими агрохолдингами, тощо;

— сприяння залученню фінансових ресурсів домо-
господарств. Вважаємо, що участь АІБ у фонді гаран-
тування вкладів сприятиме покращенню залучення
фінансових ресурсів домогосподарству фінансуванні
інноваційної діяльності сільськогосподарських під-
приємств.

Варто зауважити, що участь сільськогосподарсь-
ких підприємств в АІБ забезпечує високий рівень до-
віри до господарюючих суб'єктів галузі перед парт-
нерами, зокрема інвесторами, кредиторами, лізин-
говими компаніями тощо, оскільки створює умови
прозорості усіх етапів інноваційної діяльності. Таким
чином, саме АІБ виступатиме гарантом цільового ви-
користання фінансових ресурсів на підприємстві,
контролюючи стан їх розпорядження, а також забез-
печить реалізацію регіональних інноваційних про-
ектів шляхом тісної кореляції їх учасників за допо-
могою залучення джерел фінансування, підпри-
ємств-партнерів, подолання бюрократичних пере-
шкод тощо.

Разом з тим, в умовах активної ринкової трансфор-
мації важливого значення для фінансування іннова-
ційної діяльності набуває фінансова стійкість суб'єктів
господарювання, оскільки вона має пряму залежність
із рентабельністю власного капіталу підприємства.
Тому погоджуємося з думкою Долгошеї Н.О., яка ак-
центує увагу на необхідності покращення стану рин-
кового середовища підприємств аграрного сектору,
стимулювання їх економічної активності, розвитку ре-
сурсного потенціалу, подолання технологічної відста-

лості виробництва [9, с. 31]. Варто зауважити, що ак-
тивізація ефективності інвестиційно-інноваційної мо-
делі розвитку аграрного сектору можливий лише за
умови якісної комплексної державної підтримки інно-
ваційної політики.

Звернемо увагу, що аграрний сектор є економічною
системою, яка не здатна до саморегулювання, відпові-
дно саме державна координація механізму діяльності
сільськогосподарських підприємств є необхідним еле-
ментом не лише його ефективного функціонування, а й
важелем інноваційного розвитку, який не можливий за
відсутності якісного фінансування. Державна підтрим-
ка повинна мати системний стратегічний ціленаправле-
ний характер, а не мати вигляд поодиноких імпульсних
надходжень, які здатні лише частково вирішити на-
слідки, спровоковані непрофесійним регулюванням аг-
рарного ринку.

Варто звернути увагу, що іноземні інвестори є пев-
ним лакмусовим папером для вітчизняної економіки
та його інноваційного потенціалу. Саме готовність
міжнародних інвесторів приймати участь у фінансу-
ванні інноваційної діяльності свідчить про перспек-
тивність даного проекту. Але в питанні залучення іно-
земних інвестицій є безліч проблем. Насамперед,
сільськогосподарське підприємство у переважній
більшості не може самостійно знайти іноземного інве-
стора. У свою чергу іноземні інвестори вважають не
лише інноваційну діяльність в аграрному секторі ве-
ликоризикованим об'єктом інвестицій, а й усю вітчиз-
няну економіку. Також нестабільність законодавства
та відверто руйнівні для інвестиційного клімату в
країні законодавчі ініціативи знижують привабливість
міжнародних партнерів.

Серед проблем фінансування інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств за рахунок
іноземного фінансування варто виокремити також і
офшорний статус їх переважної більшості [4], який по-
в'язаний в першу чергу з бажанням українських бізнес-
менів мінімізувати податкове навантаження, захисти-
ти й легалізувати власний капітал, що привносить ве-
ликий збиток АПК та національній економіці. Дослід-
ження даної проблеми та формування ефективного й
дієвого механізму її подолання потребує масштабної
незаангажованої й позбавленої лобістичних настроїв
практиків та науковців усіх галузей, оскільки пробле-
ма є актуальною для всіх секторів національної еко-
номіки. Ми вважаємо, що питання залучення інозем-
ного капіталу в процес фінансування інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств можна
вирішити шляхом створення відповідного фінансово-
го посередника, а саме АІБ, який виконуватиме регу-
ляторну функцію і сприятиме пошуку інвесторів у га-
лузь.

Фінансово-економічна система України, форму-
ючи фінансову, аграрну, інвестиційну та інноваційну
політику держави та визначаючи стратегічні вектори
його розвитку, за сприяння державної підтримки,
податкового стимулювання, інвестиційного клімату,
страхування, впливу міжнародної інтеграції, адаптації
міжнародного досвіду, кредитування, лізингу, венчур-
них фондів та АІБ забезпечує розвиток фінансуван-
ня інноваційної діяльності. Тому механізм активізації
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розвитку фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств (рис. 2) грун-
тується на їх ефективній взаємодії, на який вплива-
ють екзогенні та ендогенні фактори, методи, форми
та принципи фінансування, врахування та дотриман-
ня яких створює передумови інноваційного розвитку
сільського господарства і відповідно сталий розви-
ток економіки України.

Серед найбільш впливовіших ендогенних факторів,
які створюють передумови розвитку фінансування інно-
ваційної діяльності сільськогосподарських підприємств
варто назвати розмір, форму власності, рівень фінан-
сової стабільності та економічної безпеки підприємства,
а також досвід комерціалізації інновацій і наявність
власних інноваційних розробок. До екзогенних фак-
торів варто віднести політико-економічний стан країни,
стан аграрного сектора, розвиток фінансово-економі-
чної системи, рівень інноваційного розвитку сільського
господарства, зовнішньоекономічну політику країни
тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, виходячи із вище наведеного слідує, що
пріоритетними напрямами розвитку фінансування
інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств є: створення аграрного інноваційного
банку, підвищення рівня фінансової стійкості сіль-
ськогосподарських підприємств, використання аль-
тернативних джерел фінансування інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств, зміцнення
державної підтримки фінансування інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств,
зміцнення страхового захисту інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств, запровадження
моделі активізації та врахування механізму впливу
міжнародної інтеграції на розвиток фінансування ін-
новаційної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані у
таких напрямах, як розробка механізму впровадження
моделі розвитку фінансування інноваційної діяльності
у практичну діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств, перспективи запровадження та забезпечення
ефективності діяльності АІБ.
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