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коригується їхнє мовлення відповідно до літературних
Тобто шляхом використання різноманітних треніннорм; виробляються вміння добирати для оформлення
гових методів (рольова гра. групова дискусія, вправи з
актів комунікації відповідні вербальні й невербальні засо
вербальної та невербальної комунікації, тренування пев
би з урахуванням соціального статусу партнера, розви
них навичок, відео зворотній зв’язок та ін.) студент, слухач
ваються коктрольно-стимулюючі навички організації мов
набуває досвіду переживання певних ситуацій, своїх пси
леннєвої діяльності: збагачується лексичний запас мов
хологічних станів, фіксує та запам’ятовує емоційне забар
леннєвими кліше, шо характерні для ділового спілкування.
влення під час вирішення тих чи інших тренінгових зав
дань.
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НАПРЯМИ ІНТЕНСИВНОГО ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЩЙНОГО
РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті встановлено, що сільськогосподарські підприємства досягають економічної стабільності в тому
випадку,, коли є застосування інтенсивного відтворення на інноваційно-інвестиційній основі. Доведено, що при
створенні необхідних соціально-економічних, матеріальних і моральних стимулів, комплексному вирішення техніч
них, орган ізаціїїно-економічних та соціальних питань (як на рівні підприємства, так і на рівні держави) функціо
нування сільськогосподарських підприємств буде ефективним.
В статье установлено, что сельскохозяйственньїепредприятия достигают ж ономической стабильности в
том случае, когда єсть применение интенсивного воссоздания на инновационно-инвестгщионной основе. Доказано,
что при создании необходгшьіх социально-жономических, материальньїх и моральньїх стимул ов, комтексном реи/ении технических, организационно- жономических и соииальньїх вопросов (как науровне предприятия, так и на
уровне государства) функционирование сгльскохозяйственньїх предприятий оудет зффективньїм.
Актуальність проблеми. Україна має великий потенціал дпя розвитку агропромислового виробництва, де
виробляється 90% продовольчої продукції, близько 35 %
ВВП країни.
Сільське господарство відіграє найважливішу роль
у зміцненні економіки країни, в системі матеріального ви-

робнинтва, підвищенні життєвого рівня і добробуту населення. Людство існує насамперед тому, що розвиває
сільське господарство, адже від розвитку даної галузі залежить забезпечення населення продуктами харчування,
без яких вони не можуть жити, працювати, творити. В
свою чергу потреби людей формуються під впливом ви-
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робництва і залежать від рівня йош розвитку. Забезпе
ченість продовольством населення прямо залежить від
результатів сільськогосподарського виробництва.
Аналіз останніх наукових досліджень. На сучас
ному етапі розвитку аграрного виробництва досліджен
ням стійкого функціонування сільськогосподарських
підприємств на основі інтенсивного та інноваційного роз
витку займаються вітчизняні вчені В.Я. Амбро сов, В.Г.
Андрійчук. В.П. Мертенс. В.І. Мацибора. В.П. Курган.
С.А. Володій. М.М. Гаври.тюк, М С . Вітков.
І.Г.
Кириленко, М.В. Зубець, П.Г. Саблук, І.Н. Топіха, 1.1.
Червен. О.В. Ткалічта інші. Проте питання щодо практич
ного застосування наукових новітніх розробок постійно
дискутується в літературі і тому потребує подальшого
розгляду та вирішення.
Метою статті є дослідження сільськогосподарсь
ких підприємств на основі інтенсивного та інновашно-інвестиційного розвитку.
Виклад основного м ат еріалу дослідження. Забез
печення стійкої економічної динаміки є головним завдан
ням країни, яке залежить насамперед від дії багатьох фак
торів, а саме: створення соціально орієнтованої ринкової
економіки, яка б на основі розвитку7національного конку
рентоспроможного виробництва забезпечила гідний
рівень життя населення, добробут нації в цілому,
На жаль, заходи, які приймалися на державному рівні
протягом останніх років, викликають занепокоєння, адже
поки ще не створено стабільних передумов для ефектив
ного розвитку аграрної економіки. Часта зміна урядів,
зміна векторів і пріоритетів певною мірою вносили ко
рективи в тактику та стратегію розвитку аграрного секто
ру економіки, руйнували послідовність і стабільність дер
жавної аграрної політики. В результаті розвиток сільсько
господарських підприємств країни характеризуються не
сталістю, яка становить не тільки реальну загрозу для про
довольчої сфери, а й для національної безпеки держави.
Конкретне уявлення про споживання основних продуктів
харчування населення (на прикладі Миколаївської області)
дають дані таблиці 1.
Таблиця 1
Споживання основних продуктів харчування населенням Миколаївської області (на одну особу за рік), кг

дуктами харчування по Миколаївській області. Нині знач
на частина населення області не забезпечена рядом необ
хідних базових повноцінних продуктів харчування. П о
рівняно з раціональними нормами споживання м ’яса с
нижчим у 1,9 рази, молока і молочних продуктів - 1,5.
яєць - 1,2. картоплі - 1,2, овочів та баштанних-1,3. плодів,
ягід та винограду - 2.2. риби та рибопродуктів -1 ,1 раза.
Знизилася загальна калорійність харчування, забезпе
ченість білками, жирами, особливо тваринного походжен
н я ^ , с.114].
Енергетична цінність раціону як дорослих, так і дітей
забезпечується вуглеводами на 50-80 % за рахунок хлібо
булочних і кондитерських виробів та цукру. Співвідношен
ня компонентів продуктів харчування, яке нині склалося,
призводить до зниження працездатності та стійкості до
несприятливих факторів, зростання захворюваності, ско
рочення тривалості життя, а це в свою чергу- відбивається
на к ін ц ев и х р езу л ь т ат ах с іл ьськ о го сп о д ар с ьк и х
підприємств, які протягом останніх років залишаються
невтішними.
Н езваж аю чи на реф орм и , численні програми
підтримки аграрного сектора та проекти, становите в аг
рарному секторі залиш ається незадовільним і викликає
занепокоєння. Так, у ново створеній вартості в економіці
країни постійно зменшується частка сільського господар
ства: в 2001р. вона дорівнювала 16,3 %. 2 0 0 2 - 14.6. 2003 12,1,2004 -1 1 ,9 ,2 0 0 5 - 10.4.2006 - 8.7,2007 -7,6 % (4. с.
146].
Вирішальною умовою послідовного і системного
нарощування зростання виробництва сільськогосподарсь
кої продукції та екон ом ічн ої стаб іл ізац ії розвитку
підприємств є застосування інтенсивного відтворення на
інноваційно-інвестиційній основі.
Обґрунтованими ствердження науковців, шо інно
ваційний тип розвитку виробництва, який базується на
якісному і своєчасному оновленні новітніми, більш про
дуктивними властивостями виробництва, прогресивними
технологіями, новітніми формами І методами організації
виробництва, праці та управління - це інтенсифікація
сільського господарства. Кінцевим результатом інтенси
ф ікації- збільшення виробництва сільськогосподарської
продукції, яку потребує населення, при одночасному
і
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ливість в деякій мірі частково або повністю відмовитись
погіршилася ситуація шодо забезпечення населення про
від механічних прийомів обробіткч грунту);
і
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-меліорація - хоча потребує великих капіталовкла
день (наприклад, для будівництва зрошувальних земель,
осушення заболочених земель, гіпсування, вапнування
земель іт.д.), являється одним із основних напрямків інтен
сифікації в рослинництві;
- біотехжшогії, які дозволяють за рахунок, виведення
нових екологічно чистих продуктів харчування'завоювати
світовий продовольчий ринок;
-хімізація - дозволяє докорінно поліпшити техніку і
технологію застосування хімічних речовин у сільському
господарстві (але, при застосуванні нових технологій не
обхідно велику увагу приділити гранично допустимим
нормам використання добрив);
- насінництво та селекція - дозволяють застосовува
ти нові породи тварин, високо продуктивні сорти рослин,
які стійкі до захворювань, шкідників та бур'янів;
- ріст інвестицій та капіталовкладень - сільське гос
подарство капіталомістська галузь, яка потребує значних
коштів (у тому числі з боку держави).
На переконання М.М. Гаврилюка. впровадження
нововведень організаційно-технічного, виробничого, ад
міністративного та маркетингового характеру слід спря
мовувати фінансові ресурси на пріоритетні технології [2,
с. 19-22]. Поділяючи думку науковця, доповнимо, що сама
досконала техніка і технологія не дадуть очікуваних ре
зультатів, якщо в процесі впровадження нових форм гос
подарювання не будуть створені необхідні соціально-еко
номічні, матеріальні і моральні стимули, які б сприяли
активізації творчій діяльності людини.
Однією з головних причин сучасних кризових явиш
у розвитку сільськогосподарських підприємств є уповіль
нення та невпорядкованість інвестиційного та інновацій
ного процесів.
Уявлення про зміни, які відбулися останніми рока
ми в інвестиційній діяльності України в цілому та її Мико
лаївської області надають дані таблиці 2, побудованої нами
за матеріалами статистичних щорічників [4; 5].
Таблиця 2
Інвестиції в основний капітал за видами економічної
діяльності України в цілому та її М иколаївської
області
Обсяг інвестицій у фактичних
пінах, млн. грн.

.
сільське

Роки

Із загальних інвестицій
регіону припадає на, %
сільське
господарство

у цілому

господарство

ВС ЬОГО

М иколаївська обл.
2003

86,5

1

1312,1

І

6,6

2004

120,3

і

1963,1

і

6,1

2065

167,2

2006

235,]

2007

263,4

2534,5
1

3117,6

|

3698,8

6,6

7.1

Україна в цілому
2003

|

1141,6

І

51011,0

|

4,2

2004

|

3381,0

|

"5714,0

'

4,5

2005

|

5016,0

I

93096,0

!

54

:оо«

7309,0

|

125254,0

|

«8

200"

9519,0

1

188486,0

5,1

Наведені у цій таблиці дані свідчать, що і в Україні в
цілому, і в її Миколаївській області у динаміці по роках
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дослідженого нами періоду часу спостерігалося посту
пове зростання обсягів як загальних сум інвестицій, так і їх
розмірів по сільському господарству. Але слід визнати,
що сучасні обсяги інвестицій значною мірою не задоволь
няють потреби сільського господарства, в якому (разом з
вартістю землі) зосереджено понад 40% капіталу держа
ви. Нинішній рівень його забезпеченості інвестиціями ста
новить лише 8-10%. Тому для залучення інвестицій в еко
номіку країни перш за все необхідно створити відповід
ний інвестиційний клімат, щоб інвестори вкладали свої
кошти у виробництво з мінімальними ризиками.
Зростання виробництва конкурентоздатної про
дукції, стабілізації' економіки й фінансового стану сільсько
господарських підприємств не можливе бездержавної
підтримки. Державна підтримка інноваційних процесів в
АПК має бути пов’язаною не тільки з використанням ефек
тивних технологій фінансового регулювання (при яких
бюджетні кошти не розкрадаються, а належним чином
використовуються), а й базуватися на точному визначенні
найкращих об’єктів бюджетного фінансування та креди
тування.
Висновки. Існуванню кризової ситуації, яка склала
ся в наш час в країні, передувало ряд причин: непроду
мані реформи в аграрному секторі; недостатня і неефек
тивна державна підтримка галузі; часта зміна урядів, зміна
векторів і пріоритетів певною мірою вносили корективи в
тактику та стратегію розвитку аграрною сектора економіки.
Вирішальною умовою виходу країни з кризової си
туації і забезпечення економічної стабільності сільсько
господарських підприємств є застосування інтенсивного
відтворення на інноваційно-інвестиційній основі, а саме:
створення необхідних соціально-економічних, матеріаль
них і моральних стимулів, які б сприяли активізації’творчій
діяльності людини; комплексне вирішення технічних,
організаційно економічних, соціальних питань як на рівні
підприємства так і на рівні держави; створення відповід
ного інвестиційного клімату' в державі для залучення інве
стицій.
При правильному і сукупному вирішенні цих зав
дань кінцеві результати можуть призвести до значного
мультиплікаційного економічного ефекту'
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