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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прогрес будь�якої держави сьогодні нероз�

ривно пов'язаний з інноваційно�інвестиційним
розвитком суспільства. Якщо раніше країна мог�
ла впевнено утримувати позиції на зовнішніх
ринках за рахунок дешевої робочої сили та си�
ровинних матеріалів, то нині через посилення
конкуренції на світовому ринку дедалі більшо�
го значення набуває нестандартний науково�
технічний напрям розвитку держави підкріпле�
ний значними фінансовими ресурсами.

Інноваційно�інвестиційний розвиток став
орієнтиром для впровадження новітніх науко�
во�технологічних здобутків суспільства. Також
не є новиною, що дедалі більше підприємств
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усіх форм власності, різноманітних установ та
організацій застосовують у своїй діяльності
прогресивні досягнення науки і техніки.

Однак на тлі передових цілей виникають
і проблеми, подолання яких є необхідною
умовою для становлення та реалізації іннова�
ційно�інвестиційної моделі розвитку держави.
Однією з таких проблем стала велика кількість
нормативно�правових актів, що регламентують
інноваційну та інвестиційну діяльність, оскіль�
ки це заважає суб'єктам чітко визначити поря�
док, етапи та можливі способи інноваційно�
інвестиційної діяльності, що перешкоджає
ефективному функціонуванню інноваційно�
інвестиційної моделі розвитку держави.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичною та методологічною основою
дослідження стратегічних напрямів матеріаль�
но�технічного забезпечення та інноваційно�
інвестиційного розвитку матеріально�технічної
бази аграрних підприємств є основні положен�
ня, викладені у роботах вітчизняних та зару�
біжних фахівців, зокрема: М.І. Герун, В.М. Геєць,
О.В. Вишневецька, Я.А. Жалило, О.В. Захарчук,
М. Згуровський, М.М. Ільчук, М.М. Могилова,
Ю.О. Лупенко, О.М. Охотнікова та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування основних

стратегічних напрямів матеріально�технічного
забезпечення та інноваційно�інвестиційного
розвитку матеріально�технічної бази аграрних
підприємств на основі використання передових
технологій та інвестицій.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв'язку з наявністю значної кількості нор�
мативних актів, що регулюють порядок реалі�
зації інноваційної діяльності в нашій державі,
потреба створення єдиного кодифікованого
нормативного акта є досить актуальною. З огля�
ду на це доцільно стисло проаналізувати зако�
нодавчі акти з метою визначення переваг та ок�
реслення перспектив їх подальшої кодифікації.

Нормативно�правове регулювання сфери
інновацій та інвестицій здійснюють Закони Ук�
раїни "Про наукову і науково�технічну діяль�
ність" від 13 грудня 1991 р., "Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" від 11 липня
2001 р., "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" від 16 липня
1999 р., "Про інноваційну діяльність" від 4 лип�
ня 2002 р., "Про інвестиційну діяльність" від
18 вересня 1991 р., постанови Кабінету
Міністрів України від 17 травня 2010 р. № 356
"Про Державне агентство з інвестицій та роз�
витку", від 12.03.2012 № 294 "Деякі питання виз�
начення середньострокових пріоритетних на�
прямів інноваційної діяльності загальнодер�
жавного рівня на 2012—2016 роки", наказ Дер�
жавного комітету статистики України від 1 жовт�
ня 2008 р. № 361 "Про затвердження Інструкції
щодо заповнення форми державного статис�
тичного спостереження № 1�інновація" та ін.

У наведених нормативних актах закріплено
основні положення державної політики у сфері
інноваційної діяльності, поняття, якими керу�
ються суб'єкти цієї діяльності та відповідні
органи, що реалізують інноваційно�інвестицій�

ну політику, а також безпосередньо встанов�
лено компетенцію органів державного управ�
ління інноваційною діяльністю. Однак у цих до�
кументах немає комплексного визначення за�
гальних напрямів державної політики в інно�
ваційній сфері, правового механізму здійснен�
ня суб'єктами інноваційної діяльності та не впо�
рядковано законодавче і правове підгрунтя ре�
алізації державної політики інноваційно�інве�
стиційного розвитку суб'єктами інноваційної
діяльності та суб'єктами владних повноважень.

Питання про необхідність прийняття єдино�
го кодифікованого нормативно�правового акта
у сфері інновацій та інвестицій постало в укра�
їнському законодавстві вже давно, хоча його
так і не було втілено на практиці.

Для кращого усвідомлення нагальної потре�
би ухвалення Інноваційно�інвестиційного ко�
дексу України слід розглянути передумови роз�
роблення і систематизації законодавчої бази у
сфері інновацій та інвестицій. Зокрема дуже
важливо врегулювати питання про надання
податкових і митних пільг технологічним пар�
кам та вільним економічним зонам. На нашу
думку, такі преференції слід залишити лише
для невеликої кількості проектів національно�
го масштабу, які здійснюють принципово по�
зитивний вплив на економіку країни. При цьо�
му механізми державної підтримки інновацій�
ної діяльності має бути істотно спрощено у
формальній частині, з обов'язковим залучен�
ням до цієї процедури представників ринку ви�
соких технологій [8, с. 17].

Наступним напрямом інноваційно�інвести�
ційної діяльності, який потрібно належним чи�
ном врегулювати, є так звані масові інновації
та інвестиції, що у розвинених країнах охоп�
люють 90 % загальних обсягів високотехноло�
гічного бізнесу. Такий вид діяльності у формі
наукових парків не потребує надання жодних
пільг із боку держави і грунтується виключно
на поєднанні інтересів органічно нероздільних
груп учасників. Це високотехнологічні ком�
панії, що конкурують на внутрішньому і зовні�
шньому ринках, конкурентоспроможні наукові
групи, які забезпечують ці компанії постійним
потоком ноу�хау, факультети і кафедри універ�
ситетів, котрі готують для них якісні кадри,
інвестиційні фонди, що підживлюють іннова�
ційний процес, бізнес�структури, які виводять
інноваційну продукцію на ринки.

Держава лише встановлює правила такої
діяльності у вигляді законів та нормативних
актів і контролює їх виконання. Інша система
зв'язків виникає між органами місцевої влади
та інноваційними середовищами, в яких відбу�
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вається масова інноваційна діяльність. Оскіль�
ки, на відміну від технологічних парків, такі
середовища є регіонально орієнтованими, вони
створюють додаткові інтелектуально "напов�
нені" робочі місця саме для конкретного регіо�
ну і залучають у нього інвестиції. Тому місцева
влада зацікавлена у тісній співпраці з наукови�
ми парками, стаючи співзасновником цих інно�
ваційних середовищ, беручи участь в управлінні
ними, виділяючи їм необхідні приміщення [3].

У країні варто не лише використовувати
досвід зарубіжних країн у нормативному аспекті
(створення єдиного нормативного акта), а й
запозичувати позитивні напрацювання цих
країн в організаційній та фінансовій сферах.
Так, доцільним для нашої держави стане засто�
сування диференційованого фінансування га�
лузі інновацій та науково�дослідної діяльності
через залучення приватного сектору, а потім і
перекладення частини фінансового тягаря з
державних інституцій на нього. Цей спосіб
фінансування, як показує зарубіжний досвід,
дасть змогу ефективно й безперервно отриму�
вати кошти на розроблення передових техно�
логій та науково�дослідницьку діяльність, а
також не позбавить державу можли�вості кон�
тролювати інноваційну сферу. Підкреслимо,
що Україна не зобов'язана сліпо копіювати
чужі моделі розвитку, запозичувати чужі зраз�
ки, але має раціонально використовувати по�
зитивні здобутки зарубіжних країн.

Заслуговує на увагу такий напрям розвит�
ку інноваційної сфери, як комерціалізація на�
укових розробок, тобто заснування комерцій�
них центрів зі створення інноваційних про�
дуктів на базі державних науково�дослідних
установ та наукових інституцій приватного сек�
тору. Такий підхід забезпечить стрімке та ефек�
тивне впровадження результатів наукової
діяльності у практику, а також швидше отри�
мання прибутку від них. Це уможливить повер�
нення витрат на наукові дослідження через ко�
роткий проміжок часу, а також залучення
коштів для створення нових інноваційних про�
дуктів. Зазначений напрям інноваційної діяль�
ності ефективно працює у таких країнах, як
Австрія, США, Швеція. Врахувавши їхній по�
зитивний досвід, Україна зможе створювати та
вдосконалювати якісні наукові розробки і роз�
ширювати сферу інноваційної діяльності [8, с.
21].

Розвиток АПК і, зокрема сільськогоспо�
дарського виробництва, передбачає наявність
матеріально�технічної бази, що відповідає
рівню передових країн світу та вимогам щодо
новітніх технологій. Підвищення рівня фондо�

забезпеченості сільського господарства, відпо�
відність основних засобів світовим стандартам,
розвиток техніко�технологічного потенціалу
аграрного виробництва на інноваційній основі
є першочерговим стратегічним завданням.

За рівнем забезпеченості сільського госпо�
дарства матеріально�технічними ресурсами
Україна відстає від розвинутих країн світу.
Кількість та якість основних виробничих за�
собів не відповідає технологічній потребі. У
середньому по Україні на 1 га сільськогоспо�
дарських угідь припадає у 5—7 разів менше ос�
новних засобів, ніж у сільськогосподарських
підприємствах із сформованою матеріально�
технічною базою. Особливо низький рівень
фондооснащеності у малих та середніх госпо�
дарствах з площею посівів до 250 га, які станов�
лять понад 2/3 їх загальної кількості. Тенденції
відтворення галузевих основних засобів гірші
ніж в цілому по національній економіці. Струк�
тура авансованого аграрного капіталу харак�
теризується диспропорційністю не на користь
основних виробничих засобів.

Наукове обгрунтування стратегії розвитку
сільського господарства передбачає визначен�
ня напрямів формування матеріально�техніч�
ної бази, яка б відповідала світовим стандар�
там та сучасним вимогам щодо новітніх техно�
логій. Нарощування фондозабезпеченості аг�
рарного виробництва відповідно до інновацій�
но�інвестиційної моделі розвитку галузі з ура�
хуванням багатоукладності на селі є важливим
стратегічним завданням.

Результативність сільського господарства
визначається наявністю, станом та структур�
ною комплексністю всіх факторів виробницт�
ва: земельних і трудових ресурсів, основних і
оборотних засобів. Від рівня фондозабезпече�
ності аграрного виробництва залежать його
ефективність, конкурентоспроможність про�
дукції на внутрішньому та зовнішньому ринках,
продуктивність праці в галузі.

Тому основною метою стратегічних напря�
мів розвитку сільського господарства в частині
зростання фондозабезпечення аграрного ви�
робництва є відтворення та оновлення основ�
них засобів сільського господарства відповід�
но до інноваційно�інвестиційної моделі розвит�
ку галузі. А стратегічними цілями є:

— зростання рівня фондозабезпеченості га�
лузі, зокрема фондооснащеності 1 га сільсько�
господарських угідь та фондоозброєності
праці до рівня господарств з оновленою мате�
ріально�технічною базою та передових країн
світу з урахуванням багатоукладності аграрної
економіки;
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— прискорене оновлення виробничих основ�
них засобів відповідно до інноваційної моделі
розвитку галузі;

— забезпечення структурної збалансова�
ності аграрного капіталу в частині основних
засобів та збалансованості основних виробни�
чих засобів щодо активної і пасивної складо�
вих.

З метою моніторингу та контролю досяг�
нення стратегічних цілей в частині відтворен�
ня та оновлення основних засобів слід вико�
ристовувати ряд ключових індикаторів роз�
витку. Зокрема таким індикатором слугує
співвідношення частки інвестицій в основний
галузевий капітал у загальних інвестиціях на�
ціональної економіки з питомою вагою галузі
у валовій доданій вартості країни: відповід�
но до потреби в основних засобах сільсько�
господарського призначення, але не менше
частки у валовій доданій вартості країни.
Щорічний приріст вартості основних вироб�
ничих засобів, зростання рівня фондоосна�
щеності 1 га сільськогосподарських угідь та
фондоозброєності праці має складати не мен�
ше 10 % без урахування інфляційного чинни�
ка. Для забезпечення розширеного відтворен�
ня основних засобів сільського господарства
мають бути відповідні пропорції відтворення:
на сьогодні перевищення рівня оновлення та
придбання основних засобів над рівнем їх
вибуття та списання має бути більшим ніж у
1,5 рази. Принциповим завданням є не лише
нарощування кількості галузевих основних
засобів, а й головне — їх якісне оновлення.
Тому частка нових основних засобів у загаль�
них обсягах їх придбання має становити не
менше 50%.

Для вирішення проблем відтворення та
оновлення основних засобів сільського госпо�
дарства в умовах обмежених фінансових мож�
ливостей сільськогосподарських виробників та
державного бюджету доцільно:

— створити умови для забезпечення рівня
інвестування в основний капітал аграрного ви�
робництва за його питомою вагою в інвестиціях
в основний капітал національної економіки не
менше частки сільського господарства у ва�
ловій доданій вартості країни;

— удосконалити форми, напрями і розміри
державної підтримки оновлення основних за�
собів сільського господарства із застосуванням
обгрунтованої еквівалентної ціни сільськогос�
подарської продукції та пріоритетних напрямів
розвитку галузей з урахуванням рівня залеж�
ності результативності останніх від фондоза�
безпеченості;

— переорієнтувати адресність державної
інвестиційної підтримки сільського господар�
ства на користь сільськогосподарських вироб�
ників середніх та малих форм господарюван�
ня;

— забезпечити державну підтримку онов�
лення основних засобів на високотехнологічні,
менш енергоємні, екологічно безпечні види;

— сприяти розвитку агролізингу за рахунок
державних коштів шляхом: зниження відсотків
щорічних лізингових платежів до рівня не
більше норми прибутку по сільському госпо�
дарству; надання пріоритетності оренді типу
продаж (безпосередньо виробниками техніки);
упровадження лізингу високопродуктивної
худоби;

— реформувати амортизаційну систему в
інвестиційному напрямі шляхом стимулюван�
ня використання амортизаційного фонду за
призначенням, удосконалення методики нара�
хування амортизації, запровадження пріори�
тетною прискореної системи амортизації;

— сприяти залученню інвестицій з інших га�
лузей національної економіки шляхом стиму�
лювання створення агропромислових об'єд�
нань;

— сприяти залученню прямих іноземних
інвестицій шляхом створення спільних підпри�
ємств, поглиблення співпраці з ЄБРР.

В організаційному плані для обгрунтуван�
ня ефективної державної регуляторної політи�
ки відтворення та оновлення основних засобів
необхідно удосконалити інформаційне забез�
печення управлінського процесу:

— сформувати інформаційну базу щодо
кількісних та вартісних параметрів аграрного
капіталу шляхом проведення Всеукраїнського
сільськогосподарського перепису;

— забезпечити постійну переоцінку основ�
них засобів сільського господарства з метою
удосконалення амортизаційної політики та
визначення рівня капіталізації галузі

При формуванні матеріально�технічної
бази сільськогосподарських підприємств до�
цільно використовувати нормативну потребу
основних засобів на виробництво окремих
видів продукції.

Науково обгрунтована нормативна потре�
ба основних виробничих засобів сільськогос�
подарського призначення — це вартісні питомі
параметри будівель, споруд, силових і робочих
машин, транспортних засобів продуктивної
худоби, багаторічних насаджень, інших видів
основних засобів на одиницю посівної площі,
одну голову худоби і птиці, 1 тонну продукції
залежно від рівня урожайності культур та про�
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дуктивності тварин. При цьому враховується
рівень науково�технічного прогресу в будів�
ництві, машинобудуванні, селекційно�гене�
тичній і зооветеринарній роботі, інші умови та
фактори, які впливають на обсяги та структу�
ру основних засобів, їх питомі розміри. Такі
нормативи розроблені в Національному науко�
вому центрі "Інститут аграрної економіки" в
розрізі природно�економічних зон і України в
цілому [6].

Обгрунтування потреби сільського госпо�
дарства в основних засобах проведено із вико�
ристанням даних про перспективні площі по�
сіву культур, їх урожайність, поголів'я тварин
та їх продуктивність, обсяги виробництва
різних видів продукції (табл. 1).

Раціонально сформовані основні виробничі
засоби, їх оптимальне співвідношення між ви�
дами та групами забезпечують необхідну взає�
моув'язку обсягів виробництва продукції з ре�
сурсними можливостями підприємств з ураху�
ванням спеціалізації, планування інвестицій,
вирівнювання економічних умов розвитку
різних типів сільськогосподарських підпри�
ємств.

Нами було обраховано також нормативну
потребу в основних засобах на виробництво
хмелепродукції для хмелярських підприємств
з врахуванням підвищення рівня науково�тех�
нічного прогресу, інноваційно�інвестиційного
розвитку матеріально�технічної бази та збіль�
шення продуктивних площ збирання на період
до 2025 року (табл. 2).

Розрахунки показали, що фактична варт�
ість основних виробничих засобів матеріально�
технічної бази хмелярських господарств у 2016
році становила 119,6 млн грн, або більш як вдвічі
менше від нормативної потреби, що розрахо�
вано для умов виробництва у 2017 році. При
умові збільшення хмеленасаджень до 450 га у
2025 році загальна нормативна потреба для
хмелярських господарств складатиме майже

350 млн грн, з них 246,5 млн грн становитиме
вартість багаторічних насаджень.

Основними напрямами вирішення пробле�
ми розширеного відтворення технічних засобів
є об'єктивне регулювання паритету цін на
сільськогосподарську і промислову продукцію,
зміна амортизаційної політики в напрямі підви�
щення її значення для прискорення модерні�
зації машинно�тракторного парку, реформу�
вання вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування, державна підтримка техні�
ко�технологічного переоснащення аграрного
виробництва та сільськогосподарського маши�
нобудування [7].

Враховуючи значні витрати пально�мас�
тильних матеріалів та складний стан із їх забез�
печенням, важливе значення для сільського
господарства має проблема раціонального ви�
користання пального та заходів з енергозбере�
ження.

Стратегічною метою є зниження енергоєм�
ності валової продукції у сільському госпо�
дарстві, зменшення енергетичної залежності
від імпорту традиційних енергоносіїв та своє�
часне і в повному обсязі забезпечення техно�
логічної потреби сільгосптоваровиробників
паливно�енергетичними ресурсами.

Досягнення визначеної стратегічної мети
можливе за рахунок зниження споживання
традиційних енергоносіїв з розрахунку на у. о.
валової продукції шляхом впровадження за�
ходів енергозбереження та заміни їх частини
на альтернативні види палива.

Для цього необхідно застосування прогре�
сивних технологій основного обробітку землі
та підготовки її до посівів на насаджень. Саме
ці операції є найбільш енергоємними і витрат�
ними — на них припадає 18—40% енергетичних
і понад 25% трудових витрат на польових ро�
ботах. Крім того, у цьому напрямі перспектив�
не широке застосування нових грунто� та во�
логозберігаючих технологій, основу яких ста�

Таблиця 1. Нормативна потреба в основних засобах на виробництво сільськогосподарської
продукції на період до 2025 року, млрд грн

Джерело: дані науковців ННЦ "Інститут аграрної економіки".

Назва основних засобів 

Сільськогосподарські 
підприємства 

Домогосподарства в сільській 
місцевості 

Усі категорії 
господарств 

Рік
2020 2025 2020 2025 2020 2025

Будівлі, споруди, передавальні пристрої 420,5 536,6 173,4 221,3 593,9 757,9
Машини та обладнання 298,5 380,9 123,1 157,1 421,6 538,0
Транспортні засоби 65,3 83,3 26,9 34,3 92,2 117,6
Продуктивна худоба 45,6 58,2 18,9 24,1 64,5 82,3
Багаторічні насадження 9,3 11,9 3,8 4,9 13,1 16,8
Вимірювальні прилади, інвентар, 
інструменти та ін. 

94,2 120,2 38,9 49,8 133,2 170,0

Всього 933,4 1191,1 385,0 491,5 1318,4 1682,6
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новить скорочення обробітку землі на базі ви�
користання комплексу грунтообробних машин.
Пріоритетними заходами з енергозбереження
в рослинництві є вдосконалення структури пар�
ку тракторів і самохідних машин, раціоналіза�
ція рівнів їх енергооснащеності, розширення
обсягів застосування комбінованих машин та
агрегатів, перехід від тягових до тягово�при�
відних машин тощо. Зокрема вдосконалення
структури машинно�тракторного парку, забез�
печення раціонального агрегатування трак�
торів, особливо на малоенергоємних і транс�
портних операціях, частка яких в технологіях
рослинництва становить 25—70%, сприяє за�
ощадженню до 20% пально�мастильних матері�
алів. Правильний вибір швидкості руху і шири�
ни захвату агрегату дає змогу знизити витрати
пального на оранці до 16%, а культивації — до
36%. Застосування комбінованих агрегатів на
обробітку грунту при сівбі, внесенні добрив і
пестицидів забезпечить зменшення погектар�
них витрат пального на цих роботах на 10—15%.
За рахунок раціонального агрегатування трак�
торів, особливо на малоенергоємних і транс�
портних операціях, можливо заощаджувати
15—25% паливно�мастильних матеріалів [7].

У результаті реалізації запропонованих за�
ходів очікується зниження собівартості про�
дукції, підвищення ефективності виробництва,
зменшення споживання традиційних енерго�
носіїв, що сприятиме підвищенню конкуренто�
спроможності нашої продукції та зміцненню
енергетичної незалежності України.

Для реалізації стратегічної мети відтворен�
ня техніко�технологічного забезпечення аграр�
ної сфери необхідно досягти в найближчі роки
співвідношення між придбанням та списанням
наявної сільськогосподарської техніки відпо�
відно 15% до 8%, навантаження на одиницю
сільськогосподарської техніки (га, тонни, ін.)
згідно технологічної потреби.

Руйнівними факторами у формуванні ма�
шинно�тракторних парків аграрних підпри�
ємств є проблеми ринку технічних засобів та

стан вітчизняного сільськогосподарського ма�
шинобудування, яке виробляє сільгоспмашини
в межах до 3% технологічної потреби. Тому
завдання виробників — поступово наповнюва�
ти ринок вітчизняною технікою як власного
виробництва, так і виготовленою спільно із про�
відними світовими виробниками.

Основні пріоритети інноваційно�інвестицій�
ного розвитку економіки аграрних підприємств
вбачаємо у низці заходів, що дозволять підви�
щити ефективність інноваційно�інвестиційної
діяльності підприємств в частині прийняття
оптимальних управлінських рішень при роз�
робці інноваційної стратегії розвитку підпри�
ємств та запровадженні комплексу норматив�
но�правових заходів щодо її стимулювання:

— пільгове оподаткування коштів аграрних
підприємств, спрямованих на освоєння інно�
вацій та інвестицій, а також витрат на наукові
дослідження і розробки;

— ефективне використання власних коштів
підприємства: реінвестування прибутку та інвес�
тування за рахунок амортизаційних відрахувань;

— розширення форм інвестування: венчур�
не фінансування, інвестиційний лізинг, залу�
чення коштів населення, активізація іннова�
ційно�інвестиційної діяльності банків;

— створення промислових інноваційно�
інвестиційних кластерів як однієї з форм коо�
перації підприємств;

— створення загальнорегіональних та за�
гальногалузевих нормативів щодо значень фі�
нансових коефіцієнтів для визначення ступеня
інноваційно�інвестиційної привабливості;

— створення регіональних та державних
рейтингів підприємств, що займаються іннова�
ційно�інвестиційною діяльністю.

ВИСНОВКИ
Таким чином, стратегічні напрями мате�

ріально�технічного забезпечення аграрних
підприємств України неможливі без активізації
інноваційних та інвестиційних процесів. Здат�
ність суб'єктів господарювання та державних

Назва основних засобів 
Рік

факт прогноз
2016 2017 2018 2019 2020 2025

Будівлі, споруди, передавальні пристрої 7,9 8,5 9,2 9,8 10,8 12,0
Машини та обладнання 24,2 52,4 56,2 60,3 66,1 73,7
Транспортні засоби 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5
Багаторічні насадження: площа, га 369 380 390 400 420 450
вартість  80,8 174,8 188,0 201,6 220,9 246,5
Вимірювальні прилади, інвентар, 
інструменти та ін. 6,1 6,5 7,0 7,5 8,3 8,6 

Всього 119,6 242,8 261,1 280,0 307,1 342,3

Таблиця 2. Нормативна потреба в основних засобах хмелярських господарств
на виробництво хмелепродукції на період до 2025 року, млн грн

Джерело: власні розрахунки.
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органів влади визначати напрями інноваційно�
го розвитку і залучати необхідні для такого
розвитку інвестиції є визначальною складовою
успіху суб'єкта господарювання. Реалізація
таких змін сприятиме розвитку інвестиційно�
інноваційному розвитку матеріально�технічної
бази аграрних підприємств та дозволить сфор�
мувати сприятливе ділове середовище, зміцни�
ти конкурентні переваги, забезпечити ефектив�
не функціонування та створити надійний фун�
дамент для модернізації та інтеграції їх до
європейського та світового ринку.

Вважаємо, що інвестиційні та інноваційні
процеси потрібно розглядати як особливі взає�
мопов'язані етапи розвитку однієї системи.
Виходячи з цього, в рамках формування та реа�
лізації спільної інвестиційно�інноваційної
стратегії, з одного боку, здійснюються фунда�
ментальні та прикладні дослідження, розроб�
ляються нові технології, працює система аку�
мулювання і пошуку інноваційних ідей, а з
іншого — відбувається пошук капіталу, відбір
інвестиційних проектів, запровадження їх у
виробництво. Сукупність змін, які з'являться у
результаті реалізації інвестиційно�інновацій�
ної стратегії, сприятимуть забезпеченню роз�
витку матеріально�технічної бази, створять
основу, яка здатна буде забезпечити конкурен�
тоспроможність вітчизняної сільськогоспо�
дарської продукції.
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