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Павлова Г. Є., Халатур О. В. Ризики та чинники впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток  

агропромислового виробництва
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Г
алузевій структурі народного господарства при-

таманні певні міжгалузеві пропорції, міжгалузе-

ві виробничі зв’язки, що постійно посилюють-

ся та розширюються. Відбувається процес інтеграції 

різних стадій виробництва та розподілу тієї чи іншої 

продукції. У народному господарстві України спосте-

рігається взаємодія галузей у складі інтеграційних 

структур – міжгалузевих комплексів.
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Різні аспекти проблеми інноваційно-інвести-
ційної діяльності тривалий час є об’єктом уваги ба-
гатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників. До най-
більш відомих та актуальних наукових розробок у 
цьому напрямку можна віднести роботи таких науков-
ців, як М. Л. Варламова [1], О. А. Громов [2], О. Д. Гу - 
д зинський [3], К. В. Москалюк [5], М. В. Присяжнюк, 
В. Ф. Петриченко, С. А. Володін [6], О. Г. Шпикуляк,  
Л. І. Курило, О. М. Супрун [7], О. Шубравська [8].

Розв’язання завдань підвищення рівня кон-
курентоспроможності на вітчизняних і зарубіжних 
ринках сільськогосподарської продукції потребує 
модернізації аграрної економіки, а її найважливішим 
фактором є активізація інноваційно-інвестиційної ді-
яльності підприємств галузі. Здійснення такої модер-
нізації передбачає інтенсифікацію виробництва шля-
хом використання нової техніки та технології, упро-
вадження нових сортів рослин і порід тварин, якісну 
зміну організації виробничо-фінансової діяльності та 
технологій управління. 

Мета статті – проаналізувати ризики та чин-
ники впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток 
агропромислового виробництва.

О
дним із таких найбільш потужних і багатога-
лузевих комплексів є аграрно-промисловий. 
Агропромисловий комплекс (АПК) значною 

мірою визначає соціально-економічний розвиток 
країни, рівень життя населення, його забезпечення 
продуктами харчування, а промисловість – сільсько-
господарською сировиною. Вирішення продовольчої 
проблеми здійснюється переважно в АПК.

Агропромисловий комплекс розвивається на 
основі агропромислової інтеграції та відіграє важли-
ву роль у більшості країн світу. Адже саме він виконує 
важливу суспільну функцію – забезпечує населення 
продуктами харчування. Більшість з них належать 
до товарів широкого споживання, від забезпечення 
якими та якості яких залежать фізичне здоров’я на-
селення, що дуже важливо для збереження і покра-
щання його генофонду, забезпечення хоча б просто-
го відтворення населення. Дуже гостро ця проблема 
постала і в Україні, де в останні роки поглиблюються 
процеси депопуляції населення [1; 4].

Сучасний аграрно-промисловий комплекс є важ-
ливим сектором економіки України. У ньому зосере-
джено майже третину основних виробничих фондів, 
працює четверта частина населення, зайнятого в на-
родному господарстві, виробляється понад 20% вало-
вого суспільного продукту та третина національного 
доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. 
Найбільше багатство країни – земельний фонд, який 
становить 41,9 млн га сільськогосподарських угідь,  
з них – 33,1 млн га складають орні землі. Створе-
ний виробничий потенціал дозволяє забезпечити 
населення продовольством, а переробну промисло- 
вість – сировиною й експортувати значні обсяги 

продукції [4; 5; 9].

Організаційно-економічний механізм розвитку 
інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогос-
подарських підприємств – це різнопланова та бага-
тоаспектна проблема, пов’язана з розвитком техно-
логічних процесів й оновленням техніки, організа-
цією виробництва та його ресурсного забезпечення, 
кон’юнктурою на фінансових ринках та ринках засо-
бів праці для сільськогосподарського виробництва, 
станом і динамікою системи фінансово-економічно-
го забезпечення підприємств галузі. До того ж, ці пи-
тання повинні розв’язуватися системно і комплексно, 
синхронізовано на рівнях держави, регіонів та окре-
мих сільськогосподарських товаровиробників.

У 
сучасних умовах переорієнтація сільськогос-
подарського виробництва на інноваційно-ін-
вестиційний шлях економічного розвитку на 

основі комплексного впровадження нових техноло-
гій агровиробництва та сучасної техніки нового гене-
рації є імперативною умовою прискорення його тех-
нічно-технологічної модернізації, базою стабільного 
й поступального економічного розвитку. Підґрунтям 
подібних трансформацій є максимальне використан-
ня наявного потенціалу та можливостей аграрної на-
уки, оскільки впровадження результатів і надбань су-
часної науки є основним імперативом стабільного та 
поступального економічного розвитку, забезпечен-
ня позитивної динаміки розширеного відтворення  
у сільському господарстві [2; 6; 8].

Сьогодні в спеціальній літературі можна від-
слідкувати безліч визначень економічного механізму 
та похідних категорій. Така кількість зумовила необ-
хідність їх класифікації. У більшості з них можна вио-
кремити використання таких елементів та конститу-
тивних атрибутів економічного механізму: а) елемент 
господарського механізму; б) складову частину систе-
ми управління на різних рівнях економічної ієрархії; 
в) сукупність форм, методів, важелів та інструментів 
усвідомленого вибору й впливу на економічні явища 
та процеси; г) систему певних організаційних форм 
економічних (виробничих) відносин. Запропоновану 
авторами структурно-логічна модель організаційно-
економічного механізму інвестиційно-інноваційного 
розвитку сільського господарства подано на рис. 1.

При такому підході важливе значення в госпо-
дарському механізмі належить економічним склад-
никам, першочерговою основою економіки в такому 
разі є економічні потреби та блага, а основополож-
ною базою для функціонування всієї виробничої ді-
яльності служать економічні ресурси.

Отже, організаційно-економічні відносини є 
основною конститутивною ознакою господарського 
механізму. Вони виникають у разі: трудової діяль-
ності; усуспільнення та відособлення виробництва; 
розподілу, спеціалізації й кооперації праці; обміну за-
собами виробництва, менеджменту; грошового обі-
гу; ціноутворення; фінансів та кредиту; маркетингу; 

інфраструктури ринку тощо.
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Рис. 1. Структурно-логічна модель організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційного розвитку 

сільського господарства

Джерело: авторська розробка.

Формування організаційно-економічного меха-

нізму ґрунтується на певних закономірностях. Най-

більш суттєвими є такі:

 залежність організаційно-економічного ме-

ханізму від середовища;

 якість основного господарюючого суб’єкта, 

що дозволяє розкрити й якість усього меха-

нізму;

 необхідність якісного та кількісного різнома-

ніття структури;

 перетворення господарського хаосу на гос-

подарський порядок.

На рис. 2 згруповано якісні характеристики ста-

тичних і динамічних показників оцінки ефективності 

інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств.

Функціонування кожного елементу інновацій-

ної системи та взаємозв’язок між ними будуються на 

принципах організації: спеціалізації, пропорційності, 

поєднання самоорганізації й державного регулювання, 

матеріальної зацікавленості, комерційного розрахунку.

І
нноваційній системі відтворення притаманні такі 

принципи організації, як динамічність, невизначе-

ність, адаптивність, інтеграція, надмірність. При 

організації інноваційного процесу необхідно врахо-

вувати, що при застосуванні нової техніки й техноло-

гії відбувається певне розбалансування виробництва, 

що відбивається на економічних показниках роботи 

підприємства й інших організаційних структур, а та-

кож на взаємовідносинах між ними. Тому є потреба 

в динамічних і цілеспрямованих заходах, які забез-

печують взаємодію всіх структурних елементів до за-

кінчення періоду освоєння нової техніки.

Сутність організаційно-економічного механіз-

му розкривається в здійснюваних ним функціях. З 

погляду економічної теорії організаційно-економіч-

ний механізм виконує такі основні макроекономічні 

функції:

 використання економічних законів;

 розв’язання соціально-економічних супереч-

ностей;

 реалізація відносин власності;
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Рис. 2. Якісні характеристики статичних і динамічних показників оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств

Джерело: авторська розробка.

 усебічний розвиток людини, її потреб, інтере-

сів, стимулів.

Згідно з цим, основні функції організаційно-

економічного механізму спрямовані на забезпечення 

ефективної взаємодії всіх елементів економічної сис-

теми в усіх сферах суспільного відтворення.

На підставі проведених теоретичних дослі-

джень можна виокремити основні складові механізму 

інноваційно-інвестиційного розвитку, які передбача-

ють: організаційний механізм (організація, розробка 

й впровадження інновацій), економічний (керування, 

планування й збут інновацій) і фінансовий механізм 

(фінансування й стимулювання, страхування інно-

вацій), що дозволяє визначати ефективну стратегію 

інвестиційно-інноваційного розвитку й забезпечує 

адаптацію інновацій до ринкових умов.

Організаційний механізм повинен забезпечу-

вати виникнення інновацій, фінансовий механізм –  
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створити умови для фінансування інноваційної ді-
яльності, а економічний механізм має забезпечити 
процес комерціалізації інновацій та їхній подальший 
розвиток. Усі види механізму інвестиційно-інновацій-
ного розвитку взаємозалежні й дозволяють забезпе-
чити ефективний інноваційний процес підприємства.

До того ж, механізм інноваційно-інвестиційного 
розвитку повинен ґрунтуватися на взаємодії суб’єктів 
господарювання, державних владних структур та ор-
ганів місцевого самоврядування, у розпорядженні 
яких знаходяться фінансові, матеріальні, мінерально-
сировинні, інтелектуальні та інформаційні ресурси 
для ефективної інноваційної діяльності в регіоні.

Дієвий механізм інвестиційно-інноваційного 
розвитку починається з ефективних організаційних 
кроків, які є основою організаційного механізму. 

Розглянуті вище підходи можуть бути вико-
ристані великими сільськогосподарськими підпри-
ємствами, які перманентно здійснюють інноваційно- 
інвестиційну діяльність і, до того ж, мають свої струк-
турні підрозділи, які займаються науково-дослідною 
роботою. Однак у практичній роботі кожного підпри-
ємства існує потреба оцінки інноваційно-інвестицій-
ної діяльності як системи. 

ВИСНОВКИ

Останніми роками в сільськогосподарському 
виробництві України значно загострилися кризові 
явища: значно знизилися обсяги валової продукції, 
погіршилося використання природних ресурсів, зни-
зилася родючість ґрунтів, поглибився дисбаланс між 
галузями рослинництва та тваринництва. Зменшення 
поголів’я худоби досягло критичної межі при значно-
му зниженні його продуктивності.

Проведений аналіз дозволив з’ясувати, що не-
безпечною тенденцією є висока спрацьованість ма-
шинно-технологічного парку, а відсутність фінансо-
вих коштів для здійснення ремонтно-відновлюваних 
робіт лише погіршує його стан. Для досягнення рівня 
технологічних потреб не вистачає десятків тисяч різ-
них технічних засобів. Поряд з цим різко погіршило-
ся забезпечення галузей АПК висококваліфіковани-
ми кадрами. У перспективі з метою подолання кри-
зових явищ в агропромисловому комплексі України 
необхідним є інноваційно-інвестиційний розвиток 
агропромислового виробництва.

Аргументовано, що організаційно-економічний 
механізм має важливе значення в системі управлін-
ня розвитком інноваційно-інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств на основі раці-
онального поєднання та гармонізації взаємозв’язків 
і взаємозалежностей усіх елементів цього складного 
та різнопланового економічного процесу. За резуль-
татами аналітичних досліджень та наукових уза-
гальнень виявлено генезис та уточнено економічний 
зміст окремих категорій понятійного апарату дослі-
джуваної теми, визначено їх компетенцію та сферу 

застосування.

Обґрунтовано логічно-структурну схему орга-
нізаційно-економічного механізму інноваційно-ін-
вестиційного розвитку підприємства, охарактеризо-
вано його основні функції. З’ясовано, що у практич-
ній діяльності багатьох сільськогосподарських під-
приємств недостатньо використовується сучасний 
науково-методичний базис управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю та оцінки її ефективності. 

З
дійснення інноваційно-інвестиційної діяльно-
сті сільськогосподарських підприємств від-
бувається в динамічних економічних умовах 

зовнішнього оточення та внутрішнього середовища  
з використанням різних економічних ресурсів, комбі-
нування яких зумовлює різні наслідки та результати. 
Тому управління цією галуззю економіки підприєм-
ства складний та багатоаспектний процес, що потре-
бує інформації про колишні події, напрями та вектор 
їх розвитку в майбутньому.                   
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