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ГАРМОНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
2018 ІЛЬЧУК В. П., ШПОМЕР Т. О. 

Ільчук В. П., Шпомер Т. О. Концептуальний підхід до формування маркетингового комплексно-гармонізаційного 

механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування
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Е
кономічне зростання національної економіки 

можливе за умов фінансового забезпечення роз-

витку всіх її складових, на всіх соціально-еко-

номічних рівнях: підприємств, галузей, регіонів, що 

вимагає пошуку інвестиційних джерел, у тому числі і 

нетрадиційних, розробки схем залучення фінансових 

ресурсів та створення нових механізмів фінансування.

Проблеми фінансового забезпечення інновацій-

ного розвитку сільськогосподарського машинобуду-

вання та підвищення ефективності використання фі-
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нансових ресурсів є найбільш актуальними в системі 

реалізації інноваційних пріоритетів розвитку еконо-

міки України. 

За умов дефіциту державного бюджету, нестачі 

фінансових ресурсів на підприємствах сільськогоспо-

дарського машинобудування розвиток вказаної під-

галузі машинобудування потребує пошуку нових під-

ходів, нестандартних рішень, оригінальних схем, які 

б в умовах, що склалися, дозволили б знайти ресурси 

та можливості для виконання поставлених завдань 

щодо виведення сільськогосподарського машинобу-

дування на шлях стійкого економічного зростання. 

Практична реалізація поставлених завдань має бути 

започаткована з процесу пошуку джерел фінансових 

ресурсів, які мають інвестиційний потенціал, тобто 

використання яких можливе на прийнятних умовах 

для фінансового забезпечення інноваційного розви-

тку сільськогосподарського машинобудування.

В 
умовах розпорошеності фінансових ресурсів 

серед різних суб’єктів фінансового ринку, які 

можна за певних умов розглядати як потен-

ційних інвесторів, слід запропонувати раціональні 

форми співробітництва, які були б економічно ви-

гідними всім учасникам інноваційно-інвестиційного 

процесу, здатних мобілізувати фінансовий потенці-

ал для розв’язання проблем інноваційного розвитку 

сільськогосподарського машинобудування.

На сьогодні проблема фінансового забезпечен-

ня інноваційного розвитку сільськогосподарсько-

го машинобудування залишається нерозв’язаною, 

оскільки умови інвестування не задовольняють еко-

номічні інтереси інвесторів за інвестиційною прива-

бливістю об’єктів інвестування, існуючими ризиками 

інвестування, інвестиційним кліматом у країні, полі-

тичною та економічною нестабільністю.

Дослідженням формування теоретико-методо-

логічних засад і механізму фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку як національної економіки, 

так і окремих галузей господарства займалися багато 

вчених-економістів, серед яких слід відмітити праці  

І. В. Осьмірко [10], Р. С. Білик [1], О. М. Колодізєва 

[7], Ю. О. Голуб [2], Г. В. Кіщенко [6], М. М. Забаштан-

ського [4], І. Ю. Єпіфанової [3], А. Ю. Присяжнюк [11],  

С. В. Онишко [8; 9], К. О. Ільїної [5] та ін.

Мета статті полягає в удосконаленні концепту-

альних засад побудови маркетингового комплексно-

гармонізаційного механізму фінансового забезпечен-

ня інноваційного розвитку сільськогосподарського 

машинобудування.

Результативність інноваційного розвитку сіль-

ськогосподарського машинобудування визначається 

ефективністю процесів пошуку, залучення, акумуля-

ції та оптимізації інвестиційних джерел. Раціональне 

використання акумульованих фінансових ресурсів  

в умовах їх дефіциту потребує зважених рішень щодо 

вибору напрямів вкладення коштів, посилення відпо-

відальності за їх цільове використання, що є актуаль-
ним при інноваційному розвитку сільськогосподар-
ського машинобудування в ринкових умовах функ-
ціонування. Необхідність задоволення попиту спо-
живачів певною продукцією сільськогосподарського 
машинобудування з його виробничої програми, яка 
повинна мати високі експлуатаційні характеристи-
ки та високу якість, визначає інвестиційні пріорите-
ти вкладення коштів в ті засоби виробництва та в ті 
технології, які дозволять налагодити випуск саме тієї 
продукції, яку потребує ринок.

Для гарантованого фінансового забезпечен-
ня інноваційного розвитку сільськогосподарського 
машинобудування необхідно створити відповідний 
механізм, який би забезпечив при обмежених фінан-
сових ресурсах ефективні заходи щодо пошуку, аку-
муляції та фінансування інноваційних проектів, які 
реалізують інноваційні пріоритети розвитку цієї під-
галузі машинобудування.

Р
озв’язання проблем фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку сільськогосподарсько-
го машинобудування пов’язане з реалізацією 

таких заходів:
 прискорення формування механізму фінан-

сового забезпечення інноваційного розвитку 
сільськогосподарського машинобудування з 
орієнтацією на використання накопиченого 
інноваційного потенціалу, ідей визнаних на-
укових шкіл, інтелектуального ресурсу на-
укових установ та закладів вищої освіти;

 удосконалення інституційного середовища, 
яке б створювало сприятливі умови для ре-
алізації інноваційних проектів, комерціаліза-
ції наукових досліджень та розробок, ефек-
тивного трансферу технологій;

 активізація діяльності владних структур у 
створенні належного нормативно-правового 
забезпечення інноваційної діяльності, яке б 
сприяло поліпшенню інвестиційного клімату 
в Україні та активізувало б інноваційну діяль-
ність підприємств сільськогосподарського 
машинобудування;

 створення сприятливих умов у сфері залу-
чення фінансових ресурсів для потреб інвес-
тування інновацій у сільськогосподарське 
машинобудування, доступність до ринку ка-
піталів з можливістю залучення диверсифі-
кованих джерел фінансування інноваційної 
діяльності, використання фінансових інстру-
ментів для залучення коштів як інституцій-
них, так і дрібних інвесторів;

 удосконалення державної фінансової під-
тримки розвитку інноваційних процесів  
у сільськогосподарському машинобудуванні, 
здійснення державного податкового регулю-
вання діяльності суб’єктів інноваційно-ін-

вестиційної діяльності, запровадження пільг 
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і різних преференцій для активізації діяль-

ності учасників інноваційного процесу.

Заходи щодо пошуку інвестиційних джерел, які 

надає ринкова економіка та організація процесу їх 

залучення є відправною точкою реалізації механізму 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

сільськогосподарського машинобудування.

На сьогодні в Україні відсутні відпрацьовані 

схеми і механізми фінансового забезпечення інно-

ваційного розвитку сільськогосподарського маши-

нобудування, що позначилося на матеріально-тех-

нічній базі виробництва продукції для АПК. Існуюча 

система фінансового забезпечення вказаної підгалузі 

машинобудування вимагає формування досконалого 

механізму фінансування інновацій, який, з одного 

боку, має забезпечити раціональне використання фі-

нансових ресурсів, а з іншого – забезпечити баланс 

інтересів інвесторів, держави і підприємств сільсько-

господарського машинобудування.

І
нвестиційна привабливість сільськогосподар-

ського машинобудування знаходиться на досить 

низькому рівні, що підтверджується відсутністю 

належних обсягів інвестицій в його інноваційний 

розвиток. Це обумовлюється низькою віддачею на 

вкладений капітал, тривалим терміном окупності ка-

піталовкладень, необхідністю залучення значних об-

сягів фінансових ресурсів за умов ризикованості ін-

новаційних проектів, відсутності належної підтримки 

з боку держави щодо технологічного переоснащення 

основних засобів виробництва і т. ін.

Значним стимулом притоку інвестицій у сіль-

ськогосподарське машинобудування має бути рішен-

ня держави щодо створення спеціального режиму 

інвестиційної діяльності в цій підгалузі машинобуду-

вання. Спеціальний режим інвестиційної діяльності 

створить сприятливі умови для інвесторів у плані 

надання пільг у сфері оподаткування, захисту інвес-

тицій, інституціональної підтримки і т. ін., що має 

прискорити розвиток інноваційних процесів у галузі 

сільськогосподарського машинобудування.

Результативність інноваційного розвитку сіль-

ськогосподарського машинобудування залежить від 

його спроможності задовольнити потенційний по-

пит на очікувану інноваційну продукцію, виявлений 

у процесі проведення маркетингових досліджень. 

Тобто інноваційний процес має орієнтуватися на по-

треби ринку. Тільки за таких умов може бути забез-

печена висока ефективність інноваційного процесу, 

окупність усіх інвестиційних витрат. Тобто мова йде 

про ринкову адаптацію інноваційного розвитку сіль-

ськогосподарського машинобудування (рис. 1).

Маркетингові дослідження ринку продукції
сільськогосподарського машинобудування

Визначення ринкової ніши для вітчизняних
виробників продукції для АПК

Оцінка платоспроможного попиту на продукцію
сільськогосподарського машинобудування

Оцінка інноваційного потенціалу
сільськогосподарського машинобудування

щодо створення інноваційної продукції для АПК

Визначення обсягів інвестицій для створення
інноваційної продукції для АПК

Визначення ціни на інноваційну продукцію
для АПК

Розробка заходів щодо зниження собівартості
інноваційної продукції сільськогосподарського

машинобудування (визначення дотацій
з держбюджету, встановлення пільг і т. ін.)

Фінансове забезпечення інноваційного
розвитку сільськогосподарського

машинобудування

Рис. 1. Схема ринкової адаптації інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування
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П
ершим етапом на шляху ринкової адаптації 

мають бути маркетингові дослідження попи-

ту споживачів на продукцію сільськогоспо-

дарського машинобудування. Слід чітко визначити, 

яку саме продукцію очікує ринок і яка продукція, що 

присутня на ринку, не влаштовує споживачів за свої-

ми експлуатаційними характеристиками. Слід також 

мати інформацію про конкурентів, їхні сильні та слаб-

кі сторони. Це дає можливість реалізувати наступні 

етапи, що стосуються визначення ринкової ніші для 

вітчизняних виробників інноваційної продукції сіль-

ськогосподарського машинобудування, а також оці-

нити платоспроможний попит споживачів на різні 

види цієї продукції, її обсяг. Залежно від прогнозних 

обсягів збуту інноваційної продукції визначається об-

сяг і види вказаної продукції (виробнича програма), 

яка має бути розроблена, виготовлена та поставлена 

на ринок, що, своєю чергою, визначає обсяги фінан-

сового забезпечення на реалізацію всіх цих процесів.

Вартість створення інноваційної продукції від-

бивається на ціні її реалізації, яка має відповідати 

платоспроможному попиту. У разі такої невідповід-

ності передбачено етап розробки заходів щодо зни-

ження собівартості інноваційної продукції сільсько-

господарського машинобудування. Це стосується 

як впровадження більш раціональних конструктор-
сько-технологічних рішень, так і залучення допомоги  
з боку держави щодо фінансової підтримки іннова-
ційних процесів (дотації з держбюджету, встановлен-
ня пільг і т. ін.).

Процес визначення обсягу фінансових ресурсів 
для інноваційного розвитку сільськогосподарського 
машинобудування починається саме з дослідження 
ринку, який надає ринково-технологічний і ринково-
споживчий імпульси інноваційному розвитку його 
складових, а саме – техніко-технологічній базі вироб-
ництва (основним засобам виробництва) та виробни-
чій програмі (продукції, що випускається). Тобто мова 
йде про комплексний інноваційний розвиток, який 
забезпечує технологічну узгодженість рівнів розвитку 
продукції та засобів виробництва цієї продукції.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, спрямо-
ваних на інноваційний розвиток сільськогосподар-
ського машинобудування, складається із суми обся-
гів фінансового забезпечення розвитку його складо-
вих – виробничої програми та техніко-технологічної 
бази виробництва (рис. 2).

Вплив технологічної узгодженості складових ін-
новаційного розвитку сільськогосподарського маши-
нобудування на ефективність використання фінансо-

вих ресурсів показано в табл. 1.

Ринково-технологічний та ринково-споживчий імпульси комплексного
інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування

 

Заданий рівень інноваційного
розвитку виробничої програми

сільськогосподарського
машинобудування (продукції,

що виготовляється)

Відповідний рівень інноваційного
розвитку техніко-технологічної

бази виробництва продукції
підприємств сільськогосподарського

машинобудування

Ринкові вимоги щодо конкурентоспроможності продукції
сільськогосподарського машинобудування

(рівень та якість,експлуатаційні характеристики)

Загальний обсяг фінансових ресурсів для комплексного інноваційного розвитку
сільськогосподарського машинобудування (Фзаг = Фвп + Фоз) 

Фінансове забезпечення складових

Необхідний рівень фінансового
забезпечення інноваційного

розвитку виробничої програми
(продукції, що виготовляється)

(Фвп)   

Необхідний рівень фінансового
забезпечення інноваційного

розвитку техніко-технологічної
бази виробництва (основних засобів)

(Фоз)    

Рис. 2. Схема визначення обсягу фінансових ресурсів для комплексного інноваційного розвитку 

сільськогосподарського машинобудування
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Досягнення певного рівня інноваційного роз-

витку складових сільськогосподарського машинобу-

дування потребує і відповідного рівня їх фінансового 

забезпечення. При цьому рівнозначний інноваційний 

розвиток складових не означає, що інноваційний 

розвиток кожної із них потребує однакового обсягу 

фінансових ресурсів. Їх потреби при досягненні за-

планованого рівня інноваційного розвитку залежать 

від складності технологічних рішень, обсягів іннова-

ційного оновлення, особливостей технологічної під-

готовки виробництва інноваційної продукції і т. ін.

З
а умов високого рівня інноваційного розви-

тку техніко-технологічної бази або виробничої 

програми інноваційний розвиток сільськогос-

подарського машинобудування спрямовується на ту 

складову, рівень якої необхідно підтягнути до рівня 

інноваційного лідера. У цьому випадку вектор інно-

ваційного розвитку спрямовується в бік складової, 

яка потребує технологічної досконалості (рис. 3).

Процес фінансового забезпечення інноваційно-

го розвитку сільськогосподарського машинобудуван-

ня складається з таких укрупнених етапів:

 визначення обсягу фінансових ресурсів;

 пошук фінансових джерел і залучення фінан-

сових ресурсів;

 безпосереднє фінансування інноваційного 

розвитку сільськогосподарського машинобу-

дування (використання фінансових ресурсів).

Реалізація вказаних процесів покладається на 

відповідний механізм, який повинен мати ринкову 

орієнтацію та забезпечувати комплексний іннова-

ційний розвиток складових сільськогосподарського 

машинобудування – виробничої програми та техні-

ко-технологічної бази її виробництва.

Реалізація процесу комплексного фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку сільськогос-

Таблиця 1

Ефективність використання фінансових ресурсів від технологічної узгодженості складових 

сільськогосподарського машинобудування

Складові технологічного розвитку 

сільськогосподарського машинобудування Технологічна 

узгодженість

Ефективність  

використання 

фінансових ресурсівТехніко-технологічна 

база виробництва
Виробнича програма

Те
х

н
о

л
о

гі
ч

н
и

й
 р

ів
е

н
ь

Високий Низький Мінімальна Низька

Високий Середній Недостатня Низька

Високий Високий Максимальна Висока

Середній Низький Недостатня Низька

Середній Середній Максимальна Висока

Середній Високий Недостатня Низька

Низький Низький Максимальна Висока

Низький Середній Недостатня Низька

Низький Високий Мінімальна Низька

подарського машинобудування здійснюється з вико-

ристанням певних принципів, методів, форм, засобів 

та інструментів. На фінансове забезпечення іннова-

ційного розвитку вказаної підгалузі машинобудуван-

ня впливають також джерела фінансування, умови їх 

залучення, фактори зовнішнього та внутрішнього се-

редовища, характер інноваційно-інвестиційних про-

цесів та діяльність всіх учасників інноваційно-інвес-

тиційної сфери економіки (рис. 4).

ВИСНОВКИ

Використання маркетингового комплексно-гар-

монізаційного механізму фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку сільськогосподарського ма-

шинобудування дозволяє одержати як інноваційні 

(техніко-технологічні) результати, що виявляються у 

створенні інноваційної продукції, конкурентоспро-

можної на вітчизняному і зарубіжному ринках, так і фі-

нансово-економічні, що розкриваються в економічній, 

екологічній, соціальній та бюджетній ефективності.

Визначальна роль вказаного механізму фінансо-

вого забезпечення пояснюється тим, що цей механізм 

має сприяти комплексному інноваційному розвитку 

складових інноваційного розвитку сільськогосподар-

ського машинобудування – виробничої програми та 

техніко-технологічної бази виробництва за рахунок 

узгоджених обсягів фінансування, які забезпечують від-

повідність інноваційного рівня вказаних складових.    
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Рівень фінансового забезпечення інноваційного розвитку
виробничої програми

–  зони гармонізації інноваційного розвитку складових
  сільськогосподарського машинобудування 

– вектор інноваційного розвитку сільськогосподарського
    машинобудування за умов високої інноваційності
    виробничої програми;

– вектор інноваційного розвитку сільськогосподарського
   машинобудування за умов високої інноваційності
   техніко-технологічної бази виробництва;  

– вектор інноваційного розвитку сільськогосподарського
   машинобудування за умов гармонізації інноваційного
   розвитку складових

Рис. 3. Схема гармонізації фінансових потоків для технологічної узгодженості розвитку складових 

сільськогосподарського машинобудування

3. Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності промислових підпри-
ємств. Економічний часопис-XXI. 2012. № 2. С. 30–32.

4. Забаштанський М. М. Фінансове забезпечення ко-
мунальної сфери : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. 
Ірпінь, 2009. 21 с.
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