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Також в області діяла Програма сприяння залученню інвести-
цій в економіку Черкаської області на 2006—2010 роки. Метою
Програми була активізація інвестиційної діяльності шляхом визна-
чення пріоритетів інвестування, створення сприятливих умов діяль-
ності інвесторів на території області, для розвитку галузей економі-
ки, впровадження у виробництво новітніх технологій тощо.

Отже одним із беззаперечних критеріїв, що засвідчує пожвав-
лення економічних процесів в аграрному секторі регіону є активі-
зація інвестиційної діяльності. Останніми роками інвестиційна ді-
яльність аграрного сектору Черкащини значно поліпшилась, що в
свою чергу позитивно вплинуло на економічні показники регіону.

Підвищення інвестиційної привабливості агропромислового
виробництва і галузі в цілому за рахунок прибутковості сприяє
активізації інвестиційної діяльності. Доцільним у даному напря-
мку є державна підтримка аграріїв.
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В статье рассматривается проблемы управления инновациями и инно-
вационными процессами в аграрной сфере. Исследована сущность и
особенности современных инновационных процессов, раскрыты основ-
ные направления инновационной деятельности аграрных предприятий.
Определены перспективные механизмы финансирования инновацион-
ной деятельности предприятий АПК.
Ключевые слова: инновация, инновационный процес, инновации в аграр-
ной сфере, венчурное финансирование инноваций в АПК.

The article is aimed to research problems of management innovative activity at
agricultural sphere. Researched essences and features of modern innovative
processes, exposed basic directions of innovative activity agrarian enterprises.
Determined the perspective mechanisms of financing innovative activity
enterprises of AIC.
Keywords: innovation, innovative proceses, innovations in an agrarian sphere,
venture financing of innovations in AIC.

Постановка проблеми. Успіх сучасного аграрного підприєм-
ства в умовах конкурентної боротьби обумовлюється здійснен-
ням постійного моніторингу позицій на ринку, дослідженням си-
льних і слабких сторін власної господарської діяльності,
здатністю пристосовуватися до змін ринкових ситуацій. Зазначи-
мо, що успіх підприємства в умовах конкурентної боротьби бага-
то в чому залежить від того, наскільки ефективно на підприємст-
ві організоване управління інноваційними процесами. При цьому
варто особливо зауважити, що найбільшого успіху на ринку до-
сягають ті аграрні підприємства, у яких інноваційна діяльність і
впровадження нових технологій являють собою безупинний про-
цес управління інноваційною активністю. Варто зазначити, що
актуальність впровадження інноваційних технологій у діяльність
вітчизняних підприємств посилюється в умовах зростання конку-
ренції, адже це потребує забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняних аграрних підприємств, при цьому як на внутрішньо-
му, так і на зовнішньому ринку.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і
практичних питань управління впровадженням інноваційних
технологій у аграрних підприємствах присвячено значну кіль-
кість наукових праць. Вагомий внесок в теорію і практику управ-
ління інноваційною діяльністю та її особливості в аграрній сфері
здійснили такі науковці, як Зубець М. В., Балабанов І. Т., Гаври-
люк М. М., Гриньов В. Ф., Чабан В. Г. та ін. В наукових працях
зазначених авторів розкрито економічні аспекти управління ін-
новаціями в аграрному виробництві.

Виявлення невирішених проблем. За високої позитивної оці-
нки наукових досліджень з вказаної проблематики окремі аспек-
ти управління та ефективності інноваційних технологій у діяль-
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ності аграрних підприємств в Україні залишаються дискусійними
і потребують комплексного наукового вивчення, осмислення й
переосмислення. Зокрема, невизначеними залишаються питання
теоретико-методологічного характеру, пов’язані із розумінням
особливості інноваційної діяльності та специфічними характери-
стиками інноваційних технологій аграрних підприємств. Також
варто зауважити, що недостатньо опрацьованими нині є питання
пошуку оптимальної моделі фінансування інноваційної діяльнос-
ті аграрних підприємств, які за умов кризового фінансового стану
та обмеженості фінансових ресурсів більшості вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств є вкрай актуальними.

Формування цілей дослідження. Відповідно до актуальності
обраного напрямку досліджень та виявлених прогалин у вітчиз-
няній і зарубіжній теорії і методології інноваційної діяльності в
аграрній сфері, основна мета статті полягає у дослідженні особ-
ливостей побудови та фінансування інноваційних процесів сіль-
ськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Для економіки України та її аграр-
ної сфери сьогодні характерне різке зниження показників інновацій-
ної активності, продовжує збільшуватися тенденція зниження твор-
чої діяльності підприємств в сфері нових технологій та нових видів
продукції. Інноваційною діяльністю займається мале число аграрних
підприємств, переважна ж більшість із них взагалі в короткостроко-
вій перспективі не ставлять питання про неї, посилаючись на нездо-
ланні в сьогоднішніх умовах складності пошуку фінансування. Якщо
ж говорити взагалі, то сам ринок і закони його розвитку обумовлю-
ють необхідність інноваційного типу мислення, зокрема і в аграрній
сфері. Дослідження підтверджують, що аграрні підприємства які не
приділяють достатньої уваги інноваційній діяльності, в кінцевому
випадку неминуче морально застарівають і «вибувають із боротьби
за споживача». Домогтися значних успіхів можна лише на шляху
свідомої, цілеспрямованої інноваційної діяльності.

У вітчизняні та зарубіжній економічній літературі представ-
лені різноманітні трактування терміну «інновація». Взагалі слово
«інновація» є синонімом терміну «нововведення» і може викори-
стовуватися поряд з ними. Наведемо деякі визначення економіч-
ної категорії «інновація», представлені у вітчизняній та зарубіж-
ній науці:

— «інновація — це кінцевий результат впровадження ново-
введення з метою зміни об’єкта управління та одержання еконо-
мічного, соціального, екологічного, науково-технічного чи іншо-
го виду ефекту» [3];
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— «інновація — такий суспільно-техніко-економічний процес,
який через практичне використання ідей і винаходів приводить
до створення кращих за своїми властивостях виробів, техноло-
гій» [5];

— «інновація — комерційне використання результатів творчої
діяльності, націленої на розробку, створення і поширення нових
конкурентоспроможних видів продукції, технологій, форм і ме-
тодів управління, основу яких складають об’єкти інтелектуальної
власності» [11];

— «інновація — кінцевий результат інноваційної діяльності,
що одержав втілення у виді нового або удосконаленого продукту,
впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологіч-
ного процесу, використовуваного в практичній діяльності під-
приємства» [9];

— «інновація — прибуткове використання нововведень у виді
нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-
технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансо-
вого, комерційного, адміністративного та іншого характеру» [1].

У табл. 1 представлено систематизовані нами визначення де-
яких вітчизняних та зарубіжних акторів стосовно терміну «інно-
вація».

На підставі опрацювання та систематизації представлених в
економічній літературі думок учених щодо сутності інновацій
можемо сформувати власне визначення даного поняття. Відпові-
дно до проведених досліджень, під терміном «інновація» пропо-
нуємо розуміти певні матеріальні об’єкти або процеси, що одер-
жують нові, до цього невідомі характеристики та властивості,
при цьому ці об’єкти чи процеси за своїми функціональними ха-
рактеристиками випереджають своїх попередників.

Варто зазначити, що поступовий перехід України до постінду-
стріального укладу та інноваційного способу виробництва сіль-
ськогосподарської продукції ставить перед аграрною сферою но-
ві задачі. При цьому, як свідчить досвід країн з розвинутою
ринковою економікою, саме наука, наукомісткі технології та ак-
тивна інноваційна діяльність є вихідною рушійною силою всього
господарського життя, і переважний приріст сільськогосподарсь-
кого виробництва забезпечується саме за рахунок практичної ре-
алізації науково-технічних досягнень [7].

У даний час спостерігаємо ситуацію, коли недостатнє забез-
печення українських аграрних підприємств, при цьому переваж-
но морально та фізично застарілою технікою і технологіями,
стають основним чинником руйнівних процесів в аграрній сфері
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України. Зокрема у дослідження [12] зауважується, що «у біль-
шості українських сільськогосподарських підприємств дотепер
використовуються примітивні технології, а значна частина сіль-
ськогосподарської продукції виробляється в особистих підсобних
господарствах населення, заснованих на ручній праці». У той же
час динамічне зростання сільського господарства та переробних
галузей АПК у сучасних умовах є найважливішим джерелом не
тільки забезпечення внутрішнього ринку якісними продуктами
харчування і вирішення на цій основі продовольчої безпеки
України, але також збільшення зайнятості, підтримки традицій-
ного способу життя та вирішення питань соціального захисту
сільського населення [2]. Задля того, аби створити позитивну ди-
наміку та забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної аг-
рарної сфери в умовах нових викликів та загроз глобального біз-
нес-середовища, вітчизняних підприємствам АПК необхідно
негайно подолати зростаючий розрив між фактичним та серед-
ньосвітовим рівнем інноваційного розвитку аграрної сфери.

Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» ВІТЧИЗНЯНИМИ

ТА ЗАРУБІЖНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ

Автор Визначення

Балабанов І.Т. Інновація — це кінцевий результат впровадження ново-
введення з метою зміни об’єкта управління й одержання
економічного, соціального, екологічного, науково-
технічного чи іншого виду ефекту

Гриньов В.Ф. Інновація — це такий суспільно-техніко-економічний
процес, який через практичне використання ідей і вина-
ходів приводить до створення кращих по своїх власти-
востях виробів, технологій, і у випадку, якщо інновація
орієнтована на економічну вигоду, прибуток, її поява на
ринку може принести додатковий доход

Пампуpа О.І. Інновація — це комерційне використання результатів
творчої діяльності, націленої на розробку, створення і
поширення нових конкурентоспроможних видів проду-
кції, технологій, форм і методів управління, основу яких
складають об’єкти інтелектуальної власності

Колонтай М.М. Інновація — це кінцевий результат інноваційної діяль-
ності, що одержав втілення у виді нового чи удоскона-
леного продукту, впровадженого на ринку, нового чи
удосконаленого технологічного процесу, використову-
ваного в практичній діяльності, або в новому підході до
соціальних послуг
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Дослідження особливостей інноваційної діяльності в аграрній
сфері показують, що інноваційні процеси в АПК мають свою спе-
цифіку та характеризуються низкою регіональних, підгалузевих,
функціональних, технологічних та організаційних особливостей
[10]. У роботі [8] зазначається, що інноваційна діяльність склада-
ється з трьох основних складових: власне наукова діяльність; ро-
боти із доведення завершених науково-дослідних і дослідно-
конструкторських і технологічних робіт (НДДКР) до рівня конкре-
тних інноваційних проектів (продуктів, товарів, технологій і т.д.) в
аграрній сфері та діяльність по освоєнню (впровадженню) іннова-
ційних проектів та технологій виробництва сільськогосподарської
продукції. При цьому, які засвідчують дослідження, на даному
етапі розвитку аграрної сфери в Україні кожній із стадій іннова-
ційної діяльності притаманна низка проблем [4, 7]. Встановлено,
що загальними умовами і факторами, які сприяють інноваційному
розвитку вітчизняних підприємств АПК, є поступовий перехід до
ринкового способу господарювання, наявність в Україні значних
природних ресурсів, накопичений ще за часів СРСР потужний на-
уково-освітній потенціал галузі, місткий внутрішній продовольчий
ринок та наявність факторних умов для виробництва натуральних
та екологічно безпечних харчових продуктів [8].

У той же час, серед негативних чинників впливу на інновацій-
ні процеси в аграрних підприємствах слід виділити такі, як: по-
ступове ослаблення наукового потенціалу аграрної науки за часів
незалежності; не вироблено дієвий механізм відбору завершених
науково-технічних і технологічних розробок на рівні інновацій-
них проектів, необхідних сільськогосподарському виробництву;
не налагоджено зв’язку між наукою і виробництвом, щоб забез-
печити передачу адаптованих науково-технічних розробок і їх
ефективне впровадження у виробництво; низька державна під-
тримка фундаментальної і прикладної науки з орієнтацією на
впровадження наукових розробок у сільгоспвиробництві, немає
реальної взаємодії між академічною, вузівською і галузевою нау-
ками; відсутність сформованого ринку та інфраструктури іннова-
ційних технологій в АПК; недостатньо здійснюється технологіч-
не та технічне переозброєння сільського господарства в сучасних
умовах, яке повинне стати ключовою проблемою забезпечення
продовольчої безпеки України; обмежені фінансові ресурси агра-
рних підприємств по фінансуванню впровадження інноваційних
технологій; відсутність спеціалізованих державних інвестиційних
та венчурних фондів фінансування інвестування інноваційних
технологій в АПК; низький рівень розвитку інноваційних класте-
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рів в аграрній сфері, що суттєво обмежує процеси створення та
дифузії інновацій серед українських аграрних підприємств.

Можемо відзначити, що на даний момент однією із найбільш
критичних проблем аграрної сфери в Україні є відсутність ефектив-
них методів та механізмів фінансування інноваційної діяльності.
Проблема фінансування інноваційної діяльності аграрних підпри-
ємств в Україні поглиблюється тим фактом, що в сільськогосподар-
ській галузі існує проблема недостачі надійних та платоспроможних
позичальників, значна частина підприємств АПК мають кредитор-
ські заборгованості, недостатню заставну базу та не відповідають
пропонованим стандартним вимогам кредитних установ до позича-
льників. Тому одного лише механізму кредитування та лізингу як
джерела фінансування інноваційної діяльності аграрних підпри-
ємств недостатньо і необхідно комплексно застосовувати інші ін-
струменти. При цьому, як засвідчує міжнародний досвід фінансу-
вання інноваційних технологій в аграрній сфері, саме венчурне
фінансування виступає найперспективнішим методом інвестування
інноваційної діяльності підприємств АПК, яке у свою чергу може
бути реалізовано через галузеві венчурні фонди.

Формування інститутів венчурного фінансування та розвиток
венчурного бізнесу в Україні започатковано у 1992 році, проте їх
еволюція відбувається вкрай повільно. У багатьох розвинених
країнах світу цей вид інститутів спільного інвестування спрямо-
вує кошти інвесторів в інноваційну сферу, тоді як в Україні тен-
денції абсолютно інші — кошти венчурних фондів інвестуються
переважно в будівництво та нерухомість, проте вони майже не
орієнтовані на фінансування інноваційних технологій, у т. ч. і в
аграрній сфері [6].

Останніми роками спостерігається пожвавлення інтересу до
українських підприємств з боку міжнародних інвесторів та ФПІ.
Цьому сприяє вдале географічне положення України, високий аг-
рарний потенціал вітчизняної економіки, потенційно високий
споживчий попит, сконцентрований на відносно компактній те-
риторії тощо. Проте варто зазначити, що, якщо в міжнародній
практиці головним призначенням венчурних фондів є впрова-
дження інновацій, у вітчизняних реаліях венчурні фонди зазви-
чай використовують в цілях легальної оптимізації оподаткування.
Збільшення загальної вартості активів венчурних фондів в Украї-
ні не призводить до адекватного зростання інвестиційних потоків
в інноваційні сектори економіки [6]. Основними акцепторами ін-
вестицій венчурних фондів є компанії зі сфер нерухомості та бу-
дівництва (понад 50 %) та фінансів.
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Оскільки перспективний розвиток інноваційних технологій в аг-
рарній сфері є критично важливим для майбутнього вітчизняної
економіки, тому розвитку саме венчурного інвестування АПК, яке
дозволяє залучати кошти приватного сектору для реалізації іннова-
ційних проектів в аграрній сфері, повинна приділятись особлива
увага. Тому вважаємо, що вагомим напрямком подальших дослі-
джень у сфері інноваційної діяльності та технологій в АПК повинні
стати дослідження у напрямку розробки та впровадження ефектив-
них механізмів венчурного фінансування у галузі.

Висновки за результатами дослідження. Проведене дослі-
дження засвідчило, що інновації та інноваційні технології на су-
часному етапі стають критично-важливим чинником успішного
розвитку сільськогосподарських та переробних підприємств АПК,
а для забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної аграрної
сфери в умовах нових викликів та загроз глобального бізнес-
середовища необхідно подолати зростаючий розрив між фактич-
ним та середньосвітовим рівнем інноваційного розвитку аграрної
сфери. Проведене дослідження дозволило виділити низку негатив-
них чинників впливу на інноваційні процеси в аграрних підприєм-
ствах, серед яких варто вказати поступове ослаблення наукового
потенціалу аграрної галузі, відсутність сформованого ринку та ри-
нкової інфраструктури інноваційних технологій в АПК, обмежені
фінансові ресурси аграрних підприємств по фінансуванню впрова-
дження інноваційних технологій, відсутність спеціалізованих дер-
жавних інвестиційних та венчурних фондів фінансування інвесту-
вання інноваційних технологій в АПК.

Встановлено, що на даний момент однією із найбільш критич-
них проблем аграрної сфери в Україні є відсутність ефективних
методів та механізмів фінансування інноваційної діяльності. При
цьому показано, що саме венчурне фінансування виступає най-
більш перспективним методом інвестування інноваційної діяль-
ності підприємств АПК, яке може бути реалізовано через галузеві
венчурні фонди аграрних інновацій.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВІЛЬНОГО ГРОШОВОГО
ПОТОКУ КОНЦЕПЦІЇ VBM У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ

РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядається використання методу вільного грошового пото-
ку, як базового методу концепції VBM для розрахунку вартості агропроми-
слового підприємства. Цей метод враховує динаміку прибутку, розмір заді-
яного капіталу та його вартість, вартість майбутніх грошових потоків.
Ключеві слова: вартість підприємства; управління, засноване на вартості
підприємства; вільний грошовий потік; середньозважені витрати на капі-
тал; модель оцінки дохідності капітальних активів.

В статьи рассматривается использование метода свободного денеж-
ного потока, как базового метода концепции VBM для расчета стои-
мости агропромышленного предприятия. Этот метод учитывает ди-
намику прибыли, размер задействованного капитала и ее стоимость,
стоимость будущих денежных потоков.
Ключу слова: стоимость предприятия; управление, основанное на стои-
мости предприятия; свободный денежный поток; средневзвешенные за-
траты на капитал; модель оценки доходности капитальных активов.
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