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Вступ. Світова і вітчизняна практика переконливо доводять, що інновації є 

рушійною силою розвитку підприємств та основою економічного зростання як 

окремого підприємства, так і держави в цілому. Тому в сучасній економічній 

науці все більше переважають такі поняття як “інновації”, “інноваційний 

процес”, “інноваційна діяльність”, “інноваційний розвиток” тощо. 

На сьогодні в наукових колах беззаперечним є той факт, що економічне 

зростання в Україні неможливе без активізації інноваційної діяльності, в тому 

числі в аграрному секторі економіки. Провідними країнами світу є країни з 

високим рівнем технологічного розвитку та наукового потенціалу не залежно 

від того, якими природними ресурсами вони володіють. Міжнародна практика 

свідчить, якщо у ВВП країни частка інноваційної продукції складає менше 20%, 

то національна продукція втрачає конкурентоспроможність. Так, 

середньоєвропейський показник складає 25-35%. В Україні зростання ВВП на 

основі нових технологій дорівнює лише 0,7% [1]. 

Сучасний стан інноваційної активності в Україні, в тому числі в аграрному 

секторі економіки, більшість дослідників визначають як незадовільний або 

кризовий [2, 5, 11, 19]. При цьому підтримуємо думку С.Архієрева та О. 

Попадинець стосовно того, що економічне зростання в Україні неможливе без 

активізації інноваційної діяльності як на загальнодержавному, так і на 

регіональному рівнях.  

Непослідовність дій у процесі реформування аграрного сектора економіки 

України викликала катастрофічне падіння виробництва сільськогосподарської 

продукції, значні втрати виробничого потенціалу, зниження рентабельності 

виробництва та платоспроможності сільськогосподарських підприємств. 

 



1. Актуальність проблеми.  

За час реформ в аграрному секторі економіки було втрачено 2/3 парку 

тракторів, зернозбиральних комбайнів і вантажних автомобілів. Сьогодні 

навантаження на один облікований трактор перевищило 100 га ріллі, на 

комбайн – 250 га ранніх зернових, а в окремих регіонах – 300 га, через що 

щорічні втрати зерна досягають 5-10 млн т і значна його кількість переходить 

із класу продовольчого в кормове. Рівень технічної готовності 

сільськогосподарської техніки в напружені періоди робіт не перевищує 70-75 

%, що призводить до грубих порушень технологічних регламентів 

вирощування сільськогосподарських культур [7]. Крім того, ведення 

фінансово-господарської діяльності сільськогосподарськими підприємствами 

часто супроводжується їх низькою соціальною та екологічною 

відповідальністю. Звичайно, це в свою чергу, підвищує загрози щодо 

продовольчої безпеки держави, безробіття та трудові міграції в сільській 

місцевості. Екстенсивні фактори розвитку сільського господарства майже 

вичерпані. Лише перехід на інноваційну модель розвитку з науково 

обґрунтованими основами господарювання в АПК є на сучасному етапі 

визначальним та найоптимальнішим шляхом. 

Побудова загальної моделі економічного розвитку аграрного сектора та 
вибір можливих стратегій повинні базуватися на використанні позитивного 
досвіду інших країн та враховувати вітчизняні соціально-економічні і природні 
особливості, забезпечуючи при цьому вимоги національної безпеки (рис. 1). 

Специфіка видів інновацій в аграрному секторі зумовлена його 
особливостями. По-перше, це залучення до виробничого процесу природних 
ресурсів, що зорієнтовує інновації на забезпечення збереження екологічної 
безпеки, раціонального використання природного потенціалу. По-друге, 
інноваційний процес в аграрному секторі диференціюється на економічний, 
організаційний, технологічний, технічний тощо, які об’єднуються єдиним 
елементом – створенням нових біологічних видів. 
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Рис. 1. Формування моделі розвитку аграрного сектора економіки* 
* Авторська розробка 

 

По-третє, виходячи з того, що сільськогосподарська продукція як елемент 

забезпечення життєдіяльності людини спричиняє істотний вплив на здоров’я та 

рівень життєстійкості останньої, інновації в аграрній сфері повинні 

забезпечувати пріоритетність підвищення якості сільськогосподарської 

продукції, її безпеки і збереження природних властивостей. 

За прогнозно-аналітичними дослідженнями в рамках Державної програми 

прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку, проведеними 



провідними фахівцями АПК, було зазначено, що науковий потенціал аграрної 

науки України, за наявності необхідних інвестицій, дає можливість вийти на 

світовий рівень у таких галузях науки і технологій, як селекція рослин і тварин, 

новітні біотехнології, збереження довкілля тощо [21]. 

Основоположну роль при цьому необхідно надавати всебічному сприянню 

розвитку інноваційного підприємництва, оскільки це дієвий механізм широкого 

залучення сільськогосподарських товаровиробників до інноваційної діяльності. 

Суть “інновацій”, “інноваційного підприємництва”, роль та особливості 

інноваційної діяльності досліджувалися такими вітчизняними науковцями як В. 

Гейцем, В. Лавруком, П. Музикою, Т. Пасічнюком, А. Смоленюком, 

А.Стельмащуком, Д. Чеберкусом та ін. Але на сьогодні насамперед необхідно 

обґрунтувати сутність інноваційного підприємництва як фактора розвитку 

аграрного сектора економіки та визначити основні складові його організаційно-

економічного механізму. 

З'ясовуючи сутність “інноваційного підприємництва”, необхідно 

насамперед виходити з поняття “підприємництво”. В процесі історичного 

розвитку підприємництво сформувалося як самостійна діяльність громадян та 

їх об’єднань, яка здійснюється під власну майнову відповідальність і на 

власний ризик з метою отримання прибутку.  

Згідно із законодавством України підприємництво - це самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [3]. 

В країнах з розвиненою економікою існує дві моделі підприємництва: 

класична й інноваційна (табл. 1). Класична модель орієнтується переважно на 

використання внутрішніх ресурсів, інноваційна – на залучення зовнішніх 

ресурсів, зокрема у вигляді наукових розробок та нових ідей. У ринкових 

умовах інновації охоплюють всю економіку, від продуктивних сил (засоби 

виробництва, навчання працівників) до виробничих відносин (форми і методи 

управління, поділу, спеціалізації і кооперації) [22]. 



Таблиця 1 

Характеристика моделей підприємництва* 

Ознаки Класична модель Інноваційна модель 
Ресурсне забезпечення Внутрішні Здебільшого зовнішні 
Зона наукового охоплення Незначна (з метою 

поточного покращення 
діяльності) 

Всі елементи підприємства 
та його внутрішні і зовнішні 

відносини 
Організація Класичні форми організації 

виробництва та праці 
Інноваційні форми, 

засновані на всебічній 
інтеграції та диверсифікації 

Гнучкість та адаптивність Незначна Висока 
Інституційне забезпечення Стабільне Змінне, адаптується до 

потреб людей 
*Авторська розробка 

 

Таким чином, на сьогодні пріоритетним напрямом є розвиток 

інноваційного підприємництва. На основі дослідження наукової літератури ми 

дійшли висновку, що існує декілька підходів до визначення сутності 

інноваційного підприємництва: 

1) як системи економічних відносин; 

2) як форми інтеграції науки і виробництва; 

3) як інструменту розвитку. 

Так, ряд авторів зазначають, що інноваційне підприємництво – це система 

економічних відносин між виробниками інноваційного продукту та його 

споживачами з приводу створення ринку інновацій в АПК України. Вони 

наголошують на необхідності враховувати, що інноваційна діяльність не є 

одиничним актом, вона є цілеспрямованою системою заходів із розробки, 

впровадження, освоєння, виробництва, поширення і комерціалізації новацій 

[22]. 

Вивчаючи економічну сутність та основні стадії інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств, Л. Крючко було запропоновано розглядати 

інноваційну діяльність у сільському господарстві на чотирьох етапах [8]. Саме 

тому інноваційне підприємництво і базуватиметься на економічних відносинах 



між виробниками інноваційного продукту та його споживачами щодо розробки 

новацій, їх апробації та перевірки, відтворення новацій, а також впровадження 

їх у виробництво. 

При цьому, як зазначає автор, на цих етапах в Україні діють такі суб'єкти: 

1) розробка новацій — мережа науково-дослідних інститутів НААНУ і 

Міністерства аграрної політики та продовольства України; 

2) апробація та перевірка — наукові установи, спеціальні державні 

установи й організації; 

3) відтворення новацій — насінницькі господарства, племінні заводи, 

машинобудівні підприємства, біологічні фабрики тощо; 

4) впровадження розробок у виробництво — суб'єкти підприємницької 

діяльності. 

Також у більшості наукових джерел інноваційне підприємництво 

розглядається як якісно нова форма інтеграції науки і виробництва, завдання 

якої полягає в освоєнні, впровадженні та реалізації підприємницькими 

структурами різноманітних нововведень (технічних, технологічних, 

управлінських, фінансових тощо), розроблених за участю науково-дослідних 

інституцій [20]. 

Такий підхід передбачено і в Законі України “Про інвестиційну 

діяльність”, в якому зазначено, що інноваційну діяльність застосовують з 

метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і 

соціальну сферу. Ця діяльність передбачає: 

− випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; 

− реалізацію довготермінових науково-технічних програм з великими 

термінами окупності витрат; 

− фінансування фундаментальних досліджень для втілення якісних змін у 

стані продуктивних сил; 

− розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, 

призначеної для поліпшення соціального становища й екологічного стану [15]. 



Інноваційний процес є суб'єктом економіки, що надає йому статусу 

рушійної сили прогресу в розвитку суспільства та його поступу до нових 

напрямів. Саме тому інноваційне підприємництво розглядається також як 

ефективний інструмент розвитку і трансформації економічної системи, 

визначальний чинник забезпечення сталої конкурентоспроможності, засіб 

підвищення добробуту населення. Реалізація цієї функції – одна з 

найістотніших рис сучасного підприємництва в розвинених державах, де 

громадяни пов'язують з ним надії на економічне піднесення [22]. 

Так, П. Музика зазначає, що у рамках інноваційної моделі розвитку 

підприємництва створюються оптимальні умови для впровадження інновацій, і 

таким чином забезпечується як прогресивний розвиток галузі, так і один із 

механізмів підвищення ефективності підприємницької діяльності [11]. 

Звичайно, це, в свою чергу, сприятиме розширеному відтворенню 

сільськогосподарського виробництва. Цієї ж думки дотримується і Л.Крючко, 

яка стверджує, що інновації в сільському господарстві є саме тим засобом, 

використання якого дає можливість одержати певний економічний ефект, 

пов'язаний з реалізацією цілей розвитку агропромислового виробництва, 

підвищенням ефективності його функціонування [8]. 

Досліджуючи розвиток інноваційного підприємництва в 

агропромисловому виробництві, А. Смоленюк сутність інноваційно-

підприємницької діяльності в АПК визначає як особливий процес організації 

господарювання на основі розгалуженої мережі раціонально поєднаних малих і 

великих інноваційних підприємств, здатних швидко і з мінімальними 

витратами здійснювати в агропромисловому виробництві технологічні зміни 

шляхом розробки, виробництва і реалізації інноваційних продуктів та надання 

інноваційних послуг, забезпечувати конкурентоздатну наукомістку продукцію. 

До інноваційних підприємств він відносить інноваційні центри, технопарки, 

науково-дослідницькі формування, технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори, 

що мають займатися розробкою, виробництвом і реалізацією інноваційних 



продуктів та наданням інноваційних послуг, обсяг яких перевищує 70% від їх 

загального обсягу продукції та послуг у грошовому еквіваленті [20]. 

На нашу думку, суть інноваційного підприємництва в аграрному секторі 

насамперед необхідно розглядати як ініціативну, систематичну, здійснювану на 

власний ризик господарську діяльність, яка охоплює економічні відносини 

щодо розробки новацій, їх апробації та перевірки, відтворення, а також 

впровадження у виробництво, та є визначальним фактором розвитку аграрного 

виробництва за рахунок більш раціонального використання ресурсів, 

підвищення ефективності і забезпечення конкурентних переваг. При цьому 

інноваційне підприємництво повинне базуватися на принципах системності, 

ризиковості, науковості, енерго- та ресурсозбереження, економічної і 

соціальної відповідальності. 

Реалізація функцій інноваційного підприємництва здійснюється в системі 

чітко сформованого організаційно-економічного механізму. Аналізуючи різні 

підходи до визначення організаційно-економічного механізму та базуючись на 

економічній сутності інновацій, інноваційного процесу, можна надати таке 

визначення: організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва – це сукупність форм і методів інноваційної діяльності, що 

взаємопов’язано функціонують для забезпечення науково-технічного прогресу 

в галузях АПК. Він повинен мати комплексну структуру, до якої входять дві 

групи: організаційні та економічні. 

Основними організаційними складовими є: планування й організація 

НДДКР (створення інновацій); інформація й поширення інновацій; 

впровадження інновацій у виробництво. При цьому саме на етапі впровадження 

інновацій необхідно забезпечити дієву державну підтримку у зв’язку з 

недостатньою платоспроможністю аграрних товаровиробників [18]. 

Відтак до економічних складових слід віднести: фінансування й 

кредитування створення, поширення та впровадження інновацій; 

оподаткування й страхування підприємств, що створюють та впроваджують 



новітні технології; ціноутворення на науково-технічну продукцію; 

стимулювання науки і створення інновацій на різних рівнях. 

У країнах із розвинутою ринковою економікою інструментарій непрямих 

методів управління різноманітний і зосереджений переважно в сфері 

оподаткування, де діє багато пільг. До інструментів податкового стимулювання 

інноваційної діяльності для України науковці відносять: зниження ставки 

податку; інноваційну податкову знижку; відміну податків на реінвестування; 

податкові угоди з іншими країнами; податкові кредити; звільнення від 

оподаткування земель, відведених для будівництва інноваційних бізнес-центрів 

тощо. Зокрема, Податковим кодексом України визначено, що тимчасово 

звільняються від оподаткування прибуток виробників біопалива, прибуток 

підприємств машинобудування для АПК тощо [12]. Пільгове оподаткування 

необхідно доповнювати прямим державним фінансуванням найважливіших 

інноваційних програм і проектів, наданням інноваційним підприємствам 

дотацій. 

Розвиток інноваційного підприємництва безпосередньо залежить від 

розвиненості інноваційної інфраструктури, що включає сукупність організацій 

та інституцій, які, використовуючи новітні досягнення науки, техніки й 

інформаційних технологій, продукують нові ідеї, забезпечують організаційні, 

економічні та інформаційні умови освоєння інновацій, сприяють структурній 

перебудові економіки, оновленню номенклатури продукції, що випускається, 

створенню нових робочих місць, примноженню науково-технічного потенціалу 

[6]. Саме тому необхідно активніше фінансувати створення технопарків та 

заохочувати їх діяльність шляхом надання податкових і кредитних пільг, 

привернення уваги до їх розвитку венчурного капіталу. 

В Україні зареєстровано понад 600 венчурних фондів, із них діє більше 

100, проте сфера їх діяльності – це переважно будівництво, торгівля 

енергоресурсами, деякі фонди займаються фінансуванням інших традиційних 

проектів або невеликих продуктових інновацій [14]. Така діяльність 

вітчизняних венчурних фондів є свідченням відсутності стимулів укладати 



кошти в інноваційні проекти за високого рівня ризику. Поки що вітчизняний 

венчурний капітал не інвестує в інноваційні проекти, оскільки інвестиції в 

окремі галузі традиційної економіки мають достатньо високий рівень 

дохідності при відносно коротких термінах інвестування та за умов низького 

рівня ризику. 

В умовах ринкової економіки велику роль відіграють такі види фінансових 

стимулів, як заохочувальні фонди, що утворюються з прибутку підприємств, 

фінансування підготовки та перепідготовки наукових кадрів [6].  Важливе місце 

належить також фінансовим санкціям, які покликані посилити матеріальну 

відповідальність суб’єктів господарювання за виконання взятих на себе 

зобов’язань, а також за використання застарілих технологій з нераціональним 

витрачанням ресурсів. 

Ціноутворення на науково-технічну продукцію має відповідати вимогам 

підвищення інноваційної активності як в науково-технічній, так і в виробничій 

сферах АПК, стимулювати розвиток інноваційного процесу на всіх стадіях на 

основі створення взаємної зацікавленості усіх його учасників. 

Таким чином, приведення в дію усіх складових організаційно-

економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва сприятиме 

своєчасному й ефективному фінансуванню та забезпеченню впровадження 

якісних інновацій в агарному секторі економіки, виведенню його на якісно 

новий рівень розвитку. 

Слід зазначити, що інноваційна активність аграрних підприємств все ж 

залишається на низькому рівні. Зокрема, проведене нами анкетне опитування 

24 господарюючих суб’єктів Вознесенського району Миколаївської області 

дало змогу встановити, що лише 2 підприємства впроваджували у своїй 

діяльності інновації – ПАТ “Зелений Гай” та ТОВ НТЦ “Лан”. 

При цьому підприємства на інноваційний розвиток спрямовують 5-20% від 

отриманого прибутку. Пріоритетними напрямами для ПАТ “Зелений Гай” є 

енергозберігаючі технології – виробництво біогазу із силосу, використання 

вітрогенераторів та сонячних батарей, а також вирощування томатів способом 



малооб’ємної гідропонної технології на мінеральній ваті, що дозволяє 

підприємству заощаджувати ресурси та займати передові позиції в 

агропромисловому виробництві району. 

Серед опитаних підприємств 58,3% є прибутковими, 33,4% – за 1 

досліджуваний рік є прибутковими, а за інший збитковими, 8,3% – збитковими. 

Проте навіть прибуткові підприємства (крім 2 згаданих вище) не впроваджують 

інновації. 

Серед причин, які сповільнюють інноваційний розвиток 

сільськогосподарських підприємств опитуванням встановлено такі: відсутність 

внутрішніх вільних фінансових ресурсів; недостатнє державне фінансування; 

недосконала система економічного стимулювання та мотивації до інноваційної 

діяльності, а також недостатній доступ до кредитів й інших фінансових 

ресурсів. 

Позитивним фактором є те, що підприємства все ж пріоритетними 

напрямами інноваційного розвитку у своїй діяльності визначають підвищення 

екологічної безпеки (виважені засоби боротьби зі шкідниками, покращення 

родючості ґрунтів, збереження, поліпшення та охорона земель 

сільськогосподарського призначення через поліпшення екологічних показників 

тощо). 37,5% підприємств (за умови належного фінансування) спрямували б 

ресурси на селекцію рослин і тварин, а 16,7% – на впровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій. 

Так, серед інших напрямів енергозберігаючих технологій, на сьогодні на 

підприємствах України активно починає впроваджуватися технологія 

виготовлення паливних гранул із соломи. По-перше, пряме спалювання соломи 

в рулонах є неможливим. По-друге, для отримання гранул солому необхідно 

подрібнити до 2-5 мм. Раніше це було пов’язано з високими енергозатратами. 

По-третє, дрібнофракційну солому через її незначну насипну щільність не є 

вигідним перевозити на відстань більшу, ніж 20-40 км. По-четверте, у 

дрібнофракційної соломи висока пожежонебезпечність. 



Паливні гранули із соломи дозволяють вирішувати для підприємств багато 

проблем, зокрема: 

1) вони є безпечним та екологічно чистим видом палива, що 

виготовляється із побічної сільськогосподарської продукції. За умови 

однакового з класичним паливом (вугілля, газ) виділення тепла, викид 

вуглекислого газу в повітря є нижчим в 10-50 разів; 

2) мають високу енергоконцентрацію при незначних розмірах зайнятого 

об’єму. Здатність до створення тепла у них складає 4,3-4,5 кВт/кг, що в 1,5 разів 

більше, ніж у деревини та майже однакова з вугіллям. При спалюванні 1000 кг 

солом’яних гранул виділяється стільки ж енергії, як при спалюванні 1600 кг 

деревини, або 480 м3 газу, або 500 л дизельного палива, або 700 л мастила; 

3) так як гранули мають невелику насипну масу, то немає необхідності у 

великих площах для складування. Насипна щільність гранул складає 600-700 

кг/ м3; 

4) їх характерною ознакою є низька попільність при згоранні (попілу 

утворюється в 15-20 разів менше, ніж при спалюванні вугілля). Крім того, попіл 

може використовуватися як добриво. 

Завдяки вищеперерахованим якостям, солом’яні гранули мають високу 

конкурентоспроможність порівняно з іншими видами палива. Не менш 

важливим є той факт, що це відновлювальний вид палива. 

На сьогодні споживання гранул із соломи як вида палива зростає високими 

темпами. За дослідженнями маркетологів, найближчим часом у світі очікується 

значне зростання попиту на цей вид продукції [24].                                    

 Крім того, досвід заводу паливних гранул у с. Добрянка Вільшанського 

району Кіровоградської області свідчить, що окупність цієї технологічної лінії 

становить менше 1 року. 

Беззаперечним є той факт, що впровадження інновацій у діяльність 

підприємств має не лише економічний, а й соціальний ефект. Наведемо 

приклад. За рахунок встановлення вітряної електростанції для добування води в 



с. Дмитрівка, с. Бакай , с. Рюмівське Вознесенського району Миколаївської 

області було отримано наступний економічний ефект: 

- зменшення витрат електроенергії на 45% або 1020 грн в місяць; 

- збільшення часу роботи насосної станції з 7 годин  на добу до 24 годин на 

добу, тобто на 71 % ; 

- збільшення кількість добутої води на 34 % або 160 м³ на добу; 

- зменшення споживання електроенергії із загальної мережі 168 кВт на 

добу; 

- зменшення собівартості 1 м³ води на 45 % або 1,35 грн; 

- створення одного додаткового робочого місця для обслуговування 

вітряної електростанції; 

- додаткове підключення 140 абонентів до мережі водопостачання, що 

більше на 39%; 

- включення в тариф інвестиційної складової, котра спрямується на 

реконструкцію та ремонт мережі в сумі 2260 грн або 45% від тарифу за рахунок 

зменшення витрат на електроенергію.   

Крім того, досягнуто соціального ефекту: 

- за рахунок реалізації проекту підключено до централізованого 

водопостачання 251 мешканців, котрі повністю забезпечені питною водою; 

- вивільнені кошти, котрі будуть спрямовані на реконструкцію та ремонт 

водопроводу, заміну башт без додаткового підвищення тарифу; 

- використано природні ресурси (енергію вітру) для забезпечення потреб 

громадян у питній воді; 

- встановлення пільгових тарифів як соціальним закладам (школа, 

дитсадок, ФАП), так і дотримання законодавства щодо гарантій і прав громадян 

на пільги; 

- покращення екологічної ситуації. 

Узагальнюючи вивчення наукової літератури та практичний досвід 

діяльності підприємств АПК, можна виділити такі основні причини, що 



перешкоджають належному інноваційному розвитку аграрного сектора 

економіки: 

1. Законодавчо-нормативна база, яка є фрагментарною, не цілісною і тому 

недосконалою. В Україні прийнято понад 100 законодавчих, нормативно-

правових урядових актів і різноманітних відомчих документів, які не є 

взаємоузгодженими і не формують єдине законодавче поле інноваційної 

діяльності. Законом України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні” передбачено створити систему прогнозних досліджень і розробку на 

їх основі пріоритетів інноваційної діяльності. Однак визначено досить велику 

кількість таких пріоритетів, вони слабо пов’язані між собою і не відповідають 

головним напрямам розвитку країни, виходячи з її ресурсного та 

інтелектуального потенціалу і глобального геополітичного положення. В той 

же час у Росії – 8 наукових пріоритетів, у Німеччині – 5, Японії – 6  [13]. Крім 

цього, залишається багато невирішених питань у патентно-ліцензійній сфері. 

2. Не налагоджений механізм належного фінансування інноваційних 

процесів. Стримується інвестування у довгострокові проекти через нестачу 

власних коштів у підприємств. Залучити ж фінансово-кредитні ресурси можна у 

більшості випадків лише на короткий термін, а кошти, що виділяються 

державою є не значними (за проведеними дослідженнями було встановлено, що 

лише близько 10 % підприємств АПК здійснювали інновації за рахунок 

державних коштів та фінансово-кредитних ресурсів).  

Згідно із прийнятою в Україні Стратегією інноваційного розвитку України 

на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів створення системи 

інвестування інноваційної діяльності, в тому числі наукової, яка відповідатиме 

сучасним вимогам ринкової економіки і забезпечить фінансову підтримку 

наукової та інноваційної діяльності, достатньої для досягнення результатів 

світового рівня, має базуватись на принципах: 

1) чіткої диверсифікації джерел і механізмів фінансування в залежності від 

етапів інноваційного процесу; 



2) використання переважно конкурсних (конкурентних) механізмів 

інвестування в наукову та інноваційну діяльність; 

3) раціонального використання прямих і опосередкованих способів 

інвестування в наукову та інноваційну діяльність; 

4) орієнтації державних інвестицій в науку та інновації на стимулювання 

притоку в ці сфери недержавних коштів, особливо заощаджень громадян. 

На нашу думку, даний перелік принципів необхідно розширити, додавши 

до них принцип пріоритетності фінансування державою фундаментальних 

наукових досліджень, принцип структурності джерел фінансування в розрізі 

стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку країни, принцип державного 

стимулювання інвестицій в розвиток інноваційної інфраструктури, принцип 

державного регулювання системності здійснення інвестицій в усі сфери 

суспільного життя, принцип пріоритетності державного фінансування 

екологічних програм, програм по забезпеченню національної, продовольчої, 

демографічної, енергетичної, інформаційної безпеки та людського розвитку. 

Такий підхід потребує зміни критеріїв оцінки та переорієнтації цільової 

спрямованості інвестицій з прибутковості як результату на ціннісні орієнтири і 

критерії результативності. Нами розроблено систему інвестиційного 

забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки (рис. 2), яка 

відповідає національним потребам і можливостям, що надаються світовими 

фінансовими ринками. 

Сповільнює розвиток інноваційного підприємництва і відсутність 

венчурного фінансування. Діючі венчурні фонди спрямовують свої ресурси 

головним чином на фінансове забезпечення традиційних інноваційних проектів 

і уникають фінансування перспективних технологій. В розвинутих же країнах 

світу в активізації інноваційної діяльності визначальну роль відіграє саме 

розгалужена і досить динамічна мережа приватних інвестиційних і венчурних 

фондів. В Україні з 2007 року розпочато створення мережі Регіональних 

інноваційних центрів. Однак вони виконують переважно інформаційно-

консультаційні функції та не забезпечують здійснення венчурних інвестицій. 



Принципи інвестиційного забезпечення 

Інвестиційна інфраструктура інноваційного розвитку аграрного сектора економіки 
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Рис. 2. Система інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки* 
* Побудовано з використанням [21] 



З точки зору привабливості для венчурного фінансування діяльність 

суб’єктів мікрорівня умовно можна поділити на чотири стадії: 

1. Старт-ап (start-up) – найчастіше необхідне фінансування ідеї, а не 

продукту, відповідно незначна частина інвесторів погоджується на інвестування 

проекту на даній стадії, адже досить високий рівень ризику і для того, щоб 

досягти точки беззбитковості по проекту потрібно не менше 2-3 років.  

За результатами досліджень американських фахівців на першій стадії 

інноваційного процесу, коли проробляється науково-технічна ідея, відсіюються 

понад 80% науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт [4], а з усіх 

науково-дослідних проектів, що розробляються промисловими фірмами, лише 

20% нових продуктів є конкурентоспроможними і не знімаються з виробництва. 

Імовірність отримання позитивного результату на стадії фундаментальних 

досліджень становить 5-10%, на етапі прикладних досліджень – 85-90%, а на 

етапі розробки – 95-97 відсотків [10].  

2. Період розвитку, коли ідея вже втілена в прототип товару й здійсненні 

необхідні дослідження ринку. Але все ж на даній стадії спостерігається нестача 

венчурного капіталу, оскільки інвестори невпевнені, що продукт буде оцінено 

на ринку і він забезпечить очікуваний розмір прибутку. Найчастіше період 

досягнення точки беззбитковості проектом становить 1-2 роки. Інвестиції в 

проект на другій стадії, як і на першій, характеризуються досить високою їх 

вартістю, зважаючи на рівень ризику. 

3. Період експансії – на даній стадії підприємство вже досягає точки 

беззбитковості або наближається до неї і венчурний капітал необхідний для 

розвитку діяльності, пов’язаної із вже створеним продуктом, який реалізується 

на ринку досить успішно. 

4. Період зростання – стадія, на якій підприємство є досить привабливим 

для венчурного капіталу, оскільки успішно працює та генерує прибуток, а 

додаткове фінансування необхідне для продовження зростання. 



Зазначимо, що аграрні підприємства досить часто в дану схему не 

вписуються так, як їх діяльність пов’язана із додатковим ризиком. Найбільш же 

проблематичним є залучення венчурних інвесторів на перших двох стадіях, 

коли невелика частка інвесторів погоджується ризикувати і вбачає перспективу 

в породженій ідеї. В Європі частка прямих інвестицій в ранні стадії становлять 

7,4 % проти 5,7 % у США, у стадію розширення - 35 % проти 8,6 %, у пізні 

стадії - 8 % проти 4,4 відсотків. Тобто, в останні роки європейський венчурний 

бізнес більшою мірою, ніж американський, орієнтований на реальну підтримку 

й розвиток малих і середніх підприємств, особливо на стадії розширення. 

В міжнародній практиці для фінансування першої та другої стадії 

залучаються індивідуальні інвестори, так званні «бізнес-ангели». В Україні з 

метою активізації приватного індивідуального інвестування було створено 

Асоціацію приватних інвесторів, але серед інвестиційних проектів, 

представлених на її розгляд, лише три проекти надійшли із галузей сільського 

господарства.  

За результатами проведених досліджень, нами виділені основні перешкоди 

в розвитку венчурного фінансування інновацій в аграрному секторі економіки 

України: 

1) низький рівень інноваційної активності аграрних підприємств, діяльність 

яких здебільшого традиційна; 

2) пропозиція нецікавих з точки зору інвесторів інвестиційних проектів, що 

часто пов’язано із недостатньою підтримкою венчурної індустрії і, в результаті, 

– низьким рівнем інформованості товаровиробників щодо сучасних наукових 

досягнень; 

3) високий рівень ризику інвестицій в аграрний сектор економіки, 

пов'язаний, з однієї сторони, із незадовільним фінансовим станом 

сільськогосподарських підприємств, відсутністю у них довгострокових 

стратегій розвитку, а з іншої, з недосконалістю законодавчо-правового 



забезпечення венчурного інвестування та економічною нестабільністю в країні; 

4) погіршення ситуації в науково-дослідному секторі, втрата ним зв’язків із 

товаровиробниками; 

5) нерозвинута інфраструктура забезпечення симбіозу венчурного капіталу 

із підприємствами; 

6) недостатні економічні стимули для участі венчурного капіталу в 

реалізації наукоємних проектів в аграрному секторі; 

7) нестача кваліфікованих менеджерів інноваційних проектів та системних 

аналітиків; 

8) низький рівень активності банків, недержавних пенсійних фондів, 

страхових компаній у венчурному інвестуванні аграрного сектору; 

9) майже повна відсутність венчурних фондів в регіонах. 

3. Нерозвиненість інноваційної інфраструктури. Вказаний фактор 

зумовлює високі витрати, пов’язані з пошуком інформації про інноваційні 

розробки та партнерів у сфері комерціалізації технологій і винаходів, захистом 

прав інтелектуальної власності, недобросовісною конкуренцією. Інституційна 

інфраструктура інноваційної діяльності характеризується на сьогодні і 

зростанням міжрегіональних диспропорцій. Так, чверть усіх об’єктів 

інфраструктури функціонує у столиці, а найменша їх кількість у Чернігівській, 

Чернівецькій, Рівненській та Тернопільській областях, третина всіх бізнес-

центрів (158 установ) також зосереджена в столиці [16]. 

Усе вищеперераховане вказує на необхідність реалізувати комплекс дієвих 

заходів щодо активізації інноваційної діяльності, в тому числі в аграрному 

секторі країни. Зокрема: 

- сприяти формуванню належного правового середовища для розвитку 

інноваційної та науково-технічної діяльності, підвищення мотивації 

підприємців до високопродуктивної і високоякісної діяльності шляхом внесення 

змін до податкового і митного законодавства (для забезпечення системи 



відповідного економічного стимулювання); 

- визначення обсягу і забезпечення достатнього фінансування інноваційних 

процесів. Державною цільовою економічною програмою впровадження в 

агропромисловому комплексі новітніх технологій виробництва 

сільськогосподарської продукції до 2016 року визначено, що необхідний обсяг 

фінансових ресурсів для реалізації відповідних заходів становить 93493,6 млн 

грн, в т.ч. державний бюджет – 28178,9 млн грн,  місцеві бюджети – 8410,0 млн 

грн, кошти підприємств – 4776,1 млн грн, лізинг – 5913,6 млн грн,  які будуть 

використані для впровадження новітніх технологій виробництва продукції та 

для техніко-технологічних переоснащень сільськогосподарських  підприємств. 

Таким чином, джерелами фінансування виступають: Державний бюджет, 

місцеві бюджети, кошти підприємств, Фонд відтворення матеріально-технічної 

бази агропромислового сектора (необхідно прийняти Закон України), інші 

джерела, не заборонені Законами України [7]. Крім цього, доцільним є 

створення додаткового фінансового ресурсу для відродження матеріально-

технічної бази галузі шляхом створення спеціального фонду за рахунок 

відрахувань з виручки від реалізації продуктів харчування, експорту та імпорту 

сільськогосподарської продукції. 

Що стосується власних коштів підприємств, то найбільш зацікавленими у 

веденні інноваційної діяльності є великі та середні сільськогосподарські 

підприємства, адже вони володіють необхідними умовами і ресурсами для 

розробки і впровадження інновацій. Малим підприємствам необхідно 

передбачити пільгові кредити на технологічні нововведення та дотації для 

наукових досліджень або розробку нової технології при виготовленні продукції.  

Необхідно розробити і систему заходів з активізації інвестиційної 

діяльності комерційних банків, їх зацікавлення у довгостроковому 

кредитуванні, оскільки ризик неповернення витрачених на НДДКР коштів 

зумовлює низьку активність банків та інших фінансових установ у фінансуванні 



інноваційної діяльності і, як наслідок, відсутність коштів у підприємств на 

реалізацію інноваційних проектів. Застосовувати поряд з кредитами й інші 

способи фінансування – факторинг, форфейтинг та франчайзинг. 

- в подальшому варто чітко визначити юридичний статус суб’єктів 

венчурного підприємництва в АПК, затвердити положення щодо можливості 

використання венчурного капіталу для фінансування інноваційних проектів. 

З метою забезпечення використання одержаних аграрним сектором 

України можливостей щодо розвитку венчурного інвестування інноваційного 

розвитку, враховуючи вищезазначені перешкоди, необхідно здійснити ряд 

законодавчих, інституційних та економіко-організаційних перетворень, 

зокрема: 

1) розробити і законодавчо закріпити нові форми венчурного інвестування 

з метою фінансування інноваційних проектів на ранніх етапах життєвого циклу. 

2) застосовувати податкове стимулювання через усунення подвійного 

оподаткування інвесторів, а також фінансове стимулювання інвесторів, які 

вкладають свої ресурси у венчурні фонди, що фінансують аграрні підприємства. 

3) здійснювати професійне консультування товаровиробників і 

розповсюджувати інформацію про перспективні інноваційні проекти та 

потенційних інвесторів. 

4) розробити механізми участі держави в організації венчурних фондів. 

5) створити єдину Інтернет-базу даних венчурного інвестування аграрного 

сектора економіки з повним переліком потреб виробників, наявних наукових 

розробок, потенційних інвесторів, науково-дослідних установ і координацією 

роботи бази Міністерством аграрної політики та продовольства України. 

6) прийняти Закон України «Про венчурні фонди», а також законодавчо 

регламентувати право на участь в капіталі інноваційних підприємств вищих 

навчальних закладів. 

7) розробити механізми по створенню та забезпеченню результативної 



діяльності всеукраїнської мережі «бізнес-ангелів», в межах якої будуть 

створюватися ефективні та конфіденціальні канали зв’язку між «бізнес-

ангелами» та підприємствами, які потребують інвестицій, особливо на ранніх 

стадіях реалізації проекту. Для цього необхідно змінити підприємницьку 

культуру через освіту і виховання нового покоління спеціалістів з новим 

міждисциплінарним системно-комплексним мисленням та глибокими знаннями 

теоретико-методологічного спрямування. 

8) розробити механізми щодо створення регіональних венчурних фондів із 

часткою у венчурному капіталі держави, банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів. 

Одночасному із венчурним фінансуванням розвитку трансферу інновацій 

сприятиме включення України в міжнародну інноваційну кооперацію, 

завданням якої є виявлення потреб і ефективне розповсюдження інформації про 

технології, інновації і знання, а також створення на її основі можливостей для 

реалізації спільних інноваційних проектів. В Європейському Союзі з метою 

підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на основі 

використання інновацій та інноваційної інтернаціоналізації з 2007 р. розпочата 

реалізація Програми конкурентоспроможності та інновацій («Competitiveness 

and Innovation Program» (CIP)) на 2007-2013 рр. В межах СІР виділено три 

підпрограми [23]: 

1. Програма «Підприємництво та інновації» (Entrepreneurship & Innovation 

programme - EIP), яка включила створення в 2008 р. Європейської сітки 

підтримки підприємництва (Enterprise Europe Network - EEN). ЕЕN включає в 

себе 40 країн, 600 організацій-контактних точок, 4000 осіб досвідченого 

персоналу та більше 250 консорціумів регіональних організацій (центри 

трансферу, бізнес-інноваційні центри, агентства розвитку та ін.). Негативним 

моментом, на нашу думку, є представлення в ЕЕN пострадянських країн лише 

Росією, не враховуючи країн-членів ЄС. 



2. Програма «Підтримка ІКТ» (ICT Policy Support Programme - ICT - PSP). 

3. Програма «Нова енергетика Європи» (Intelligent Energy Europe - IEE). 

Включення України до EEN забезпечить доступ вітчизняних наукових, 

науково-дослідних організацій та товаровиробників до пакетів послуг, які 

активізують їх інноваційну активність (табл. 2). 

Таблиця 2 

Характеристика послуг, які надаються країнам-учасникам EEN*  
Модуль 
пакета 
послуг 

Характеристика пакета послуг Вигоди для вітчизняних суб’єктів 
аграрної інноваційної системи 

Модуль А 

Послуги по наданню інформації, 
встановлення бізнес-кооперації з 
європейськими партнерами та 
інтернаціоналізації 

Участь в міжнародній бізнес-
кооперації 
Забезпечення релевантною 
інформацією  

Модуль В 

Послуги по трансферу інновацій, 
технологій і знань, направлені на 
розширення технологічного 
співробітництва між європейськими і 
вітчизняними підприємствами та 
науковими організаціями. Підтримка 
інноваційної діяльності клієнтів, 
оцінка їх інноваційного потенціалу 

Використання світових наукових 
компетенцій для створення або 
розвитку власної продукції 
Обмін знаннями 
Доступ до маркетингової інформації, 
законодавства 

Модуль С 

Послуги по сприянню підприємствам 
щодо участі в Рамкових програмах 
ЄС. Адресне інформування клієнтів 
по запитам європейських партнерів. 
Підготовка і розповсюдження 
методичних матеріалів, 
інформаційних бюлетенів тощо 

Одержання консультацій щодо участі 
в Рамкових проектах ЄС 
Допомога в пошуку партнерів 

* Побудовано з використанням матеріалів [17] 

 

Вважаємо, що функціонально оформлення заявки на участь в EEN може 

бути покладено на Центр трансферу технологій, створений в 2007 р. як науково-

технологічний структурний підрозділ Академії технологічних наук України і на 

який  покладено завдання по створенню на корпоративних принципах 

національної сітки трансферу інновацій. 



Висновки. На нашу думку, між вимогами товаровиробників 

сільськогосподарської продукції до інноваційної системи та інтересами 

виробників наукових знань існує закономірна боротьба та протиріччя. Якщо 

перші здебільшого керуються ринковими факторами, то другі в процесі своєї 

діяльності виходять із суб’єктивної зацікавленості, яка є породженням потягу до 

пізнання, нових знань. Поєднання інтересів можливе лише при наявності 

третього суб’єкта, який буде виконувати роль по збалансуванню та 

регулюванню інтересів: розвиваючи неприбуткові фундаментальні знання, 

стимулювати прикладні дослідження. Створення інноваційного фонду – це та 

структура, яка має стати акумулятором наукових, фінансових, інформаційних і 

людських ресурсів для розвитку аграрного сектору у пріоритетних напрямах, а 

тому повинна бути наділена відповідними повноваженнями та сферами впливу. 

Не менш важливим для активізації інноваційної діяльності в аграрному 

секторі економіки є також забезпечення високого рівня професійної підготовки 

спеціалістів та працівників АПК, поєднання науки з виробництвом й 

раціональне використання бази знань в підвищенні ефективності 

агропромислового виробництва на основі розвитку інноваційного 

підприємництва як визначальної частини інноваційної системи. При цьому для 

підвищення інноваційної активності підприємств насамперед необхідно 

здійснити комплекс заходів по нарощуванню внутрішніх фінансових ресурсів та 

державної підтримки шляхом економічного стимулювання інноваційної 

діяльності. Важлива роль має відводитись належній розробці та всебічній 

підтримці складових організаційно-економічного механізму розвитку 

інноваційного підприємництва. Це в свою чергу забезпечить нарощування 

обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, 

посилення продовольчої безпеки, зростання експортного потенціалу і зміцнення 

економіки країни в цілому. 
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