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Вступ  

Поступальний розвиток економіки повинен здійснюватися на стабільному 

розширенні виробничої діяльності підприємств та організацій направленому на  

задоволення  зростаючих потреби суспільства. Світовий досвід показує, що цей 

процес залежить від активізації інноваційної діяльності во всіх сферах 

економічної діяльності, що підкреслюють дослідження іноземних та 

вітчизняних науковців. 

Питання пов’язані з визначенням інноваційної діяльності, як економічної 

категорії, знайшли відображення в працях іноземних вчених: Л. Водачек, 

О. Водачкова, Ю. Мороз, Б. Санто, А. Томпсон, Е. Уткін, Р. Фатхуддінов,  

Й. Шумптер та інші, та вітчизняних науковців: О.І. Амоша, Ю.М. Бажал, 

Л.К. Безчасний, В.І. Бойко, В.І. Ландик та ін. 

Проблеми інноваційної діяльності в аграрній сфері висвітлені в роботах 

П.Т. Саблука, М.Я.Дем’яненка, М.В.Зубці, О.І.Дація та інші. 

Дослідження теорії і практики інноваційної діяльності показало, що існує 

ряд проблем, серед яких слід виділити питання підвищення ефективності 

прийняття інвестиційних рішень для фінансування інноваційних проектів [1–7].  

Метою представленої праці є висвітлення напрямків удосконалення 

підтримки прийняття рішень інвестування в інновації у агропромисловому 

комплексі (АПК) регіону. В роботі висвітлення актуальні питання ролі 

інноваційної діяльності в розвитку економіки та розвитку інноваційних 

процесів в управлінні аграрними підприємствами АПК. 

1. Роль інноваційної діяльності в розвитку економіки 



Активізація  інноваційної діяльності  потребує вдосконалення системи 

управління підприємством на основі відповідних інновацій.  

В широкому понятті під інноваційною діяльністю розуміється процес 

відновлення умов і результатів попередньої діяльності, або нову діяльність. 

Змістом та результатом цієї діяльності є розробка, впровадження та 

використання інновацій. 

Аналіз різних за походженням тверджень визначення інноваційної 

діяльності як економічної категорії, дозволяє відмітити, що інновації мають 

наступні, притаманні їм, особливості: 

1. Інновація є доцільною і корисною зміною попереднього стану засобів і 

результатів виробництва, запропонованою людиною. 

2. Ця зміна повинна набути практичного застосування, причому вперше в 

даній галузі, зокрема в АПК. 

3. Предметом цих змін є продукція, технології, соціальні, економічні та 

екологічні процеси тощо. 

4. Метою інновації є задоволення суспільної потреби. 

5. Інновація є засобом, використання якого дає змогу одержати переваги на 

ринках та певний економічний ефект. 

6. Інновації є засобом реалізації цілей розвитку. Для агропромислового 

підприємства, інновації позитивно впливають на підвищення ефективності його 

виробничої діяльності [2, 4, 8]. 

Аналіз різноманітних точок зору, підходів до визначення інноваційної 

діяльності дозволив встановити, що одні автори розуміють під інноваційною 

діяльністю виробничо-технічну діяльність, в ході якої відбувається промислове 

засвоєння інновацій, інші відображають її як доцільне відтворення сторін 

суспільного життя з ціллю отримання соціальних, економічних і інших 

практичних результатів, треті відмічають, що інноваційна діяльність 

направлена на забезпечення нового рівня взаємодії факторів виробництва, 

завдяки використанню нових науково-технічних знань, четверті підкреслюють, 



що для інноваційної діяльності притаманна наявність специфічних методів 

фінансування та кредитування. 

Не заперечуючи значний вклад в питання визначення змісту і сутності 

інновацій як економічної категорії багатьох авторів, маємо за необхідне 

доповнити існуючі підходи розглянувши інновацію з точки зору її зв’язку, 

напрямку та характеру впливу на структуру суспільного продукту в його 

вартісному виразі C+V+m.  

Дійсно, процес освоєння інновацій пов’язаний з впровадженням 

технологій,  які призводять до удосконалення засобів виробництва і направлені 

на їх відтворення, що  активізує випуск високотехнологічної продукції,  яка 

містить значну долю інтелектуальної праці і приводить до реалізації на ринку 

нового продукту, що має нову або покращену споживчу вартість. Це 

обумовлює можливість збільшення прибутку.  

Комплексний вплив інновацій на вартісну структуру суспільного 

виробництва слід представити схематично на рис. 1.  

 
Рис. 1. Комплексний вплив інновацій на вартісну структуру суспільного 

відтворення 

Таким чином, під інноваційною діяльністю в розрізі суcпільного 

відтворення слід розуміти найбільш ефективний, раніше невідомий в окремій 



суспільно-економічній системі спосіб інтенсифікації відтворювальних процесів, 

що виступає джерелом збільшення доданої вартості і який оснований на 

наукових досягненнях. Маємо підкреслити, що реалізація інноваційної 

діяльності, як найбільш ефективного способу інтенсифікації відтворювальних 

процесів, які виступають джерелом нарощування доданої вартості є 

найважливішою сутнісною характеристикою інновації як економічної категорії. 

Сутністю інноваційної діяльності в економічній сфері є розробка та 

розповсюдження нововведень в матеріальному виробництві. Вона виступає 

опосередковуючим ланцюгом між науковою і виробничою сферами і 

представляє собою своєрідний виробничий важіль, який здійснює інтеграцію 

наукової діяльності і матеріального виробництва, забезпечує задоволення 

техніко-економічних суспільних потреб  шляхом виробництва наукоємкої 

продукції. Інноваційну діяльність слід розглядати як складну систему відносин 

в економічній сфері, що складається з взаємопов’язаних і залежних підсистем: 

виробничої, фінансової і інвестиційної діяльності. Виробнича підсистема – 

включає в себе процес промислового освоєння інновацій і випуску на цій 

основі нового продукту з новою та покращеною виробничою вартістю, 

фінансова підсистема – здійснює процес формування та використання 

фінансових ресурсів, інвестиційна підсистема – реалізує вкладення коштів з 

метою їх приросту і накопичення. 

 
Рис. 2. Системна інноваційна діяльність 



Як видно з рис. 2  в ході такого комплексного та системного здійснення 

інноваційної діяльності починає з’являтися її мультиплікаторний ефект, якій 

характеризується циклічним процесом нарощення інноваційної діяльності за 

допомогою наступних циклів відтворювального процесу, а значить і 

подальшим приростом доданої вартості [1]. 

В результаті, з точки зору економіки, під інноваційною діяльністю 

можна розуміти відтворювальний процес, в ході якого за допомогою 

комплексного циклічного використання інновацій, які лежать в його основі, 

капітальні вкладення в які приносять нову збільшену додану вартість за 

рахунок дії мультиплікаторного ефекту. Мультиплікаторний ефект інноваційної 

діяльності ми визначимо як процес, в ході якого попереднє здійснення 

інноваційної діяльності в будь-якій окремій сфері суспільного відтворення 

зумовлює нове коло інноваційного попиту і інноваційної діяльності в ряді 

інших сфер, на основі чого здійснюється постійне зростання та примножуючий 

вплив інноваційної діяльності на процес збільшення доданої вартості. Таким 

чином, інноваційна діяльність припускає не разовий цикл діяльності, а 

постійний комплексний циклічний процес в безперервному динамічному стані. 

При цьому, саме здатність фінансових вкладень приносить нову 

збільшену додану вартість і наявність мультиплікаторного ефекту є 

важливішими сутнісними характеристиками інноваційної діяльності як 

категорії. 

Подальше розкриття сутнісних характеристик інноваційної діяльності 

доцільно доповнити розглядом інновацій до здатності впливати на економіку, 

про що свідчить взаємодія і взаємозв’язок інноваційної діяльності та 

економічного зростання рис. 3. 

Інноваційна діяльність об’єднує задоволення інтересів усіх учасників 

відтворювального процесу, є інструментом, якій сприяє досягненню 

інтенсивного економічного росту. В свою чергу для створення можливості 

реалізації інноваційної діяльності необхідний спеціальний механізм, який буде 



комплексно регулювати відношення, що виникають між учасниками 

відтворювального процесу. 

 

Рис. 3. Взаємодія і взаємозв’язок інноваційної діяльності та 

економічного зростання 

 

Таким чином, можна зробити наступний висновок – інноваційна 

діяльність суттєво впливає на розширене відтворення економіки шляхом 

збільшення доданої вартості, виступає як система, що включає фінансову 

складову, має мультиплікаторний ефект і є інструментом досягнення 

економічного зростання. 

2. Підтримка прийняття рішень інвестування інновацій в АПК 

Традиційні методи фінансування й реалізації інноваційних проектів в 

агропромисловому виробництві на рівні сільськогосподарських підприємств не 



можуть забезпечити належне реагування виробництва на зміни економічних 

умов господарювання. Рівень вимог до реалізації інноваційних програм 

суперечить методам, що традиційно формувалися без урахування сучасних 

ринкових особливостей розвитку складних економічних процесів. 

Дослідження теорії і практики впровадження інновацій  в економіку 

країни показало, що на сьогодні  існує ряд проблем, серед яких слід виділити 

проблему фінансування інноваційних програм і проектів в сфері АПК, яка  

залишається не вирішеною. 

Вирішенню проблеми фінансування інноваційного розвитку економіки 

присвячені роботи вітчизняних авторів. Так Крупка М.І. [8] окреслив окремі 

проблеми стану і розвитку фінансових інструментів державного регулювання 

та підтримки інноваційної сфери. Дацій О.І. [9] на основі аналізу зарубіжного 

досвіду дослідив питання фінансування інновацій в умовах ринку та  

особливості цього процесу в  Україні. 

Проблеми фінансового забезпечення розвитку сфери агропромислового 

виробництва (АПВ) розглядались  рядом авторів. Кириленко І.Г. [10], Гудз О.Є. 

[11] в своїх публікаціях висвітлювали актуальні питання фінансового 

забезпечення сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах. 

Малій О.Г. [12] досліджував окремі аспекти удосконалення фінансової 

підтримки аграрного виробництва. 

На основі дослідження проблем агропромислового виробництва в 

Сумській області слід відмітити, що невисока інноваційна активність 

підприємств АПК  не дає можливість вийти їм на достатньо високий рівень 

конкурентоспроможності, що свідчить про необхідність активізації 

впровадження інновацій, а отже, посилення уваги до розробки стратегії 

інноваційного розвитку регіону. 

Такий стан економіки потребує прийняття ряду заходів щодо розвитку 

регіону. Ця проблема піднята на рівні держави. У постанові Кабінету міністрів 

України від 21 липня 2006 року № 1001 „Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2015 року”. Одним із підходів до розробки 



політики регіонального розвитку  визнано створення планів і програм розвитку 

господарських комплексів на різних рівнях галузей на основі інноваційного 

підходу. 

Для досягнення поставлених завдань необхідний зв'язок між науковими 

установами і безпосередніми товаровиробниками у вигляді регіонального 

середовища, що зв’язує всіх учасників інноваційних процесів. Для того, щоб це 

інноваційне середовище успішно функціонувало у ньому повинно бути 

зосереджено значний науково-технічний потенціал, здатний на високому рівні 

забезпечити реалізацію досягнень науки і поширення досвіду впровадження 

інновацій  в сільськогосподарське виробництво.  

Як одним з заходів активізації впровадження інновацій в галузі 

сільського господарства пропонується створення регіональної Ради з 

інноваційної політики в АПК, яка буде координувати дослідження та 

впровадження розробок в цій сфері діяльності, а також створення Фонду 

інноваційної підтримки АПВ, що буде  формувати і розподіляти фінанси по 

пріоритетним напрямкам та проектам.  

Створення вказаних інституцій передбачає формування відповідного 

фінансово-економічного механізму реалізації інноваційної діяльності розвитку 

АПК регіону. При цьому цей механізм повинен функціонувати в реальних 

економічних ринкових умовах і відповідати, як стратегічним планам розвитку 

регіону, так і окремим інвестиційним проектам.  

Таким чином, формування та функціонування фінансово-економічного 

механізму інноваційного розвитку неможливе без урахування вимог сучасних 

методів й умов господарювання: 

- забезпечення умов сталого розвитку аграрного сектору; 

 - адекватність, гнучкість, диференційований підхід до регіональної 

інноваційної політики; 

- перехід аграрної економіки на новий технологічний уклад; 

- всебічне і повне урахування різних факторів при формуванні 

інноваційних проектів; 



- актуалізації потреб впровадження інновацій у сільськогосподарських 

товаровиробників; 

При цьому необхідно вирішити проблеми створення на основі вже 

накопиченого науково-виробничого потенціалу конкурентоспроможного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок залучення інвестицій, експорту 

надлишків сільськогосподарської продукції в інші регіони, а також прибуткової 

сільськогосподарської продукції за кордон. Одночасно необхідно забезпечити 

умови для випереджаючого  становлення нового технологічного укладу, які 

передбачають державну та комерційну підтримку наукових досліджень в 

аграрній сфері, формування відповідної інформаційної інфраструктури, а також 

систему захисту інтелектуальної власності. 

Узявши за основу відомі й апробовані в інших регіонах методики, з 

урахуванням місцевих умов і можливостей, а також результати проведених 

досліджень, запропонована схема фінансово-економічного механізму 

інноваційного розвитку АПВ Сумської області  [13], яка представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Фінансово-економічний механізм інноваційного  розвитку АПВ 

регіону, де  == організаційні зв’язки, --- фінансові зв’язки 



 

Логіка моделі [7, 13, 14] фінансово-економічного механізму 

інноваційного розвитку АПК регіону полягає в тому, що основним 

координаційним центром розвитку діяльності стає Рада з інноваційної політики 

в АПК, яка має в своєму розпорядженні центр інноваційних досліджень, що 

веде повне супроводження інноваційних проектів, а також залучає ідеї і 

проводить трансферт інновацій. При цьому в процесі реалізації інноваційного 

процесу елементи інноваційної діяльності повинні знаходяться в постійному 

взаємозв'язку, їх фінансування відбувається у межах цільових інноваційних 

програм, здійснюється обмін досвідом впровадження інноваційних проектів, 

контроль стану й оцінка ефективності інновацій.  

Основні джерела фінансування є залучені кошти комерційних банків або 

зацікавлених інвесторів. Слід зазначити, що необхідною складовою є іпотечне 

кредитування. Земля має стати об’єктом застави, без якої механізм 

кредитування не може бути повноцінним. Спираючись на світовий досвід – це 

найефективніший спосіб довгострокового кредитування сільськогосподарських 

підприємств. Єдина проблема, яка тут виникає – нерозвинений ринок землі, 

тому ймовірно, що не всі ділянки зможуть виконувати дану функцію. 

Фонд інноваційної підтримки повинен мати бюджетне фінансування із 

державного і місцевого бюджетів, сприяти фінансуванню перспективних 

наукових досліджень, які обирає інноваційна рада та компенсувати частину 

витрат аграрних виробників для впровадження інновацій. Разом з тим у 

результаті впровадження інновацій збільшується прибутковість агротоварного 

виробництва і його конкурентоспроможність. Це дає змогу отримати 

інноваційний дохід, розподіл якого може здійснюватися за наступними 

напрямками: 

- реінвестування в інновації (мультиплікативний ефект); 

- підвищення доходів аграрних підприємств; 

- приріст надходжень у бюджети різних рівнів регіону, і як наслідок; 



- збільшення відрахувань у Фонд інноваційної підтримки, збільшення 

фінансування Ради з інноваційної підтримки і інноваційного центру, а отже їх 

розширення і підвищення ефективності роботи; 

-   підвищення доходів  підприємств  сфери  АПК. 

Таким чином, формування інноваційного середовища  створює умови 

для  становлення нового, більш прогресивного, технологічного укладу в АПК. 

 
Рис. 5.  Алгоритм прийняття рішень інвестування інновацій в АПK 

 Важливим резервом підвищення стійкості сільськогосподарського 

виробництва є удосконалення його інвестиційної політики підприємств і 

одночасний маневрування структурою джерел інвестування і структурою 

виробництва залежно від поточної ситуації. Це можливо при умові 

забезпечення підтримки процесів розробки ефективних інвестиційних проектів. 



З метою впорядкування процесу прийняття рішень про інвестування в 

інноваційний проект доцільно застосовувати алгоритм прийняття рішень 

інвестування інновацій в АПК представлений на рис.5, який  формалізує 

відповідний дії. Реалізація вказаної послідовності дій дозволяє регламентувати 

процес прийняття рішень, щодо інвестування інноваційних проектів згідно  

вимог адекватності та результативності. 

В процесі інвестиційної діяльності основним завданням є вибір 

оптимального варіанту фінансування проекту.  

Для обґрунтування вибору варіантів інвестування в інновації вибрана 

методика оцінки інвестиційного проекту розглянута в [1].  На рис. 6 

представлена модель  оптимізації фінансування інновацій для підтримки 

прийняття відповідних рішень.  

 
Рис. 6. Економічнa модель оптимізації фінансування інноваційно-

інвестиційних проектів 

Запропонована модель [13] оптимізації фінансування інноваційно-

інвестиційних проектів дозволяє: 



- оцінювати вартість інвестиційного капіталу, що надходить з різною 

ціною різних джерел інвестування; 

- здійснювати прогнозну оцінку варіанту інноваційного доходу,  

розрахунок ефективності інноваційного  проекту  з урахуванням фінансових 

потоків; 

- проводити ранжирування проектів за значенням інноваційного доходу і   

їх ефективністю; 

- здійснювати розрахунок можливих втрат, що враховує ризики 

відкладених інвестицій за відібраними проектами; 

-  здійснювати  ранжирування вибраних проектів за індексом втрат; 

- здійснювати  прогнозний розрахунок бюджету фонду інноваційної 

підтримки із метою реінвестування прибутку в інноваційну програму з 

врахуванням  отриманого інноваційного доходу; 

-  здійснювати    прогнозний  розрахунок  коефіцієнта зв'язаності проектів; 

- здійснювати формування вихідних параметрів за заданими критеріями 

вибору проекту [13]. 

На основі представленої документації та експертного висновку Рада з 

інноваційної політики:приймає рішення про фінансування та реалізацію 

інноваційного проекту. 

Висновки 

Розроблена модель може бути використана в практичній роботі 

фінансистів та менеджерів при виборі оптимального варіанта формування 

інвестиційного проекту в межах інноваційної програми розвитку АПК 

регіонального рівня. Таким чином, процеси активізації інноваційної діяльності 

із застосуванням удосконаленого фінансово-економічного механізму 

інноваційного розвитку АПК Сумської області потребують подальшого 

розвитку. 

Перевага запропонованої моделі управління інноваційними процесами 

полягає в можливості її  адаптації і застосування при збереженні переваг, 

властивих паралельним і вертикальним структурам в агропромисловому 



виробництві. Це дасть змогу підвищити ефективність інноваційно-

інвестиційного процесу за рахунок розширення джерел інвестування, 

оптимізації їх структури, комплексності реалізації інноваційних проектів, 

скорочення часу їхньої реалізації. 
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