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ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-
РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація. Виявлено, що на виробничо-ресурсний потенціал аграрних підприємств впливають складні 
чинники розвитку та забезпечення. Його використання та відтворення супроводжується певними ризиками 
та викликами, передусім, інвестиційного характеру. Визначено особливу гостроту цих проблем для малих 
та середніх агроформувань. Обґрунтовано, що раціональне використання ресурсів та коштів на їх збережен-
ня забезпечить впровадження ресурсоощадних інноваційних технологій та новітньої техніки. Розроблено 
методичні засади управління процесами інноваційного ресурсокористування на основі формування відповід-
них системних блоків.

Ключові слова: виробничо-ресурсний потенціал, забезпечення, аграрні підприємства, інновації, інвес-
тиції, управління.

Summary. Revealed that the production and resource potential of agricultural enterprises is influenced by com-
plex factors of development and security. Its use or reproduction is accompanied by certain risks and challenges pri-
marily of an investment nature. Defined especially acute these problems for small and medium agricultural enterprises. 
It is proved that a rational use of resources and funds for their conservation will ensure the implementation of resource 
savings of innovative technologies and the latest technology. The developed methodical basis of management of pro-
cesses of innovation and resource use through the development of appropriate system units.
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Постановка проблеми. Формування кон-
курентоспроможного сільськогосподарського 
виробництва вимагає відтворення виробничо-
ресурсного потенціалу аграрних підприємств та 
домогосподарств на якісно новій ресурсозбері-
гаючій основі. Інвестування матеріальних та не-
матеріальних ресурсів у процесі простого і роз-
ширеного відтворення виробничо-ресурсного 
потенціалу забезпечує економічну ефективність 
шляхом вдосконалення структури та взаємодії ви-
робничих ресурсів, підвищення рівня їх викорис-

тання при виробництві конкурентоспроможної 
продовольчої продукції. 

З цією метою процеси інвестування аграрних 
підприємств повинні носити безперервний ци-
клічно замкнутий характер. У цьому зв’язку для 
досягнення високої ефективності відтворення їх 
виробничо-ресурсного потенціалу неприйнят-
ним є зведення інвестиційних процесів до впро-
вадження окремих заходів без збереження інвес-
тиційного циклу.  Адже вони повинні охоплювати 
всю систему виробничих ресурсів, забезпечувати 
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підвищення ефективності їх використання в ці-
лому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Внутрішня інвестиційна діяльність аграрних під-
приємств забезпечується, переважно, їх власними 
прибутками та власними доходами. Велика части-
на дослідників-економістів, серед яких є Лупенко 
Ю.О., Месель-Веселяк В.Я. та інші, розглядають 
витрати, які несе підприємство в процесі вироб-
ництва продукції, як інвестиції, що забезпечують 
накопичення та поглиблення знань та збільшен-
ня інноваційного потенціалу. Таким чином, акту-
альним стає наукове обґрунтування відповідних 
інноваційних напрямів відтворення виробничо-
ресурсного потенціалу у зв’язку з необхідністю 
раціонального використання інвестицій.

Метою статті є виявлення чинників вико-
ристання та відтворення виробничо-ресурсно-
го потенціалу аграрних підприємств на засадах 
впровадження інновацій та раціонального вико-
ристання інвестицій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зауважимо, що вдосконалення техніки аграрного 
виробництва, яке не ґрунтується на принципових 
змінах технології, зумовлює додаткове ускладнен-
ня обладнання та зростання його вартості, що, 
в свою чергу, знижує економічну ефективність 
оновлення засобів праці. Саме впровадження 
нових технологій забезпечує удосконалення та 
оновлення виробничо-ресурсного потенціалу, а 
отже, його продуктивне відтворення. Під онов-
ленням технології виробництва розуміють проце-
си оновлення обладнання, використання нових 
предметів праці, інноваційні зміни технологічних 
та бізнес-процесів. 

Керуючись принципами ресурсозбережен-
ня, мобільності та гнучкості виробничо-ресурс-
ного потенціалу аграрних підприємств, його від-
творення необхідно здійснювати насамперед на 
основі системного підходу. Американські вчені 
Й.Піннігс та А.Бьюі-Тандан розглядають іннова-
ційну технологію в першу чергу як організаційне 
нововведення. Поряд з цим, впровадження но-
вовведень повинне охоплювати організаційно-
управлінський аспект виробничої діяльності, тим 
самим згладжуючи можливі протиріччя між тех-
нологічним рівнем виробництва та організацією 
управління на підприємстві, підвищуючи ступінь 
використання виробничо-ресурсного потенціалу 
[1, с. 17].

На сучасному етапі розвитку аграрного ви-
робництва основоположне значення має не стіль-
ки кількісне зростання основних фондів, скільки 
їх якісне раціональне удосконалення. При цьому 
варто пам’ятати, що для ефективного переходу до 
широкого використання нововведень, зокрема 
нової техніки та технології виробництва, потрібно 
узгоджувати відповідні ресурси на всіх рівнях для 
їх відтворення.

Україна, яка має найкращі у Європі та в сві-
ті земельні та сприятливі кліматичні умови для 
сільськогосподарського виробництва, внаслідок 
технологічної відсталості та нераціональної орга-
нізації реформованої за неоліберальною моделлю 
аграрної сфери сьогодні не в змозі забезпечити 
своє населення доступною за ціною і достатньою 
за стандартними нормами харчовою продукцією. 

Для підвищення конкурентоспроможності 
сучасної економіки України, зокрема для сіль-
ського господарства, важливе значення має ін-
новаційний розвиток суб’єктів аграрного госпо-
дарювання [2, с. 18]. Саме завдяки інноваціям 
можливе економічне зростання вже у найближчій 
перспективі. Підвищення ефективності сільсько-
господарського виробництва на сучасному етапі 
зумовлюється у значній мірі широким впрова-
дженням у практику вітчизняних і світових до-
сягнень науково-технічного прогресу, стратегічна 
роль у якому належить інноваційній діяльності. 

У процесі ресурсокористування та ресурсоз-
береження в аграрних підприємствах важливу 
роль відіграє впровадження новітніх технологій та 
досягнень науково-технічного прогресу. Інновації 
є засобом підвищення ефективності виробництва  
сільськогосподарської продукції, а також засобом 
адаптації аграрних підприємств до змін соціаль-
ного, економічного, екологічного середовища [3]. 
Інноваційний процес у сільськогосподарському 
виробництві – це постійний, безперервний про-
цес перетворення окремих технічних, технологіч-
них, агрохімічних, біологічних та організаційно-
економічних ідей і наукових варіантів вирішення 
певного практичного завдання з метою переходу 
аграрних галузей та підприємств на якісно новий 
рівень виробничої діяльності. 

Нині значна частина вітчизняних агропід-
приємств, особливо малих, домогосподарств, не-
спроможна виробляти високоякісну й конкурен-
тоспроможну продукцію. Це є результатом таких 
негативних явищ як:

- відсутність систем контролю, стандартиза-
ції та сертифікації виробництва і продукції;

- диспаритет цін на продукцію промисловості 
та сільського господарства;

- постійне зростання цін на паливо-мастиль-
ні матеріали;

- недосконала кредитно-фінансова і законо-
давча система;

- обмеженість інформаційних ресурсів, втра-
та висококваліфікованих працівників;

- застаріла матеріально-технічна база;
- відсутність необхідних інвестицій та доступ-

них інновацій тощо [4, с. 47].
Ці проблеми стали особливо гострими у 

зв’язку з набуттям Україною членства в структу-
рах СОТ, що вимагає від нашої держави поста-
чання на європейський та світовий аграрні ринки 
високоякісної конкурентоспроможної продукції, 
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відкритості власного ринку, дотримання різно-
манітних квот і лімітів. Таким чином, постає на-
гальна необхідність у переорієнтації традиційного 
господарювання на високоефективне інновацій-
не. Загалом, Україна має великі потенційні мож-
ливості для успішного здійснення інноваційної 
діяльності, однак на рівні держави необхідно ви-
конати ряд регуляторних заходів: 

1) забезпечити стабільну економічну ситуа-
цію в країні для залучення інвестицій в аграрну 
сферу; 

2) надати пільги аграрним підприємствам, які 
створюють інноваційний продукт, що дозволить 
збільшити фінансові ресурси для реалізації інно-
ваційної програми суб’єктів господарювання;

3) зорієнтувати фінансово-кредитні установи 
на надання кредитів підприємствам, що займа-
ються інноваційною діяльністю.

Інноваційний потенціал – здатність до зміни, 
покращання, прогресу, це джерело розвитку [5, с. 
188]. Якщо розглядати більш ширше, то це здат-
ність господарства чи суб’єкта господарювання 
робити нову, науково містку продукцію, що від-
повідає вимогам ринку і містить у собі: 

- виробничі ресурси для виробництва засобів 
виробництва; 

- професійний і науково-технічний склад 
персоналу;

- ресурси експериментальної бази, пов’язаної 
з підготовкою нового виробництва;

- інструмент і оснащення для проведення на-
укомістких операцій; можливості впровадження 
нововведень і його контролю. 

Основною ідеєю їх створення було приско-
рення інноваційних процесів шляхом об’єднання 
зусиль наукових, освітніх установ, виробничих 
структур аграрного профілю регіонів щодо за-
стосування досягнень аграрної науки на вироб-
ництві, трансферу інновацій агроформуванням 
різних форм господарювання, вдосконалення 
взаємодії з науково-методичними центрами та 
провідними галузевими науковими установами 
НААНУ, науково-консультаційного та інформа-
ційного забезпечення сільськогосподарських то-
варовиробників, розповсюдження передового до-
свіду та підвищення їх рівня знань [6, с. 98].

Створення ресурсного блоку інноваційного 
розвитку аграрного виробництва повинно спри-
яти розв’язанню проблем фінансового, матері-
ального і кадрового забезпечення. Важливу роль 
у ресурсному забезпеченні інноваційних процесів 
відіграє фінансовий аспект. Важливим питанням 
у формуванні механізмів управління інновацій-
ною діяльністю є визначення суб’єктів (ланок) 
управління й обґрунтування їхніх функцій.

На першому етапі створення системи іннова-
ційного управління це можуть бути два управлін-
ських блоки: управління на рівні галузі та локальні 
системи управління інноваціями на рівні підпри-

ємств, організацій, об’єднань тощо. До першого 
блоку можна віднести створення на рівні регіону 
відділів інноваційних перетворень при обласних 
управліннях (департаментах) аграрного розвитку. 
Основними завданнями цієї управлінської струк-
тури можуть бути: формування інноваційної по-
літики та інноваційних стратегій в аграрній сфері 
регіону; сприяння створенню інфраструктури ін-
новаційної діяльності та інформаційного забезпе-
чення інновацій; здійснення моніторингу іннова-
ційних процесів [7].

Програми інноваційної діяльності на рівні 
адміністративних областей сприятимуть форму-
ванню механізмів розвитку й управління іннова-
ціями; оцінюватимуть важливі для регіону інно-
ваційні проекти і сприятимуть пошуку інвесторів, 
які побажають взяти участь у реалізації проектів; 
визначатимуть пріоритети інноваційної діяль-
ності та здійснюватимуть координування розпо-
всюдження знань щодо інновацій. При прийнятті 
управлінських рішень на регіональному рівні до-
цільними є консультації з регіональними спілка-
ми підприємців та  асоціаціями фермерських гос-
подарств, а також врахування рекомендацій щодо 
процесів інноваційних перетворень, які розро-
бляються на рівні відповідних департаментів Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства 
України, науково-дослідних установ, аграрних 
ВНЗ.

До другого блоку управління інноваційною 
діяльністю (на рівні підприємств як локальних 
господарських систем) доцільно віднести функ-
ції управління інноваційними процесами в сіль-
ськогосподарських підприємствах (організаціях, 
об’єднаннях тощо), створення відділів з іннова-
ційної діяльності у великих агроформуваннях та 
введення посад спеціалістів з інноваційно-інвес-
тиційного проектування та бізнес-планування у 
середніх і малих підприємствах. 

Важливими завданнями управління на цьому 
етапі є: сприяння розробці інноваційно-інвес-
тиційних  програм і проектів господарюючими 
суб’єктами, управління ризиками, сприяння здій-
сненню реінжинірингових процесів, викорис-
танню методів програмно-цільового управління, 
здійснення SWOT-аналізу, організаційно-фінан-
сове забезпечення реалізації інноваційних про-
грам і проектів, визначення ефективності іннова-
ційно-інвестиційних процесів тощо.

Для реалізації визначених напрямів слід за-
безпечити передумови впровадження ефективних 
механізмів управління інноваційно-інвестицій-
ною діяльністю на рівні сільськогосподарських 
підприємств [8, с. 6]. Зокрема, мова йде про: 
здійснення фінансової, матеріально-технічної, 
організаційно-методичної підтримки інновацій-
них процесів у агроформуваннях; максимально 
можливе залучення вітчизняних та іноземних ін-
вестицій в інновації; проведення інформаційних 
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компаній щодо інноваційних моделей розвитку 
виробництва; впровадження курсу інноваційно-
го менеджменту в навчальний процес підготовки 
фахівців-аграріїв; розробка довідника типових 
функцій спеціалістів з інноваційної діяльності; 
створення системи стимулів сприяння іннова-
ційній діяльності; розвиток системи інформацій-
ного забезпечення підприємств з різних аспектів 
інновацій; запровадження системи моніторингу 
інноваційних процесів у сільськогосподарському 
виробництві.

Визначено, що інноваційна аграрна еконо-
міка – це економіка, що ґрунтується на пошуку, 
підготовці та реалізації інвестицій, які збільшують 
ступінь задоволення потреб суспільства у продо-
вольчих ресурсах [9, с. 85]. Її відмінності та осо-
бливості порівняно з неінноваційним (еволюцій-
ним) типом економіки полягають у наступному: 
за інноваційного типу – новації пропонують, від-
бирають і впроваджують цілеспрямовано, а при 
неінноваційному – новації з’являються стихійно, 
їх впроваджують у виробництво поступово і три-
вало; за інноваційного типу розвитку економі-
ки кількість інновацій в розрахунку на одиницю 
результативних показників виробництва завжди 
більша, ніж за неінноваційного. При цьому забез-
печується процес ресурсозбереження.

Висновки. Таким чином, можна зробити ви-
сновок, що інноваційний напрям розвитку ре-
сурсокористування та відтворення виробничих 
ресурсів визначаться впливом різноманітних 
факторів. Технологічне й технічне переозброєн-
ня агроформувань в сучасних умовах є ключовою 
проблемою підвищення їх конкурентоспромож-
ності та забезпечення продовольчої безпеки Укра-
їни. Тільки створення й освоєння нової техніки, 
розвиток машинних технологій й автоматизації 
виробництва дозволить підняти якість і конку-
рентоспроможність вітчизняної сільськогоспо-
дарської продукції.
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