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ВСТУП
Історичний досвід розвинутих країн підтверджує

важливість розвитку інноваційної сфери в економічно)
му житті суспільства. У сучасних умовах роль і місце
окремих країн у світовій економіці визначається не лише
розміром і кількістю матеріальних, людських і фінан)
сових ресурсів. Головним чинником, що впливає на роз)
виток окремих галузей і економіки в цілому, є стан інно)
ваційної сфери, розмір інвестицій та ступінь реалізації
існуючого науково)технічного потенціалу.

Сучасні економічні процеси характеризуються роз)
витком як позитивних, так і негативних тенденцій, зу)
мовлених рядом об'єктивних і суб'єктивних причин.
Особливе місце при цьому займає аграрний сектор еко)
номіки. Наявні природні умови і трудові ресурси дер)
жави дозволяють створити ефективне, конкуренто)
спроможне на світовому рівні сільське господарство.
Проте є нагальна потреба у розвитку інноваційної та
інвестиційної діяльності, спрямованої на поповнення і
використання виробничого потенціалу.

Становище, в якому знаходиться аграрний сектор
економіки, є кризовим. Значний спад виробництва, про)
блеми з продовольчим забезпеченням внутрішнього
ринку, де обсяги виробництва сільськогосподарської
продукції складають більше 30% ВВП, є тому підтвер)
дженням. При цьому становлення аграрного сектора
економіки, підвищення його конкурентоспроможності
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках знач)
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ною мірою залежать від виваженої і обгрунтованої інно)
ваційно)інвестиційної політики держави.

Разом з тим невиважена інноваційна діяльність
щодо впровадження нових технологічних рішень пород)
жує ряд нових проблем, що потребують нового теоре)
тичного дослідження і практичної апробації.

Реформування аграрного сектору економіки, що
відбувається не повною мірою, стосується питань впро)
вадження нових технологій, інноваційної діяльності та
управління цими процесами. У регулюванні інновацій)
ної діяльності недостатньо застосовуються економічні
методи. Проблема інноваційної діяльності в аграрній
сфері залишається в основному предметом теоретич)
них досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На сучасному етапі проблеми розвитку зернового
господарства і зміцнення продовольчої безпеки за ра)
хунок використання досягнень НТП та інноваційних
рішень у сфері АПК вивчено недостатньо. Досліджен)
ню теоретичних і методологічних аспектів розвитку
інноваційного процесу у науково)технічній сфері і прак)
тичній діяльності найбільшу увагу приділили: О. Амо)
ша, С. Ільєнкова, М. Долішний, В. Покропивний, Є. Уткін,
Й. Шумпетер, Б. Твісс, Є. Роджерс, Б. Санто, В. Харт)
ман, Е. Менсфілд, Н. Мончев, І. Перлаки і ін. Поряд з
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цим, дослідженню найбільш актуальних проблем роз)
витку сільського господарства в сучасних умовах при)
святили свої праці: В.Я. Амбросов,  О.Ю. Амосов, Л.М.
Анічин, Л.А. Антоненко, М.О. Бесєдін,  П.І. Гайдуцький,
М.В. Гладій, В.К. Горкавий, МЯ.  Дем`яненко, Й.С. За)
вадський, М.Ф. Кропивко, М.Г. Лобас, І.І. Лукінов, А.В.
Македонський, М.Й. Малік, В.П. Мартьянов, В.Я. Ме)
сель)Веселяк, В.О. Муковоз, М.Ф. Огійчук, О.М. Они)
щенко, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук, В.Д. Савченко,
М.Ф. Соловйов, О.Л. Шепотько, В.Й. Шиян, О.В.
Шкільов, О.М. Шпичак та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— уточнити понятійний апарат інноваційної діяль)

ності підприємства;
— визначити суть, роль і значення інноваційного

процесу в умовах структурної перебудови аграрного ви)
робництва;

— обгрунтувати пріоритетні напрями впроваджен)
ня енергозберігаючих технологій;

— провести комплексну оцінку нових організацій)
но)економічних форм матеріально)технічного забезпе)
чення сільського господарства;

— визначити ефективність лізингової форми поста)
чання сільськогосподарської техніки сільським товаро)
виробникам;

— провести вартісну (грошової) й енергетичну оці)
нку різних технологічних прийомів вирощування зерно)
вих культур;

— визначити можливі шляхи і способи залучення
інвестицій у сільське господарство України.

РЕЗУЛЬТАТИ
У аграрній сфері економіки, механізми управління

інноваційними процесами на макро) і мікроекономічно)
му рівнях являють собою комплекс взаємозалежних
організаційно)технічних, техніко)технологічних, соці)
ально)психологічних факторів, спрямованих на досягнен)
ня поставленої мети від народження ідей до випуску го)
тової продукції (послуг). Виходячи з цього, удосконалю)
ються теоретичні і методологічні аспекти управління інно)
ваційними процесами в аграрній сфері АПК [3].

Аналіз підтверджує, що протягом тривалого періо)
ду економіка України розвивалася переважно за раху)
нок екстенсивних факторів, у виробництві домінували
еволюційні процеси. Екстенсивні фактори виробництва
практично вичерпали себе і їхній вплив став економічно
несприятливим. Тому подальший розвиток агропромис)
лового комплексу України повинен базуватися на но)
вих рішеннях у галузі технології, техніки, організацій)
них форм і економічних методів господарювання. Вихід
із кризової ситуації вимагає розробки і реалізації ефек)
тивної державної інноваційної політики.

В умовах переходу економіки на ринкові шляхи,
функціонування базових галузей супроводжується на)
уково)технічним і технологічним відставанням від інду)
стріально розвинутих країн. Зростаючий вплив нововве)
день на розвиток економіки і бізнесу усвідомлюють
більшість господарських керівників і підприємців Украї)
ни. Але методологічні аспекти і механізми реалізації
інноваційних проектів у аграрній сфері АПК вивчені не
достатньо [5].

Інтеграція економіки України до світового господар)
ства і поява нової техніки дозволили впроваджувати
інноваційну технологію і техніку у сільському госпо)
дарстві. Передпосівна обробка грунту і посів зернових
культур з високопродуктивними інтегральними тракто)
рами заводу ХТЗ, "Джон Дір", застосування засобів за)
хисту рослин відомих фірм, збирання зернових комбай)
нами "Славутич", "Лан", "Джон Дір", "Массей Фергю)
сон" дозволили значно знизити витрати на вирощуван)
ня і підвищити економічну ефективність виробництва
зерна. На жаль, прогресивна технологія і передовий
досвід в умовах економічної й енергетичної кризи не
стали масовими. Тому необхідно активно брати на озб)
роєння сучасні методи і форми інноваційного менедж)
менту в аграрній сфері АПК, у тому числі закордонного
досвіду. У зв'язку з цим узагальнюється закордонний
досвід планування діяльності підприємств з метою удос)
коналювання методології розробки інвестиційних
бізнес)планів у вітчизняній практиці.

Багаторічний досвід "Агроінком" Київської області,
"Агродон" і АТЗТ "Екопрод" Донецької області, "Сади
України", ТОВ "Балаклійський РТП" Харківської області
підтверджує необхідність створення аналогічної спе)
ціалізованої підприємницької структури, що сприяло б
реформуванню агропромислового комплексу для вико)
ристання передових досягнень технології виробництва
продукції сільського господарства. Прогресивна техні)
ка тут головна. Застосування грунтообробної техніки і
сівалок з обприскувачем гербіциду і зернозбиральної
техніки відомих фірм "Джон Дір", "Клаас", "Массей
Фергюсон" та інших забезпечує приріст врожайності
зернових в умовах степу України до 20—25 ц/га, со)
няшнику — 8 ц/га, а зеленої маси кукурудзи — до 80
ц/га, при значному зниженні витрат праці і паливно)ма)
стильних матеріалів (ПММ) на одиницю продукції [3].

На наш погляд, головною причиною, яка стримує
впровадження прогресивної технології в сільське гос)
подарство, є не вищезазначені протиріччя, а відсутність
коштів і дуже високі ціни на продуктивну і надійну імпор)
тну сільськогосподарську техніку відомих фірм при чин)
них положеннях оподатковування і митних зборів. Тому
Кабінету Міністрів України необхідно зважено підходи)
ти до розробки політики технічного переозброєння
сільського господарства і розробити положення на три)
валу перспективу.

Разом з тим, технічне переозброєння сільського гос)
подарства носить безсистемний характер. Тому виник)
ла необхідність обгрунтування інноваційної технології і
техніки в аграрній сфері АПК з такою метою: описати
основні аспекти майбутнього проекту розвитку агро)
фірми; проаналізувати всілякі проблеми, з якими зуст)
річаються підприємства в умовах економічної й енерге)
тичної кризи; обгрунтувати основні способи розв'язан)
ня фінансової проблеми і шляхи виходу з кризової си)
туації; відповісти на запитання: чи варто вкладати, гроші
в інвестиційний проект і, якщо так, то чи принесе даний
проект прибуток; оцінити свої можливості в умовах рин)
кової конкуренції; і нарешті, відповісти, наскільки "при)
ваблива" ідея інноваційного проекту для того, щоб за)
лучити увагу зовнішніх інвесторів. Дослідження моно)
графічним методом свідчить про те, що у сільськогос)
подарських підприємствах і селянських (фермерських)
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господарствах знос основних засобів складає більше
75%, а собівартість 1 ум. ет. га на 20—25% вища, ніж у
передових підприємствах. У свою чергу — це призво)
дить до проведення основних польових робіт з порушен)
ням агротехнічних термінів і, як наслідок — до недобо)
ру продукції і росту витрат виробництва [2].

Для потенційного інвестора (замовника) важливе
значення має дослідження початкової (перед інвести)
ційної) фази, тому що інвестору вигідніше витратити
гроші на вивчення питання "бути чи не бути проекту" і
при негативній відповіді відмовитися від нього, ніж по)
чати безперспективну справу. У світовій практиці відо)
мо декілька способів обгрунтування економічної ефек)
тивності інвестиційного капіталу. Один з найбільш роз)
повсюджених з них — метод розрахунку прибутку. Да)
ний метод дозволяє визначити статистичну норму ефек)
тивності інвестицій, тобто загальну потребу в прибутку
для здійснення обов'язкових платежів. У науці й прак)
тиці відомі різні підходи до оцінки перед інвестиційно)
го проекту. І незалежно від підходу цю роботу варто по)
чинати з оцінки економічного ризику.

Перспектива розвитку АПК залежить від чисель)
ності населення регіону, зростання доходу населення і
поліпшення структури харчування населення, експорт)
ної можливості регіону та ін. Виходячи з цих даних, ми
прогнозували необхідні обсяги виробництва продукції
для внутрішньорегіонального споживання та розширен)
ня експортної можливості регіону і суму капітальних
інвестицій на технічне переозброєння і виконання по)
ставлених завдань [1].

Активізація інноваційного процесу і впровадження
ресурсо) і енергозберігаючих технологій і техніки у
сферу АПК залежить не тільки від масштабу інвестицій
в регіоні, але і від уміння знаходити новий і творчий
підхід до проблеми. Наприклад, агрофірма АТЗТ "Еко)
прод" у співробітництві з Донецьким експериментальним
заводом намагається налагодити серійний випуск боро)
ни — аналога "Конкорд" (США), що у три рази дешев)
ше власного. Херсонський завод зернозбиральних ком)
байнів налагоджує випуск сівалок точного висіву "Грейт
плейнз". Передовий досвід у сфері інновації вимагає
систематизації й узагальнення для подальшого поши)
рення.

Управління інноваційним процесом як особлива
сфера діяльності економіки АПК зумовлює наукову
основу її організації на макрорівні, де держава виконує
свої управлінські функції шляхом регулювання еконо)
міки, і на мікрорівні, де функціонують підприємницькі
структури, використовуючи нові досягнення НТП. Для
підвищення ефективності інноваційного менеджменту,
орієнтованого на збільшення прибутку, важливе значен)
ня має мікрорівень.

У процесі аналізу і вибору стратегії управління інно)
ваціями необхідно враховувати рівень техніки і техно)
логії, забезпеченість робочою силою, здійсненність
мотивації до праці і раціоналізації робочого місця. При
цьому стратегія управління інноваціями повинна бути
націлена на досягнення наступних ключових задач: 1)
одержання прибутку шляхом реалізації нових товарів і
послуг, необхідних споживачам; 2) скорочення витрат
виробництва; 3) розширення ринкового сегмента збуту
продукції та послуг.

ВИСНОВКИ
Послідовне перетворення в життя ринкових методів

і принципів господарювання зумовили необхідність дос)
лідження інноваційних процесів, які відбуваються у
світовому сільськогосподарському виробництві, і впро)
вадження їх у вітчизняне виробництво. Інновація як су)
купність техніко)технологічних, організаційно)еконо)
мічних та інших заходів, спрямованих на досягнення ус)
піху у бізнесі, є потенційною можливістю підвищення
ефективності виробництва, а ефективність самих ново)
введень залежить від системи управління. У зв'язку з
цим визначено її основні категорії і поняття "новація" і
"інновація", предмет і метод дослідження. Управління
інноваційними процесами — більш широке поняття, ніж
інноваційний менеджмент. І управління цими процеса)
ми потребує наукової основи організації, планування і
управління нововведеннями з метою підвищення кон)
курентоспроможності аграрного сектора економіки.

Стратегія управління інноваційними процесами в аг)
рарної сфері АПК повинна базуватися на пріоритетних
напрямах розвитку сільського господарства з урахуван)
ням особливості регіонів, можливості втілення в життя
нових напрямів науки і техніки власними силами і кошта)
ми. Управління інноваційними процесами у аграрній сфері
охоплює інтереси багатьох аграрних підприємств і потре)
бує допомоги науково)виробничих установ. Обстеження
багатьох агроформувань регіону свідчить про те, що вир)
ішення питань планування та регулювання інноваційних
процесів у аграрних підприємствах потребує методологі)
чної допомоги керівникам і спеціалістам у розробці бізнес)
планів з організації та впровадження інноваційних рішень.
При цьому методологічним центром для надання допомо)
ги повинні бути профільні наукові установи, техноагропар)
ки, державні та недержавні інноваційні структури, які ство)
рені у регіонах і відповідають за впровадження інновацій)
них рішень у практику виробництва аграрних підприємств.
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