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ВПРОВАДЖ ЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНИЙ 
( Г.КТОР -  КЛЮЧ ДО ПРИСКОРЕНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Лункіш і Т. І., аспіранту 

Миколаївський державний аграрії чи університет

В статті розглянуто засади формування її розвитку інновацій
ної діяльності « аграрному секторі економіки України. Визначено, що 
інновації с передумовою ефективного рочвитку аграрних підпри- 
< испів. Рушійною силою в актиапації інноваційної діяпьиості « агра
рному секторі повинна бути фінансова підтримки і боку держави, 
їх і н к/вської система та створення сприятливого інвестиційного клі
нч»/у «країні.

В статье рассмотрепм принципи! формнровання п раївнт ня ин- 
шч-ацнонной деят ^п,пост и в аграрпом сстпорс іка/іомнкн Украпим. 
( Ьірсделенно, чпю нннонации явяяютея прсі)п(нч,ілкоіі ■)ф(/>ектианого 
рп існінпя аграрних прегіприялпій. Дмі.исуїцсії сн-кнї а актнвичацин нн- 
п/ чи і цпонной гіеятсльиости в аграрпом і-скторс <><>. чжпа пнітп фипаи- 
,■<>/;<»/ поддерж ка со ст орони государений/, оншашекон системи/ н 

4 г и  к)ннне Гиагоприятного ннвесшнционногп н -ітишиї п странс.
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Розвиток фінансових методі» державного управління національною економікою

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Зв’язок з науковими та практичними завданнями

Розвиток національної економіки визначається активністю інно-^ 
ваційних процесів, економічною  .ефективністю нововведень, тобто 5 
результативністю перетворення науково-дослідних і дослідно-' 
конструкторських робіт в інноваційний продукт, такий як нова техні
ка та прогресивні технології, які за рахунок зменшення собівартості 
продукції значно підвищ ують ефективність функціонування аграрних 
підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Виділення невиріїнених питань

Теоретичні основи інноваційної діяльності та практичні аспекти 
розвитку інновацій в аграрній сфері висвітлені у працях вітчизняних 
і зарубіжних вчених, таких як: М.М. Гаврилюк, В.М. Петров, С.А.% 
Володін, П.Т. Саблук, П. М. М узика, П.А. Лайко, М.М. Кулаець, М .Ф / 
Бабіснко, В.А. Скригжиченко, М .М . Лучник та інші.

Аналіз результатів наукових досліджень гюказус, що не в пов
ному обсязі висвітлені питання щодо організаційно-фінансового за
безпечення інновацій в аграрному секторі. Тому, дана проблема по-' 
требує детального дослідження.

Загальна мета
Метою статті є дослідження проблем організаційно-фінансового ; 

механізму та застосування інновацій на базі вітчизняних аграрних 
підприємств.

Викладення основного матеріалу.
Обгрунтування отриманих результатів

Важливим фактором підвищення ефективності аграрних підпри
ємств с запровадження інновацій, яке повинно мати плановий та ре
гулярний характер. На жаль, існує ряд причин, які гальмують розви- | 
ток інноваційних процесів в аграрній сфері. Основні з них: а) в ід с у т - ; 
мість виваженої держ авної полі тики стосовно розробки та запрова
дження інновацій в аграрну сферу; б) низька платоспроможність аг- ‘ 
рарипх підприємств для запровадження інтенсивних та високотехно- ' 
'■'■иччшіх нововведень; в) велика зона ризику, пов’язана з сезонністю

.....  ПІ МС.УПНСТЬ сприятливого І
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МІЙ, д) нестабільна політична діяльність в країні та інше.
! І роте, не дивлячись на ряд проблем, які існують в державі, для 

р ш и т к у  України за інноваційною моделлю створена певна нормати- 
ШКніривова база та науковцями Української А кадемії аграрних Наук 
( УЛА( І) виконано близько 2,5 тисяч наукових робіт, опрацьовано 639 
фундаментальних і понад 800 прикладних наукових розробок, підго- 
ижлопо ряд нормативних актів і методичних рекомендацій. В свою 
мері 'у, науковцями Інституту землеробства УААН розроблено ефек- 
Піппі моделі оптимізації землекористування, що суттєво зможуть ПО
ЛІПШИТИ екологічну ситуацію ерозійно-небезпечних агроландшафтів І 
Покращити ефективність сільськогосподарського господарства в ці
лому- Л науковцями Інституту гідротехніки та меліорації розроблено 
комплекс сучасних технологій та технічних засобів мікрозрошєння 
плодових, ягідних, овочевих культур і винограду. Як запевняють вче
ні, застосування такого мікрозрошєння забезпечує рівень врожайності 
у і -5 разів вищий, ніж при традиційних способах поливу і водночас -  
т и ш у  економію води та електроенергії. Інститутом сільськогоспо
дарської мікробіології розроблено низку біопрепаратів, застосування 
)ікмх дозволяє підвищити урожайність сільгоспкультур на 15-20%. 
ЬьономІчний ефц<т від їх застосування складає до 300 грн /га для зе
рнових і до 400 ¥рн /га -  для овочевих культур. Виконавцями НТП 
"І епетичні ресурси рослин” залучено понад 6000 нових зразків гено
фонду різних культур, зокрема близько 4000 -  іноземного походжен
ня. До держ авного реєстру занесено 177 сортів і гібридів рослин, а 
І /Ц передано на держ авне сортовипробовування, тож сьогодні в 
Державному реєстрі сортів рослин нараховується 3075 сортів і гібри- 
лік української селекції, що становить 69% від усіх зареєстрованих.

Щ одо тваринництва, то науковцями зоотехнії УААН отримано 
миькл конкурентоспроможних генотипів сільськогосподарських тва
рин, які нині офіційно визнані і користуються попитом. Зокрема, 
і ниірсно південну м ’ясну породу та знам ’янський тип поліської 
* . г м о ї  породи великої рогатої худоби із живою масою повновікових 
і-“ Рім ш шад 600 кг. У тварин цих порід добові прирости молодняку на 
неп одівлі коливаються в межах 1 100-1350 г, а забійний вихід -  понад 
мг\>. 1 акож вагомий внесок вченими УААН зроблено в норми годівлі 

ч чіліпгппопних критеріїв оцінки поживності, якості'

р ІНОвицішт-інвеспиіційпі аспекти фінансового забезпечення розвитку держави
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Розпиток фіш/псових методів державного управління національною економікою

та безпеки кормів і т. д. [ і ,  с. 7]. Тобто можна відмітити, що науко! 
вцями УААН зроблено вагомі внески на інноваційній основі щодо з г  
безпечення економічно стійкого розвитку та підвищення еф ективної 
ті сільськогосподарського виробництва. |

Проте, не дивлячись на значні здобутки на науковій ниві аграр 
ного сектору, існують певні недоліки: великий вибір сортів та г ібрі | 
дів зернових культур створює певні труднощі щодо вибору їх застй 
суваиня на місцях; обмеженість фінансових ресурсів господарюючи 
суб’єкті» для запровадження інновацій та інше. Аналіз показав, щ 
основним джерелом застосування Інноваційних технологій в сільсь: 
кому господарстві залишаються власні ресурси підприємств (70%) 
кредити фінансових установ (20%) та іноземні інвестиції (10%). ^

Як відомо, будь-яке сільськогосподарське виробництво з а л е |  
жить від природних кліматичних умов. Миколаївська область пале* 
жить до Степової зони, а степ це царина зернових культур. Протятої^ 
2009 р. аграріями Миколаївської області вдалося отримати високи 
валовий збір зернових культур, який становив 2465, 1 тис. т  (у вазі пі; 
сля доробки). Загалом виробництво зерна по області перевищило рі 
вень 2008 р. на 3,3%, зокрема фуражного на 41%. Водночас продово
льчого зерна вироблено на 23% менше, ніж у 2008р. Основними зер
новими культурами є пшениця І ячмінь, які становлять відповідно 
43% і 48% загального обласного виробництва зерна [2, с. 9]. Отже, 
позитивним результатом, на відміну від інших галузей економіки під І 
час кризи, є зростання валового виробництва агропродукції в даній І 
області.

Сума кредитів, які вдалося залучити аграріями в 2009 р. у Ми
колаївській області, становить лише трохи більше третини засобів,' 
що агрокомплекс мав у своєму розпорядженні на аналогічну дату ' 
2008р. І цих коштів удвічі менше, ніж необхідно, За даними Мініс
терства аграрної політики, сільськогосподарські підприємства М ико
лаївської області у 2009 р. залучили 1,484 млрд. гри. кредитних кош 
тів. На жаль, ця сума становить лише 35% від тієї, яку мали у своєму 
розпорядженні аграрії торік. Із загального обсягу залучених коштів 
сума короткострокових креди тів становить 1083,3 мли гри., середньо- 
строкових -  318,8 млн грн, довгострокових -  8 і,9 млн гри. Загалом,
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Міністерства аграрної політики, вдалося отримати позикові 
ДШііс 735 підприємствам. Попри те, що фінансове забезпечен

ий! ріірпих формувань істотно скоротилося, витирати на посіви на- 
ії'ііл і. шилися. За оцінками учасників ринку, вартість сільсько- 

$$І$М!ШШ()Ськи\ робіт зросла в середньому на чверть порівняно із ви- 
ІрИй-МИ 2008р. -  3,0 тис. гри. на І га (2009 р.) проти 2,5 тис. гри

в В П К р .) [Л,о.9].
Іллучсппя іноземних інвестицій сприяє використанню іннова

ційних технологій та науково-технічного прогресу, які є рушійною 
димній підвищення ефективності розвитку аграрних, підприємств.

І іечпажаючи на вплив світової фінансової кризи на стан еконо- 
«скравим прикладом вдалого інвестування в АПК Миколаївської 

і: гі є підприємства переробного та заготівельного напряму: ТОВ 
“І 'ш ідора”, ЗД Т “Лакталіс” , ТОВ СП “Нібулол” , фермерське госпо
дарство “ Владам”, ЗАТ “ Капітанській сирзавод”, Миколаївський 
М'ясокомбінат, птахофабрика, численні ковбасні цехи, хлібозаводи, 
(Ширмі та інші. ТОВ “Сандора” більше як 14 років являється лідером 
іііічнигяиого ринку соків. За даними незалежних досліджень на долю 
ЇЦтднж компанії припадає 47% всіх об’ємів продаж соків, нектарів, 
І Ш і і о ї и  н Україні. Секрет успіху полягає в застосуванні інноваційних 
технологій, вдосконалення виробничих процесів, розробки нових ви- 
/гім продукції, інвестування для розширення бізнесу компанії та інше. 
Проектна сукупність потужностей підприємства -  біля 1,5 млрд. па
не гін соків та сокової продукції в рік. Загальне добове виробництво 
компанії складає більше чотирьох мільйонів пакетів. Продукція ком
ині іії ТОВ “Сандора” представлена більше як в 20-ти країнах світу:
( ПІЛ,  Великобританія, Германія, Швеція, Ізраїль, Греція, колишні 
країни СРСР [3, с.1-2].

Варто відмітити транснаціональну компанію з іноземним капі- 
ипіом, яка працює на ринку молочної продукції України -  французь
ку групу “Лакталіс” . Підприємства цієї компанії щорічно переробля
нні,  6,9 млрд. літрів молока на 78 підприємствах (13 з яких знахо- 
п т .ся  за кордоном) і ви(*отов.ііяє більше 950 тис. т молочної продук

ті' Загальний оборот становить 5,5 млрд. євро. У всьому світі фірма 
" 11 акталіс” має репутацію великої компанії, відомої своїми інноваці
ями у виробництво молочної продукції. Компанія активно працює в

їІІЇіігі~ін«(’С/іі ііц іїш і  аспекти фінансового забезпечення розвитку держави
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141 країні світу, її продукція представлена на п ’яти континентах* 
Стиль французького власника: щ орічний приріст о б ’ємів виробницт, 
ва мінімум на 15-20%. О б ’єм продукції, яка випускається з 1996*^ 
збільшився майже у вісім разів й сягнув 47 тис. т в рік. За даним 
Держкомстату, “Л акталіе” входить до п ’ятірки лідирую чих компаній 
країни на ринку молока, молочних виробів, йогурту та являється лі 
дером по виробництву сиру та сирних виробів. На сьогодні асорти1 
мент продукції нараховує більше як 120 виробів. Основне кредо ком, 
паиії “Л акталіс-М иколаїв” залиш ається незмінним: продукція пови | 
нна бути смачною, корисною, якісною [4, с.І-2] .

Прикладом для гідності являється ТОВ СП “Нібулон”, який є 
одним із найбільш их вітчизняних виробників та експортерів сільсько
господарської продукції, не тільки для М иколаївської області, а й для: 
України. Створення спільного українсько-венгерсько-англійського 
сільськогосподарського підприємства відбулося в 1991р. По мірі сво
го розвитку підприємство розш ирю є географію та масштаби вироб' 
иичої діяльності. П ідприємство має 36 підрозділів, які розташовані в( 
одинадцяти областях України: М иколаївській, Луганській, В інниць
кій, Хмельницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській, Ж итомир
ській та інших областях.

ТОВ СП “ Нібулон” вертикально інтегрована компанія, яка сам а| 
вирощує сільськогосподарську продукцію, а тепер йде й експортує, 
збудувавши в М иколаєві портовий зерновий термінал. Напрями д ія - | 
льності ТОВ СП “Нібулон” : вирощування зернових та олійних куль
тур; насінництво; матеріально-технічне забезпечення сільськогоспо
дарського виробництва; торгівля сільськогосподарською  продукцією; 
зберігання та доведення продукції до товарної кондиції; переванта
жувальний термінал ТОВ СП “Нібулон” ; зовніш ньоекономічна д іяль
ність; охорона навколишнього середовища; соціальна сфера діяльно
сті; кадрова політика; тваринництво; виробництво ковбасних виробів.

У 2009 р. валовий збір урожаю зернових культур у І'ОВ СП “Ні- 
булоі-Г становив 300 тис. т, що завдяки підвищ енню урожайності на 
65% перевищ ує показник 2008р. Так, у середньому у філіалах-компа
нії врожайність озимого ячменю досягла 52,3 ц/га, озимої пшениці -  
57,0 ц/га, кукурудзи - 1 1 8  ц/га, соняшнику -  32,8 ц/га. Особливістю є
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- ЯКІСТЬ урожаю поточного року: 95%  продовольчої пшениці 1-3 к л а су ,

§ 'Ч- ііпх 50% пшениці 1-2 класу. Із вирощеного експортовано (зернових і
О'НІИиих) близько 5 мли т, зокрема пшениці -  понад 2 мли т, кукуру
дзи - 1 , 1  млн т  [5, с. 3-5]. Одним із важливих факторів підвищення 
Врожайності та якості зерна на даному підприємстві являється диф е
ренційоване використання строків сівби, норм висіву та широке ви
користання доз фосфорних добрив. Аграрна служба підприємства ч і
ткії дотримується строків сівби, методів збирання, достовірної оц ін
ки якості та післяжнивної обробка зерна, формуванні однорідних по 
якості партій на токах, цільової підготовки зерна на елеваторах та 
(«міології переробки. Збір урожаю проводиться в гранично стислі те 
рміни з мінімальними затратами. Ефективним розвиток тваринниць
кої галузі на даному підприємстві відбувається за рахунок ви корис
нії її і я передових інноваційних технологій. Так, всі технологічні про
цеси виробництва механізовані. Підрозділи забезпечені холодильни
ми установками, цілодобово забезпечені холодною та гарячою водою. 
Для отримання високої продуктивності худоби в раціонах годування 
Тйарин використовуються премікси, білково-вітамінні мінеральні до
бавки за основними поживними речовинами.

Сьогодні на теренах України не знайдеться подібного масштабно
го прикладу, коли саме український інвестор інвестує в розвиток украї
нського підприємства. “Нібулон” вкладає, у проект будівництва елева
торів по Дніпру та несамохідних суден і буксирів більше 150 млн. дол.
11с заслуговує на велику повагу, особливо у нинішні часи, адже у цей 
складний час підприємство дає багатьом тисячам українців роботу і гі
дну заробітну плату. Отже, аграрії М иколаївської обл. на власному 
прикладі доводять: за інноваційними технологіями -  майбутнє, і в пер
шу чергу це залежить від гарних господарів на землі, які шукають мож
ливості для реалізації та впровадження своїх задумів.

В исн овки  та  п ерсп екти ви  подальш и х дослідж ень 
П ідсумовуючи вищесказане, необхідно відмітити, що для акти

вніш ії інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств 
необхідно, в першу чергу поліпшення інвестиційного клімату в У кра
пи. підвищення фінансової підтримки інноваційної діяльності з боку 
іс ржави, банківської системи. Основними джерелами для запрова- 
і/іи'ішя інновацій в аграрний сектор можуть бути: кошти Державного*,
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бюджету; власні кошти спеціалізованих державних і комунальних ііщ  
новаційних фінансово-кредитних установ; вітчизняні та іноземні ін 
вест и ції та інше.
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Е р а те й т  Н.В., ст. ОКР„бакалавр”.

Донецьким держ авний університ ет  управління.
І

Розглянуто сучасну ситуацію інвестиційної та інноваційної дія 
льпості України, та проаналізовано ефективність її державного ре~\ 
гулюваннн. Надано пропозиції щодо удосконалення система державної* 
політики у сфері інноваційно -  інвестиційної діяльності.

Рассштрена современная ситуації» ішнеспшционноІі н мінова-\ 
цію! той деятелшости У кроїш ьі, и проаналіппрована іффектішность | ! 
ее государствеиного регулироваїтя. Представленої предложеїшн по | : 
усовершепсппюванию снстемм государстаеннон полшпики н сфере нн-1 | 
новсщііоіиіо-шшестіїцгіопиой деятельностн.

Йь*

Постановка проблеми у загальному киглиді.
Зв’язок з науковими та практичними завданнями

Питання активізації інвестиційно-інноваційних процесів стао' 
однісю із найбільш важливих проблем у системі державного регулю
вання економіки України. Для забезпечення стабільного розвитку 
економіки й досягнення Україною конкурентоспроможності на світо-
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