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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зі вступом України до Світової організації

торгівлі та зняттям обмежень щодо доступу іно-
земних товарів на вітчизняні продовольчі ринки
актуалізувалось питання забезпечення конкурен-
тоспроможності та сталого економічного роз-
витку сільськогосподарських товаровиробників.
Тому в економічній політиці держави відбулася
переорієнтація на інвестиційно-інноваційну мо-
дель розвитку аграрного виробництва. Така пе-
реорієнтація є новим етапом трансформації еко-
номічних відносин у аграрній сфері, характерною
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У статті розглянуто необхідність переорієнтації аграрного сектору на інвестиційно-інноваційну модель розвит-
ку. Успішне вирішення цього завдання залежить від наявності ефективної системи фінансового забезпечення іннова-
ційної діяльності на всіх етапах її здійснення. Динамічні умови здійснення інноваційної діяльності вимагають дос-
татньої обгрунтованості планів, які визначаються ступенем забезпеченості ресурсами, необхідними для здійснення
проектів. Фінансування інноваційної діяльності підприємств виступає основою науково-технічного прогресу й тех-
нологічної модернізації виробничих потужностей. Обгрунтовано поняття фінансового забезпечення інноваційного
розвитку та розкрито основні його джерела. Виходячи з ролі й місця банківської системи у фінансуванні інновацій-
ної діяльності агроформувань обгрунтовано доцільність формування спеціалізованої системи кредитування інвес-
тиційно-інноваційного розвитку агроформувань. Вибір оптимальної структури джерел фінансового забезпечення
інноваційного розвитку агроформувань має велике значення за умов ринкової економіки. Оптимальне співвідно-
шення між усіма ресурсами фінансування інвестиційної діяльності є запорукою успішного функціонування підприє-
мства.

This article deals with the need for a reorientation of the agricultural sector for investment and innovation model of
development. The successful solution of this problem depends on an effective system of financial providing of innovative
activity at all stages of its implementation. Dynamic conditions of innovation activities require sufficient validity of
plans, which are determined by degree of resources providing, that are necessary for caring out projects. Financing of
innovation activities of enterprises acts as a basis of scientific and technological progress and technological modernization
of production facilities. Is substantiated the concept of financial providing of innovation development and revealed its
main sources. Based on the importance and role of the banking system in financing of innovative activity of agroformations
is substantiated expediency of forming specialized lending, investment and innovation of agroformations. Choosing the
optimal structure of sources of financial support of innovative development of agroformations is important in a market
economy. The optimal ratio between all funding resources of investment activity is a key to the successful functioning of
enterprise.
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ознакою якого є зміщення акцентів у забезпе-
ченні процесів розширеного відтворення на впро-
вадження нових ідей та знань, а також технологій
у всі сфери економічної діяльності. Реалізація
такої моделі вимагає відповідного фінансового
забезпечення. Однак у процесі ринкових перетво-
рень у більшості агроформувань відбулося ско-
рочення бази формування власних джерел фінан-
сування виробничої та інвестиційної діяльності.
З огляду на вищезазначене пошук джерел фі-
нансового забезпечення інноваційної діяльності
є актуальним питанням на сьогоднішній день.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Опираючись на класику проблематики інно-
ваційного розвитку економіки та його ресурсно-
го забезпечення, сформульовану у працях К.Р. Мак-
коннелла, Й. Шумпетера, Дж. М. Кейнса, Ф. Кене,
А. Сміта, М. Туган-Барановського та інших ав-
торів, її актуальні питання з позиції нагальних
запитів сьогодення досліджували І. Бланк, А. Пе-
ресада, Т. Майорова, В. Геєць, Г. Герасименко.
Проте проблема джерел фінансування інвестиц-
ійно-інноваційного розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств є недостатньо дослідже-
ною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Нині існує широке коло підходів до системи

фінансового забезпечення аграрних підприємств.
Однак є певний дефіцит стосовно науково-мето-
дичного забезпечення фінансування агроформу-
вань та пошуку альтернативних джерел ресурс-
ного забезпечення їх інноваційного розвитку. З
огляду на це метою статті є наукове обгрунту-
вання зазначених питань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Базовою основою сучасного етапу розвитку

аграрної економіки є перехід на реалізацію інве-
стиційно-інноваційної моделі. Успішне вирішен-
ня цього завдання залежить від наявності ефек-
тивної системи фінансового забезпечення інно-
ваційної діяльності на всіх етапах її здійснення.
Враховуючи сучасний фінансовий потенціал аг-
роформувань і їх потреби у фінансовому забез-
печенні інвестиційно-інноваційного розвитку
важливе значення має активізація механізмів за-
лучення у цей процес банківсько-кредитної сис-
теми.

Відсутність достатньої фінансової бази є од-
ним із основних чинників, що гальмують здійс-
нення інноваційного розвитку агроформувань в
Україні, що могла б забезпечити розвиток інно-
вацій у сільському господарстві. Також недоско-
налість законодавчої бази у сфері інновацій, інве-
стицій і податкової системи; відсутність пільго-
вого режиму для здійснення інноваційної діяль-
ності; міграція висококваліфікованих фахівців у
більш розвинені країни; відсутність інформацій-
ної та технологічної бази; неузгодженість ме-
ханізмів державної підтримки сільського госпо-
дарства з припустимими преференціями та вимо-
гами СОТ не сприяють ефективному трансферу
інновацій у виробництво.

Динамічні умови здійснення інноваційної
діяльності вимагають достатньої обгрунтова-
ності планів, які, насамперед, визначається сту-
пенем забезпеченості ресурсами, необхідними
для здійснення проектів. Тому особливу увагу на
стадії планування нововведень треба приділяти

аналізу потенційних джерел фінансування, вибо-
ру їх відповідно до умов надання і повернення та
пошуку оптимального варіанта. Пошук нових ка-
налів фінансування інноваційних процесів в Ук-
раїні набуває особливої гостроти й значущості
сьогодні — в умовах обмеженості бюджетних ре-
сурсів, нестачі власних фінансових коштів під-
приємств для оновлення матеріальної бази, зро-
стання виробництва, підвищення ділової актив-
ності, випуску продукції, конкурентоздатної.

Функціонування економіки на засадах інно-
ваційної моделі розвитку потребує створення
адекватного механізму фінансового забезпечен-
ня, який би дозволив при наявності обмежених
фінансових ресурсів перетворити його зі стату-
су витратного у механізм, що забезпечує їх про-
гнозовану ефективність. Вирішення стратегічних
завдань раціонального використання наявних
фінансових ресурсів на рівні як окремого
підприємства, так і держави в цілому [5, с. 47].

Фінансування інноваційної діяльності під-
приємств виступає основою науково-технічного
прогресу й технологічної модернізації виробни-
чих потужностей і зміцнення їх конкурентних
позицій на вітчизняному та світовому ринках. Ви-
діляють такі види фінансування інноваційної
діяльності підприємств:

— самофінансування (включає накопичений
прибуток, накопичений амортизаційний фонд і
поточні амортизаційні відрахування, резервний
фонд, власний капітал у вигляді статутного фон-
ду);

— позикові кошти (банківські кредити, ко-
мерційні кредити, лізинг, кошти, що отримані
підприємством від розміщення на фондових рин-
ках облігацій підприємства);

— залучені кошти (кошти отримані від реалі-
зації акцій серед акціонерів, кошти від додатко-
вого другого випуску акцій);

— кошти урядових регіональних фондів і про-
грам (кошти державного інноваційного фонду,
кошти, що виділяються на державні та галузеві
науково-технічні програми, кошти фонду фунда-
ментальних досліджень та науково-технічних
програм, кошти міжнародних фондів) [1].

Під фінансовим забезпеченням інноваційно-
го розвитку пропонується вважати "сукупність
економічних відносин, що виникають з приводу
пошуку, залучення і ефективного використання
фінансових ресурсів, а також організаційно-уп-
равлінських принципів, методів і форм впливу
цих ресурсів на інноваційний розвиток націо-
нальної економіки" [5, с. 48].

Розрізняють наступні форми фінансового за-
безпечення інноваційної діяльності підприємств:
власне фінансування, позикове фінансування,
державне фінансування. До власних джерел
фінансування відносять: статутний капітал, кош-
ти від емісії цінних паперів, нерозподілений при-
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буток, резервний та інші фонди. До позикових
джерел відносять: лізинг, кошти наукових
фондів, спонсорські кошти, банківські кредити,
позикові кошти від розміщення на біржовому та
позабіржовому ринку випущених облігацій
підприємства, венчурне фінансування тощо. Дер-
жавне фінансування відбувається шляхом засто-
сування методів прямої фінансової підтримки,
що містять цільове безповоротне фінансування,
державне замовлення, державне кредитування,
державне кредитування, державне гарантування
та методів непрямого стимулювання інновацій-
ної активності: податкова, кредитна, митна,
амортизаційна політика [3].

Недостатній рівень забезпечення фінансовими
ресурсами призводить до погіршення і так досить
складної ситуації в аграрному секторі країни. За-
кономірним явищем для підприємств галузі є фор-
мування ресурсів, у першу чергу, за рахунок влас-
них джерел. Однак через ряд обставин і специфіку
даної галузі потреба в додаткових фінансових ре-
сурсах може раптово і стрімко зростати, що й зу-
мовлює необхідність одержання кредиту.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про
інноваційну діяльність" є:

— кошти державного бюджету України;
— кошти місцевих бюджетів і кошти бюдже-

ту АРК;
— власні кошти спеціалізованих державних і

комунальних інноваційних фінансово-кредитних
установ;

— власні чи запозичені кошти суб'єктів інно-
ваційної діяльності;

— кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і
юридичних осіб;

— інші джерела не заборонені законодав-
ством [2].

Отже, до основних джерел фінансового за-
безпечення інноваційного розвитку агроформу-
вань відносяться в першу чергу прибуток та амор-
тизаційні відрахування, а вже в другу — кредитні
кошти та кошти державного та місцевого бюд-
жету. Незначне місце у складі джерел фінансо-
вого забезпечення належить іноземним інвести-
ціям. Проте обсяг власних джерел фінансування
є недостатнім для повноцінного інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств.

Виходячи з ролі й місця банківської системи
у фінансуванні інноваційної діяльності агрофор-
мувань, ключових положень сучасної аграрної
політики держави, стратегічних завдань розвит-
ку аграрної економіки, стану і прогнозних тен-
денцій зміни зовнішнього фінансового оточення
аграрного виробництва обгрунтовано доцільність
формування спеціалізованої системи кредиту-
вання інвестиційно-інноваційного розвитку агро-
формувань.

Нині формуються елементи такої системи.
Зокрема розроблена і прийнята нормативно-пра-

вова база, розвивається кредитна кооперація на
селі, створений і функціонує Державний земель-
ний банк. Однак ця діяльність проводиться у
руслі розвитку загального кредитування аграр-
ного виробництва.

Система кредитування інноваційного розвит-
ку агроформувань являє собою сукупність інсти-
туціональних та організаційно-економічних
форм кредитної підтримки інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських товаровиробників,
які сприяють реалізації їх економічних інтересів
у ході фінансового забезпечення відтворюваль-
ного процесу.

В Україні ще одним джерелом фінансуван-
ня реалізації інноваційної політики повинен
стати державний кредит, призначення якого
виявляється в першу чергу в тому, що він є за-
собом мобілізації в руках держави додаткових
фінансових ресурсів. У випадку дефіцитності
державного бюджету додатково отримані
фінансові ресурси спрямовуються в основно-
му на фінансування соціальних витрат. При
позитивному бюджеті сальдо отримані за до-
помогою державного кредиту фінансові ресур-
си повинні прямо використовуватись для
фінансування програм інноваційного розвитку
України. Це означає, що державний кредит, бу-
дучи засобом збільшення фінансових можли-
востей держави, може бути важливим факто-
ром прискорення соціально-економічного роз-
витку країни, зокрема зростання її інновацій-
ного потенціалу [8, с. 50].

На жаль, залежність економічної ефектив-
ності сільськогосподарських підприємств від
природо-кліматичних умов в поєднанні із неста-
більною економічною і політичною ситуацією в
країні не сприяють притоку іноземного капіталу
в дану галузь.

Проте залучення іноземних інвестицій спри-
ятиме підвищенню ефективності функціону-
вання аграрних підприємств, розбудові їх інно-
ваційної складової, а отже й збільшення при-
бутків.

Серед потенційних джерел ресурсів для рин-
кової трансформації економіки країн з пере-
хідною економікою іноземні інвестиції займають
особливе місце. Вони, як свідчить міжнародний
досвід, здатні забезпечити масштаби й темпи
структурної перебудови через розвиток ринко-
вих відносин, а відтак і органічнішу інтеграцію
національних ринків у міжнародні, дають мож-
ливість впроваджувати нові технології та заруб-
іжний досвід менеджменту, сприяють заходам
макроекономічної стабілізації, дозволяють вир-
ішувати окремі соціальні проблеми трансформа-
ційного періоду [6].

Серед основних проблем фінансування інно-
ваційної діяльності підприємств в Україні мож-
на виділити:
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— недостатню державну фінансову підтрим-
ку інноваційних проектів різного масштабу, які
реалізуються у промисловості;

— недостатні обсяги фінансування з боку
приватного сектора (через великі ризики, про-
блеми з комерціалізацією інноваційної продукції
тощо);

— "неінноваційна" спрямованість чи незнач-
на активність створених інноваційних (держав-
них) і венчурних (приватних, переважно інозем-
ного походження) фондів, а також їх незначні
фінансово-інвестиційні можливості;

— відсутність механізмів перерозподілу інве-
стиційних ресурсів населення на користь іннова-
ційного сектора; недостатня зацікавленість іно-
земних інвесторів у фінансуванні вітчизняного
інноваційного сектора;

— комерціалізація інноваційної продукції
(доведення інноваційних розробок до практич-
ного використання потребує додаткових коштів
на великий проміжок часу);

— надвисокі ризики інноваційної діяльності;
— нецільове використання та неефектив-

не використання фінансових ресурсів, спря-
мованих на підтримку інноваційної діяль-
ності;

— спекулятивне використання державних
пільг (наприклад, венчурними структурами) [9, с.
102].

Переважна більшість інноваційних здо-
бутків вітчизняних аграрних підприємств по-
в'язана нині із використанням наукових розро-
бок, що сприяють інтенсифікації сільського
господарства, забезпечують економію матері-
альних ресурсів і гарантують підвищення ефек-
тивності виробництва сільськогосподарської
продукції. Тому спостерігається дифузія (роз-
повсюдження) інновацій, які стосуються перш
за все виробництва елітного насіння, виведен-
ня нових сортів рослин, використання перспек-
тивних технологій утримання тварин, створен-
ня більш продуктивної сільськогосподарської
техніки, нових засобів захисту рослин і тварин
тощо. Такі інноваційні зміни не можна вважа-
ти кардинальними. Вони відбивають традицій-
ний підхід до розвитку сільського господарства
як окремої галузі економіки, що намагається
збільшити обсяги виробництва продовольства
за рахунок якісного удосконалення матеріаль-
но-речових елементів продуктивних сил [7, с.
13].

Фінансування інноваційної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств може здійсню-
ватись за допомогою державних ресурсів (влас-
них, залучених, позикових) та ресурсів самих
підприємств, які також поділяються на власні, за-
лучені та позикові або ж шляхом ефективного по-
єднання державних ресурсів та ресурсів під-
приємств.

Порядок і структура інвестиційних ресурсів
безумовно повинні бути пов'язані з характером
впровадження нововведень.

Важкодоступність зовнішніх джерел фінан-
сування призводить до використання підприєм-
ствами прибутку і амортизаційних відрахувань як
основних джерел фінансового забезпечення
інноваційного розвитку агроформувань.

Платформою рішення щодо фінансування
інноваційних процесів в агроформуваннях у за-
гальному вигляді є їхні економічні інтереси. Вони
характеризуються особливою специфічністю [4].

Проведене нами дослідження показало, що
фінансування інноваційної діяльності агрофор-
мувань має свої особливості, обумовленні як спе-
цифікою самого інноваційного процесу, так і
його організацією у системі аграрного виробниц-
тва.

Особливості фінансування інноваційних про-
цесів агроформувань полягають в наступному:

— реалізація інноваційних проектів агрофор-
мувань потребує відносно великого часового
лагу;

— впровадження інновацій в рослинництві
(створення сортів тощо) потребує сприятливих
погодніх умов;

— фінансування інновацій супроводжується
в більшості випадків постійним браком власних
фінансових ресурсів;

— наявність крім притаманних ризиків інно-
ваційних проектів ще ризиків притаманних із спе-
цифікою сільськогосподарської діяльності.

Специфічні риси фінансування інноваційних
процесів пов'язані в першу чергу з тим, що у цьо-
му процесі задіяна значна кількість суб'єктів, ко-
жен з яких реалізує його окремі відособлені
стадії. По-друге, існує потенційна можливість са-
мофінансування за рахунок реінвестування до-
ходів від дифузії інновацій. По-третє, якщо на по-
чаткових етапах інноваційного процесу домінан-
тне значення належить бюджетному фінансуван-
ню, то на етапі комерціалізації інновацій таку
роль обіймають власні джерелам формування
фінансових ресурсів.

Враховуючи відсутність достатніх обсягів
власних фінансових ресурсів, нерозвиненість ко-
оперативних зв'язків між науково-дослідними
установами та агроформуваннями, особливе
місце у фінансуванні інноваційного розвитку на-
лежить банківському кредиту.

Державна підтримка сільськогосподарського
кредитування в Україні є невід'ємною складовою
фінансової державної підтримки сільського гос-
подарства і є пріоритетною. Механізм держав-
ної підтримки кредитування часто змінюється.
Отже, можна зробити висновок, що функціону-
вання механізму кредитування агроформувань не
в достатньому обсязі регламентується з боку дер-
жави.
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Основою збалансованого економічного
зростання агроформувань є збільшення обся-
гу залучених інвестицій. Залучення коштів іно-
земних інвесторів і довгострокових кредитів
банків забезпечить ефективну діяльність агро-
формувань.

ВИСНОВКИ
Отже, в економічній політиці держави відбу-

лася переорієнтація на інвестиційно-інновацій-
ну модель економічного зростання аграрного ви-
робництва. Реалізація цієї моделі вимагає відпо-
відного ресурсного забезпечення, домінантною
складовою якого є фінансові ресурси. Однак у
процесі ринкових перетворень у більшості агро-
формувань відбулося скорочення бази форму-
вання власних джерел фінансування господарсь-
кої діяльності.

Інноваційний напрямок розвитку аграрної
сфери передбачає пошук пріоритетних напрямів
фінансування інноваційного розвитку агрофор-
мувань.

Вибір оптимальної структури джерел фі-
нансового забезпечення інноваційного розвитку
агроформувань має велике значення за умов рин-
кової економіки. Оптимальне співвідношення
між усіма ресурсами фінансування інвестиційної
діяльності є запорукою успішного функціонуван-
ня підприємства.
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