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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні немає сумніву, що інноваційні процеси

відіграють визначальну роль у формуванні концепцій

розвитку окремих держав, є невід'ємною умовою за*
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DEVELOPMENT OF THE INNOVATION�INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Проблеми розвитку соціально�економічної системи України свідчать про те, що існує об'єк�

тивна необхідність найбільш повної реалізації інноваційного потенціалу України, підвищення

інноваційно�інвестиційної активності суб'єктів господарювання. В статті окреслено стан і про�

блеми інноваційної діяльності аграрних підприємств. Визначено основні складові, котрі не�

обхідні для активізації інноваційних процесів в аграрній сфері, розкрито значні резерви галузі,

визначено напрями застосування інноваційних технологій. Це дасть можливість у найкоротші

строки досягти поставлених задач. Поліпшення інвестиційного клімату є пріоритетним завдан�

ням, здійснити яке може, лише грамотне управління процесом підвищення інвестиційної при�

вабливості всіх сегментів інвестиційного ринку. Проаналізовано поле кількісних і якісних фак�

торів, які впливають на формування інвестиційної привабливості підприємства. Формування

інвестиційної привабливості, вироблення чіткої стратегії інвестування, визначення її пріори�

тетних напрямів, мобілізація всіх джерел інвестицій є найважливішою умовою інноваційного

розвитку аграрних підприємств за сьогоднішніх непростих умов.

The problems of social and economic system in Ukraine indicate that there exists an objective

need for the fullest realization of innovative potential of Ukraine and increase of innovation and

investment activity of entities. Given article outlines the status and problems of innovational activities

towards agricultural enterptises. The main components that are necessary for activation of innovative

processes in agriculture were determined, as well as significant resources industry directions of the

use of innovative technologies were revealed . This will allow to achieve established objectives in the

shortest time span. Improving the investment climate is a priority, which can be ensured only by

competent management of increase the investment attractiveness of investment market segments.

The issue of quantitative and qualitative factors that influence the formation of investment

attractiveness was analyzed. In the current difficult conditions, formation of investment

attractiveness, making a clear investment strategy, defining its priorities, mobilizing all sources of

investment is an essential factor of of agricultural enterprises innovation.

Ключові слова: інноваційна діяльність, аграрні підприємства, сталий розвиток, інноваційні процеси, інве�
стиційна привабливість, методи оцінки.
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безпечення розвитку економік. Інноваційний тип еконо*

мічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом,

який визначає міць країни та перспективи її розвитку на

світовому ринку. Неспроможність країни здійснювати
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структурну перебудову національної економіки відпо*

відно до вимог нової технологічної парадигми чи зволі*

кання з проведенням таких структурних змін не просто

гальмує її розвиток, а й призводить до економічної кри*

зи, до збільшення розриву в розвитку по відношенню

до тих країн, які такі зміни проводять [1]. Проблеми

розвитку соціально*економічної системи України

свідчать про те, що існує об'єктивна необхідність най*

більш повної реалізації інноваційного потенціалу Украї*

ни, підвищення інвестиційно*інноваційної активності

суб'єктів господарювання України, що дозволить лік*

відувати кризові явища в економіці, сприятиме динамі*

чному соціально*економічному розвитку країни та за*

безпеченню відчутного покращення результатів у най*

ближчій перспективі. Зростаюча роль інноваційної

діяльності за сучасних умов повинна стати фундамен*

том стабільного й ефективного економічного зростан*

ня як окремо взятої галузі, так і країни загалом. Украї*

на, здійснюючи глибокі ринкові трансформації, повин*

на цілеспрямовано забезпечувати перехід від екстенсив*

ного до прогресивної інноваційно*інвестиційної моделі

розвитку економіки. Сьогодні особливої актуальності

набуває перехід агропромислового виробництва на

інноваційну модель розвитку. Підвищення ефективності

інноваційної діяльності аграрних підприємств має особ*

ливе національне значення. Водночас агропромислове

виробництво в Україні за продуктивністю й ефективні*

стю здебільшого відстає від усіх країн*членів Євро*

пейського Союзу [2]. Тому тільки на основі інновацій*

ного розвитку можна радикально підвищити ефек*

тивність сільського господарства, конкурентоспро*

можність продовольчої продукції. Науково*технічний

прогрес, основою якого є інноваційна діяльність, пере*

творюється на вирішальний фактор соціально*еконо*

мічного розвитку України і відіграє провідну роль у вир*

ішенні економічних, екологічних, соціальних та культур*

них завдань. Недооцінювання його загрожує швидкою

втратою позицій на світовому ринку, спадом виробниц*

тва, банкрутством підприємств та переходом виробни*

чих проблем в соціально*економічні й політичні. Проте

майже в усіх регіонах і галузях нашої країни відсте*

жується тенденція поступового зниження інноваційної

активності. Постійний інноваційний розвиток підприєм*

ства є гарантом збільшення конкурентних переваг да*

ного підприємства у ринкових умовах, а тому побудова

ефективного механізму стимулювання інноваційної

діяльності на підприємстві залишається актуальною

проблемою української економіки. В даний час в якості

узагальнюючого показника доцільності вкладення інве*

стиційних коштів в діяльність будь*якого підприємства

прийнято розглядати показник інвестиційної привабли*

вості. Формування інвестиційної привабливості, вироб*

лення чіткої стратегії інвестування, визначення її пріо*

ритетних напрямів, мобілізація всіх джерел інвестицій

є найважливішою умовою сталого та якісного розвитку

підприємств у сьогоднішніх непростих умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у дослідження різних аспектів інно*

ваційних процесів в аграрному секторі України зроби*

ли вітчизняні вчені: С.І. Бандур, В.М., А.П. Гайдуцький,

В.М. Геєць, М.В. Зубець, О.Ю. Єрмаков, В.П., М.М. Іль*

чук, С.М. Кваша, М.Х. Корецький, М.Й. Малік, Г.М. Під*

лісецький, П.Т. Саблук, М.А. Садиков, І.Н. Топіха,

А.М. Третяк, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та інші. Ав*

тори аналізують особливості інвестиційно*інноваційно*

го розвитку економіки України, окреслюють напрями

активізації інноваційно*інвестиційних процесів. Однак,

незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі

важливі питання пов'язані з інноваційним розвитком та

підвищенням ефективності функціонування аграрних

підприємств, висвітлено недостатньо. Зокрема потре*

бують системного обгрунтування теоретико*прикладні

аспекти становлення та розвитку інноваційної діяльності

підприємств аграрної галузі. Деякі науковці при визна*

ченні інвестиційної привабливості підприємства врахо*

вують лише показники фінансового становища підприє*

мства [4]. Найпростіший фінансовий аналіз вже не відпо*

відає вимогам інвесторів, що приймають рішення. В той

же час слід відзначити, що оцінка розвитку інновацій*

но*інвестиційного потенціалу в аграрній сфері повинна

носити комплексний характер. Актуальність і практич*

на значущість зазначених проблем зумовили необхід*

ність проведення даного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз стану інноваційного розвит*

ку та виявлення особливостей функціонування аграр*

ного бізнесу в сучасних умовах, визначення головних

факторів, які впливають на інноваційну спрямованість

розвитку аграрних підприємств, надання рекомен*

дацій стосовно формування відповідних стратегії роз*

витку агросфери з метою підвищення її інноваційно*

інвестиційного потенціалу, визначення можливого

поля факторів, що впливають на інвестиційну приваб*

ливість підприємства та узагальнюючого методично*

го підходу при визначенні його інвестиційної приваб*

ливості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На міжнародному рівні відбувається прискоре*

не освоєння країнами з інноваційною економікою

нових ринкових ніш в інших, менш розвинених краї*

нах у світовому технологічному просторі. Це загос*

трює проблему конкурентоспроможності національ*

них економік, призводить до необхідності пошуку

шляхів розвитку технологічної взаємодії країн з

різним рівнем інноваційної активності. Адже інно*

вації сьогодні — це база для нарощення економіч*

ного потенціалу будь*якої країни і основа для фор*

мування конкурентоспроможності національної еко*

номіки. А тому відсутність реально діючих ме*

ханізмів управління інноваційним розвитком, як пра*

вило, не може перетворити науково*технологічну

сферу в рушійну силу розвитку національної еконо*

міки через недостатність інвестицій, які необхідні

для підтримки висококапіталізованого виробництва

та відсутність зваженої інвестиційної політики, спря*

мованої на активне стимулювання розвитку націо*

нального виробництва,  що призводить до ще

більших негативних наслідків. Інвестування повинно

мати інноваційний характер, спрямований на пере*

важне використання ресурсозберігаючих технологій
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та освоєння виробництв сучасних технологічних ук*

ладів. У той же час зазначимо, що реалізація інно*

ваційної політики у несприятливому інвестиційному

кліматі практично неможлива.

Інноваційна діяльність підприємств України в період

реформування економіки зазнала негативних змін, які

обумовлені впливом зовнішніх та внутрішніх факторів

[3]. До числа зовнішніх факторів слід віднести:

— економічні (системна криза в державі, інфляція,

великі норми оподаткування, розрив економічних

зв'язків, відсутність державного фінансування);

— політичні (військові дії, нестабільність, несвоє*

часність прийняття відповідних нормативних актів);

— юридичні (недосконалість законодавчої бази,

відсутність необхідних й дійових правових і норматив*

них актів стосовно регулювання інноваційної діяль*

ності);

— науково*технічні (недосконалість науково*тех*

нічної політики держави, недостатність досвіду з пи*

тання купівлі*продажу ліцензій, несприятливий іннова*

ційно*інвестиційний клімат, відсутність ефективної си*

стеми заохочення вітчизняного науковця та винахідни*

ка);

— соціальні (низький рівень життя, тенденція до

зниження чисельності населення, відплив кадрів, старі*

ння нації, зниження рівня кваліфікації через еміграцію

фахівців до інших країн та перехід до більш перспек*

тивних сфер, що надають можливість безпеки життя та

вищого заробітку).

До внутрішніх факторів, які вплинули на інновацій*

ну діяльність, слід віднести:

— скорочення показників зняття з виробництва за*

старілих видів техніки та введення в дію механізованих

та автоматизованих ліній;

— недостатній обсяг проведених маркетингових

досліджень;

— відсутність належного заохочення винахідника і

раціоналізатора;

— низький рівень інноваційної культури тощо.

Прийнявши до уваги перечислені фактори, які впли*

вають на інноваційну спрямованість розвитку підприє*

мства, потрібно дати визначення інноваційно*спрямо*

ваного розвитку підприємства та власне інновацій.

Отже, інноваційно*спрямований розвиток аграрного

підприємства — це такий розвиток підприємства, який

досягається шляхом тісної взаємодії соціальної пол*

ітики, науки і виробництва й спрямований на задово*

лення соціальних потреб населення, забезпечення як*

існих перетворень, впровадження нової техніки, про*

гресивних технологій, підвищення інтелектуального

потенціалу, використання нових організаційних форм

і методів управління, підвищення рівня і глибини вико*

ристання інноваційних ресурсів підприємства по випус*

ку і переробці сільськогосподарських продуктів. Інно*

вація — це кінцевий результат впровадження в прак*

тичну діяльність продуктів розумової праці — ідей,

винаходів, що призводять до створення кращих за вла*

стивостями нових видів продукції, технологій, органі*

заційних форм і, в кінцевому результаті, до одержан*

ня певного економічного, науково*технічного, соціаль*

ного, екологічного, ресурсного або інших видів ефек*

тів [6].

Спрямування економічного розвитку сільсько*

господарської галузі на інноваційну модель вимагає

впровадження заходів з використання новітніх до*

сягнень науки та техніки. Адже сучасний вітчизня*

ний ринок інновацій передбачає створення реальних

умов для переходу економіки на інноваційно*інвес*

тиційну модель розвитку та впровадження механіз*

му диференційованого пільгового оподаткування

підприємств залежно від рівня їх інноваційної актив*

ності, стимулювання науково*дослідних і дослідно*

конструкторських установ та організацій до введен*

ня в господарський обіг нематеріальних активів, ут*

ворення галузевих інноваційних фондів. Сьогодні

слід констатувати, що інноваційні процеси в еко*

номіці не набули вагомих масштабів, кількість

підприємств, що впроваджують інновації, змен*

шується з кожним роком і становить зараз 12—14%,

що менше в 3—4 рази, ніж в інноваційно розвинутих

економіках.  Майже половина з  інноваційних

підприємств взагалі не фінансують проведення в

інтересах свого виробництва наукових досліджень.

Таке становище обумовлено як браком коштів, так і

відсутністю в останні роки дійової державної систе*

ми стимулювання інноваційної діяльності, зачатки

якої були поступово скасовані щорічними в останні

5 років поправками до відповідних бюджетних та

інших законів. Реформи в сільському господарстві

проводилися передусім задля ліквідації існуючих

крупних колективних і державних господарств та

розпаювання землі. Проте ефективного фермерства

замість цих господарств створити не вдалося, однак

за час реформ село втратило понад 2/3 парку трак*

торів, зернозбиральних комбайнів і вантажних ав*

томобілів. Виробництво продукції сільського госпо*

дарства на певний період часу лягло на плечі госпо*

дарств населення, яке змушене за відсутності техні*

чних засобів і коштів на їх закупівлю перейти на при*

мітивне ведення господарства. Так, у досліджувано*

му регіоні в Тернопільській області частка госпо*

дарств населення у виробництві сільськогосподарсь*

кої продукції за 2013 рік склала 53,0%, а продукції

тваринництва зокрема — 76,6%. У цьому ж регіоні

в порівнянні з 2005 роком парк тракторів зменшив*

ся на — 52,2%, зернозбиральних комбайнів —

42,5%, енергетичні потужності сільськогосподарсь*

ких підприємств зменшились на 39,5% [5]. Слід

відзначити що дана статистика зберігає аналогічну

тенденцію і на рівні держави. Запорукою успішного

розвитку підприємств є втілення інновацій в промис*

лові технології, техніку, оскільки незадовільним за*

лишається стан матеріально*технічного та інфор*

маційного забезпечення. Аграрний сектор економі*

ки, на відміну від інших сфер, має свої особливості

щодо генезису та впровадження інноваційних про*

дуктів. Насамперед йдеться про те, що інноваційна

діяльність не є одиничним актом упровадження якої*

небудь новації. Це — цілеспрямована система за*

ходів із розробки, впровадження, освоєння, вироб*

ництва, поширення і комерціалізації новацій. Голов*

ною причиною низької інноваційної активності

підприємств слід визнати відсутність довгострокових

мотивацій організації високопродуктивної іннова*
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ційної діяльності. Інноваційна діяльність є малопри*

бутковою (низькорентабельною) та більш ризикова*

ною порівняно з іншими видами діяльності. Завдан*

ням держави є створення ефективної і адекватної

вимогам сьогодення системи підтримки інноваторів,

яка б давала змогу здійснювати високопродуктивну

інноваційну діяльність підприємств різного профілю.

Постійний інноваційний розвиток підприємства є га*

рантом збільшення конкурентних переваг даного

підприємства у ринкових умовах. Трудовий колектив

підприємства є ключовим елементом у реалізації та

постійному вдосконаленню інноваційного розвитку

підприємства. Тому побудова ефективного механіз*

му стимулювання інноваційної  діяльності на

підприємстві залишається актуальною проблемою

української економіки.

Процеси фінансування значно впливають на інно*

ваційний потенціал підприємства, а тому розвиток аг*

рарного виробництва на інноваційній основі немож*

ливий без достатнього інвестиційного забезпечення.

Інвестиції є джерелом як простого, так і розширено*

го відтворення виробничого капіталу і спрямовують*

ся на відтворення нових підприємств і потужностей,

їх розширення, модернізацію, реконструкцію, техн*

ічне переозброєння, капітальний ремонт основних

засобів, а також на приріст оборотних активів

підприємств. А тому негативний вплив має неприваб*

ливість вітчизняних підприємств для іноземних інве*

сторів через невміння держави фінансово грамотно

спрямувати грошові потоки та інші економічні та пол*

ітико*правові проблеми. В даний час в якості уза*

гальнюючого показника доцільності вкладення інве*

стиційних коштів в діяльність будь*якого підприєм*

ства прийнято розглядати показник інвестиційної

привабливості. Формування інвестиційної привабли*

вості, вироблення чіткої стратегії інвестування, виз*

начення її пріоритетних напрямів, мобілізація всіх

джерел інвестицій є найважливішою умовою стало*

го та якісного розвитку підприємства, зокрема його

інноваційного потенціалу. Тому при оцінці інвестиц*

ійної привабливості підприємства слід розглядати та

аналізувати такі параметри (показники) як: приваб*

ливість продукції підприємства, кадрова, інновацій*

на, фінансова, територіальна, соціальна приваб*

ливість [4]. Основним джерелом фінансування вит*

рат на інновації є власні кошти підприємств. Водно*

час у розвинених країнах визначальну роль у фінан*

суванні інноваційних процесів відіграє держава та

розгалужена і досить динамічна мережа приватних

інвестиційних і венчурних фондів. Через відсутність

чіткої системи правил і гарантій приватний капітал,

як вже відзначалось, ще не рухається в бік іннова*

ційної сфери.

Особлива роль у посиленні інноваційної актив*

ності в аграрній сфері та вирішенні вищеокреслених

проблем належить державі, яка при виробленні еко*

номічної, науково*технічної і соціальної політики

визначає пріоритети базисних інновацій на всіх

рівнях, формує ринковий механізм її реалізації. Го*

ловними принципами управління сучасною іннова*

ційною політикою є: поєднання інвестиційних дже*

рел з інноваційними рішеннями; безперервне про*

гнозування інноваційної ситуації; системне впровад*

ження новітніх технологій у взаємопов'язаних сфе*

рах підприємницької діяльності; злиття фінансово*

го та науково*технічного аналізу результативності

нововведень. Інноваційна політика містить у собі

важливі стратегічні і тактичні аспекти. Перший по*

лягає в можливості розробки і реалізації довгостро*

кових інноваційних проектів і програм, що забезпе*

чують максимально ефективне досягнення глобаль*

них цілей аграрних підприємств. Заходи тактичного

характеру покликані сприяти підвищенню якості про*

дукції й ефективності виробництва, а також зміцнен*

ню інноваційного потенціалу підприємств, який бе*

зумовно є стратегічним критерієм результативності

і ефективності їх функціонування. Покращення інно*

ваційного потенціалу аграрних підприємств можли*

ве лише завдяки взаємопов'язаній дії факторів:

— інвестиційній підтримці інноваційної діяльності;

— розвитку міжнародного науково*технічного

співробітництва;

— створенню інфраструктури інноваційної діяль*

ності;

— покращенню системи нормативно*законодавчих

актів, що регулюють інноваційні процеси.

Сьогодні метою інноваційної політики є впровад*

ження інновацій у діяльність аграрних підприємств

для забезпечення задоволення потреб замовників і

оптимального завантаження виробництва. Інновац*

ійна політика повинна регламентувати складну сис*

тему науково*технічної, маркетингової, управлінсь*

кої, виробничої й економічної діяльності. Слід заз*

начити, що розробка інноваційної політики підпри*

ємств повинна базуватись на використанні таких ос*

новних принципів, як: комплексність; цілеспрямо*

ваність; ринковість; суттєва перевага стратегічних

параметрів; наявність теоретичної бази; планомір*

ність. Комплексність при плануванні інноваційного

потенціалу передбачає систему координації еконо*

мічних планів підприємств. Сучасне аграрне підприє*

мство являє собою інтегровану систему і при роз*

робці інновацій потребує врахування всіх внутрішніх

її елементів. Щоб уникнути виникнення диспропорції

у розвитку підприємства, необхідний комплексний

підхід до розробки інновацій і визначення заходів

щодо збалансування виникаючих відносин між

підрозділами. З огляду на це, при формуванні інно*

ваційного потенціалу керівництво підприємства по*

винно розглядати проблему конкретних інновацій не

як питання окремого підрозділу, а як процес, що тією

чи іншою мірою торкається всіх служб аграрних

підприємств. Комплексність при роботі з інновація*

ми дає можливість реалізувати ефективну інновац*

ійну політику.

На підприємстві необхідно чітко визначити мету

інновацій, оскільки у залежності від неї визначають*

ся методи її досягнення, що дає можливість контро*

лювати будь*який процес, у тому числі й інновацій*

ний, відповідно до поставлених цілей. Відсутність цілі

веде до хаотичного процесу розробки і впроваджен*

ня інновацій, перешкоджаючи виконанню комплекс*

ності при роботі з інноваціями. Але одночасно не слід

порушувати раніше утворених пропорцій між існую*
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чими елементами інноваційної політики і ресурсним

потенціалом підприємств. Постановка цілей безпереч*

но повинна грунтуватися на завданнях підприємств і

результатах проведених маркетингових досліджень

ринку.

Найважливішим визначальним принципом є прин*

цип ринковості, потреби в інноваціях. Наявність інно*

ваційного потенціалу сьогодні потребує від аграрних

підприємств ретельного дослідження ринку. Розроб*

ка і впровадження інновацій є виправданою за умов,

якщо вони надають товару у даний момент або в пер*

спективі те, що забезпечить йому значні конкурентні

переваги на ринку. Принцип переваги стратегічних

параметрів інновацій являє собою необхідність про*

гнозування ситуації, що складається на ринку, і пла*

нування майбутнього розвитку аграрних підприємств

у довгостроковому періоді. Теоретична база пов'я*

зана існуючим зв'язком інноваційної політики аграр*

них підприємств з науково*технічним прогресом. У

зв'язку з цим керівництво підприємства повинно

формувати для відповідних підрозділів інформацій*

не забезпечення щодо новинок НТП. Принцип пла*

номірності передбачає безперервність інноваційних

процесів, що забезпечує наступність планів усіх видів

і рівнів. Процес формування інноваційно* інвестиц*

ійного потенціалу аграрних підприємств являє собою

циклічний процес з набором певних стадій і проце*

дур, що має прямі і зворотні зв'язки, також сприя*

тиме узгодженню загальноєвропейських та націо*

нальних стандартів ведення сільського господар*

ства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Враховуючи вищеприведене слід офіційно визна*

ти інноваційність як вимогу до інвестиційних пріори*

тетів господарських систем. Під інвестиційно*інновац*

ійним потенціалом слід розуміти довгострокову та роз*

раховану на перспективу програму з розробки та впро*

вадження інновацій, які в результаті будь*яких інвес*

тиційних процесів дадуть позитивні економічні, соц*

іальні, екологічні та інші види ефектів, бо для аграр*

них підприємств у найближчій та довготерміновій пер*

спективі врахування інноваційного чинника повинно

бути однією з вирішальних умов подальшого розвитку

суб'єктів господарювання в аграрній сфері. Тільки

інноваційний підхід дасть змогу підвищити ефек*

тивність інноваційної господарської діяльності

підприємств аграрної сфери, а отже, слугуватиме в

досягненні стратегічних цілей аграрних підприємств.

Застосування новітніх досягнень науки й техніки, про*

гресивних технологій та високотехнологічних напра*

цювань, випуск нових і екологобезпечних видів про*

дуктів харчування, що користуються підвищеним по*

питом на внутрішньому та зовнішньому ринках, дадуть

змогу досягти високої ефективності та конкурентосп*

роможності сільськогосподарського виробництва.

Надзвичайно важливою передумовою ефективного

господарювання під час запровадження інноваційної

моделі розвитку економіки є інвестиційна політика, та

стимулювання інноваційної діяльності. Досягнення

конкурентоспроможності України в системі глобаль*

ного світового господарства потребує значного поси*

лення інноваційного спрямування виробників агропро*

мислового комплексу. Сукупність змін, які з'являться

у результаті реалізації інноваційно*інвестиційного по*

тенціалу сприятимуть забезпеченню розвитку соціаль*

но*економічної системи України, створять основу, яка

здатна забезпечити конкурентоспроможність вітчизня*

ної економіки в сучасних умовах розвитку глобальної

економіки.
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