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У статті затронуто проблему інноваційної активності 

сільськогосподарських підприємств. Розкрито основні характеристики джерел 

фінансування інноваційної діяльності. Встановлено, що для здійснення 

інноваційної діяльності важливо використовувати різноманітні джерела 

фінансування для досягнення їхньої гнучкості та адаптивності до вимог ринку. 

Визначено складові реалізації механізму управління фінансовим забезпеченням 

інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств та фактори 

ефективності його функціонування. 
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Одним із ключових факторів підвищення конкурентоспроможності АПК 

України і економіки країни загалом та засобом вирішення різноманітних 

соціально-економічних та глобальних викликів у цій сфері є впровадження 

інноваційних технологій, вдосконалення економічних відносин між 

виробниками і споживачами наукової продукції, формування такої політики 

розвитку АПК, в основі якої мають бути основні положення переходу 

економіки країн сільськогосподарські підприємства не відрізняються високим 

рівнем інноваційної активності. Однак, використовуючи і впроваджуючи 

інноваційні розробки, сільськогосподарське підприємство знижує витрати, 

збільшує обсяги виробництва, прибуток, завойовує ринки збуту, сприяє 

підвищенню економічної ефективності та розвитку національної економіки [1]. 

У зв’язку з цим активізація інноваційного розвитку сільського 

господарства в Україні є одним з пріоритетних напрямів стратегічного розвитку 

та економічного зростання держави. Незважаючи на значні переваги ведення 

сільськогосподарськими підприємствами інноваційної діяльності, вона 

зустрічається з низкою перешкод, ключовою серед яких є недостатній обсяг 

фінансових вкладень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями інноваційної 

діяльності в аграрній сфері займалися чимало вчених, зокрема О. Величко, 

О. Донець, Ж. Говоруха, С. Ілляшенко, І. Кисіль, Т. Конєва, М. Корецький, 

Н. Краснокутська, М. Кропивко, Т. Лепейко, М. Макаров, Н. Маренкова, 

П. Саблук, Д. Черваньов, О. Янковська та ін., зокрема, актуальні проблеми та 
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джерела фінансування підприємств аграрного сектора економіки у контексті 

забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств 

розкрили у своїх наукових працях О. Гривківська, О. Ґудзь, Т. Бондарук, 

М. Дем’яненко, П. Пивовара, Г. Корнійчук, О. Кириченко, Г. Сидор, 

Н. Фещенко та ін. Проте, незважаючи на значний доробок науковців, питання 

управління фінансуванням інноваційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств потребують подальших досліджень. 

Метою статті є визначення пріоритетних та перспективних джерел 

фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, 

розробка напрямів ефективного управління фінансовим забезпеченням 

інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарської сфери. 

Методика досліджень. Методологічною основою дослідження є 

діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення економічних явищ. 

При проведенні дослідження використано абстрактно-логічний метод, метод 

теоретичного узагальнення, табличний метод. Теоретичним підгрунтям 

дослідження стали наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у 

сфері фінансування. 

Результати досліджень. Важливо відмітити той факт, що у сільському 

господарстві практично відсутня інформація про стан, характер та особливості 

інноваційної діяльності. Відповідно до рекомендацій Євростату та ОЕСР щодо 

збирання й аналізу даних про інновації, статистичні одиниці, для яких 

основним видом діяльності є сільське господарство, не обстежуються [2, c. 84–

86]. Проте проведення таких обстежень є необхідною умовою для встановлення 

основних причин, що стримують інноваційну діяльність сільськогосподарських 

підприємств, адже на вітчизняних підприємствах існує чимало невирішених 

проблем ефективного використання інновацій та їх впровадження. 

Серед них можна виділити орієнтацію на закупівлю іноземного 

високотехнологічного устаткування, а не на розробку внутрішньодержавних 

інноваційних та високотехнологічних розробок; орієнтацію вітчизняної 

економіки на інвестування розвитку виробництв, а не на активізацію 

інноваційної діяльності; недосконалість та недостатня сформованість правового 

регулювання стосовно інноваційної діяльності економіки країни, а саме в сфері 

захисту прав інтелектуальної власності інноваційних розробок; відсутність 

достатньо розвинутої інноваційної інфраструктури економіки України; 

відсутність висококваліфікованого управління інноваційними процесами в 

економіці країни, спрямованого на підвищення якості вітчизняної продукції, за 

допомогою чого були б отримані конкурентні переваги. 

Сьогодні ключовою є проблема залучення інвестиційних ресурсів в 

інноваційний розвиток та їх раціональне використання, тобто проблема 

фінансового забезпечення. 

Фінансове забезпечення — частина фінансового механізму, покликаного 

забезпечувати розподільчі та перерозподільні процеси з метою утворення 

доходів і фондів коштів підприємства. Фінансове забезпечення господарської 

діяльності полягає у забезпеченні фінансовими ресурсами діяльності суб’єктів 
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господарювання, яка передбачає безперервність процесу виробництва, 

розширення виробничих фондів (основних та оборотних), активний вплив на 

підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення 

накопичень і підвищення ефективності виробництв. 

Зважаючи на особливості господарювання сільськогосподарських 

підприємств, фінансування їх інноваційної діяльності характеризується певною 

специфікою, яка зумовлена впливом низки факторів, зокрема, значною 

різницею в часі між здійсненням витрат та отриманням результатів 

господарської діяльності, тривалим періодом відтворення основних засобів при 

тому, що в якості засобів і предметів праці використовуються живі організми, 

які підпорядковані біологічним законам відтворення, сезонністю виробництва 

на тлі необхідності забезпечення безперервності виробничих процесів, 

залежністю від кліматичних умов регіону. 

При здійсненні фінансового забезпечення потенціалу нововведень у 

сільськогосподарських підприємствах вагомим моментом є знаходження 

джерел фінансування, серед яких виділяють державне фінансування, власні 

фінансові ресурси та кредитні ресурси. 

У всіх країнах науково-технічна сфера фінансується переважно з 

державного бюджету. І чим більше виділяється коштів для розвитку науки, тим 

вищі темпи розвитку науково-технічного прогресу. Така закономірність 

протягом останнього століття стійко проглядається, особливо в державах з 

досить високим рівнем розвитку науково-технічного потенціалу. 

Так, у розвинутих країнах обсяги державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників коливаються в межах 30–40 %, а в 

окремих (зокрема Японії, Швейцарії) доходять до 70 % вартості виробленої 

продукції. У світовій практиці лізингові послуги широко використовуються та є 

однією із форм капітальних інвестицій у виробництво. За даними Світового 

банку в європейських країнах через лізингові послуги підприємства здійснюють 

від 15 % до 30 % інвестицій в основні фонди [3, c. 262]. 

Пряме державне фінансування інноваційного розвитку розвинених країн 

здійснюється і через державні цільові програми: у Канаді за кошти федеральної 

програми розвитку стратегічних технологій підприємства мають змогу 

відшкодовувати до 50 % їх витрат на НДДКР; у Японії ведеться цільове 

бюджетне фінансування малого бізнесу; у Великобританії діє система 

конкурсної державної допомоги для найважливіших інвестиційних проектів [4]. 

Формами непрямого стимулювання інноваційної діяльності розвинених 

країн є: податкові пільги (пільги надаються підприємствам, які реалізовують 

інноваційну діяльність як витрати з доходу, до податкових відрахувань); 

податковий кредит або податкові канікули (підприємствам надається 

можливість часткової сплати податків або їх несплати протягом періоду 

реалізації інноваційних проектів); прискорена амортизація (спеціальна система 

амортизації основних засобів, що забезпечує їх швидке оновлення); 

відшкодування у резервні фонди (дозвіл на збільшення частки вкладень з 

прибутку у резервні фонди); відшкодування витрат (відшкодування витрат на 
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інноваційний розвиток підприємств, в тому числі — згідно з державними 

програмами субсидіювання); дотації на інвестування в НДДКР, науковий та 

технологічний розвиток [4]. 

В Україні бюджетна підтримка інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств надається у двох формах: надання 

різноманітних пільг, що водночас зменшує надходження до держбюджету 

фіскальних платежів; бюджетні асигнування на виробництво 

сільськогосподарської продукції. Протягом останніх років Урядом 

координується реалізація понад трьох десятків подібних програм, проте за 

вимогами СОТ ці програми підлягають скороченню на 20 % протягом шести 

років після набуття Україною членства в СОТ. Нині регламентується, що 

обсяги бюджетної підтримки сільськогосподарського виробництва чи торгівлі 

не повинні перевищувати 5 % вартості конкретного продукту [5]. 

Слід зауважити, що державна підтримка інноваційної діяльності 

підприємств сільського господарства в Україні у зв’язку з обмеженістю 

бюджетних ресурсів є недостатньою. Інвестиційний дефіцит зумовлений не 

лише згортанням державної фінансової підтримки сільськогосподарських 

підприємств, але й відсутністю розвиненої фінансово-кредитної 

інфраструктури, зміною домінант державної аграрної політики, зумовленою 

вступом України в СОТ, перманентним збільшенням диспаритету цін на 

промислову і сільськогосподарську продукцію, високим рівнем зношення 

матеріально-технічної бази аграрного виробництва, низькою інвестиційною 

привабливістю окремих сегментів аграрної сфери. 

Однак, наукові дослідження потребують щорічного масштабного 

фінансування і всебічної державної підтримки, оскільки від цього залежить 

науковий рівень та якість новацій, що надзвичайно важливо в умовах 

поширення на українському ринку науково-технічної продукції 

конкурентоспроможних іноземних техніки й технологій, які за своїми техніко-

економічними параметрами не поступаються, а часом і перевершують 

вітчизняні аналоги. Особливо це стосується імпорту сільськогосподарської 

техніки, насіння іноземних сортів культур рослин і засобів захисту рослин. 

Фінансова підтримка інноваційної діяльності необхідна також на інших етапах 

інноваційного процесу, оскільки стимулювання впровадження має забезпечити 

попит на вітчизняні наукові розробки [6]. 

В умовах дефіциту бюджетних надходжень перед сільськогосподарськими 

підприємствами постає необхідність самофінансування. Проте впроваджувати 

інновації за рахунок власних ресурсів мають можливість лише великі 

підприємства, оскільки мають доступ до фінансових ресурсів, можуть залучити 

кваліфікованих науково-технічних працівників, організувати науково-дослідні 

та дослідно-конструкторські роботи і застосовувати технологічні знання у 

великих масштабах. Економічно сильні сільськогосподарські підприємства 

інтенсивно впроваджують нові прогресивні технології в рослинництві, 

тваринництві, використовують високоврожайні сорти культур, ефективні 
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засоби захисту рослин, розводять високопродуктивні породи тварин, 

застосовують нові інформаційні технології. 

Відсутність або недостатність внутрішніх джерел фінансування 

інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (амортизаційні 

відрахування, мобілізація внутрішніх активів, виручка від реалізації окремих 

видів майна, нерозподілений прибуток та ін. накопичення, власні заощадження 

фермерських господарств) вимагає залучення зовнішніх джерел фінансування, 

а саме: кредитних ресурсів; іноземних інвестицій. 

За даними компанії «Простобанк Консалтинг», яка проводить професійні 

маркетингові дослідження ринку банківських послуг, спеціальні кредитні 

програми для малого аграрного підприємництва в Україні пропонують такі 

комерційні банки, як ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПроКредит Банк», 

ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ«Мегабанк» [7]. 

Варто відзначити, що, на жаль, складне фінансове становище багатьох 

сільськогосподарських підприємств, відсутність ліквідної застави для 

забезпечення банківського кредиту, брак позитивної кредитної історії значно 

ускладнюють або взагалі унеможливлюють отримання кредитів у банківських 

установах, особливо на довготривалий термін. 

Однак, після відкриття ринку землі фермери отримають право закладати 

свої земельні ділянки як заставу в комерційному банку, одержувати кредит і 

спрямовувати його на розвиток підприємства, здійснення інноваційної 

діяльності, технічну модернізацію та переоснащення виробництва. 

Варто відзначити, що банківський кредит є релевантною формою 

фінансування на завершальному етапі інноваційної діяльності, коли проект 

починає генерувати позитивні грошові потоки від операційної діяльності. 

Доцільність розширення частки банківського кредиту у фінансуванні 

інноваційної діяльності на етапах серійного випуску та експансії інноваційного 

продукту підтверджується на практиці. 

Пріоритетним джерелом фінансування інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств, як свідчить зарубіжний досвід, мають бути 

інвестиційні ресурси іноземних інвесторів. За умови ефективного використання 

вони можуть стати вагомим чинником зростання виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності та структурної перебудови економіки країни-

реципієнта. 

Однак, низька частка іноземного інвестування в загальній структурі 

фінансування свідчить про низький рівень інвестиційної привабливості 

інноваційного сектора для зовнішніх інвесторів країни. 

Тому з метою прискорення процесів іноземного інвестування необхідним 

є: підвищення питомої ваги витрат на технічне переозброєння і реконструкцію; 

збалансованість інвестиційного циклу; відповідність інформаційної системи 

основним вимогам: отримання повної інформації про нормативно-правові акти, 

що регламентують інвестиційну діяльність у країні, надання гарантій захисту 

іноземних інвестицій у разі зміни законодавства тощо. Зважаючи на 

вищесказане, ефективність механізму іноземного інвестування інноваційної 
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діяльності сільськогосподарських підприємств залежить від того, наскільки 

гармонійно вдасться поєднати економічні інтереси країни з інтересами 

іноземних інвесторів. 

Для підвищення активізації інноваційної діяльності та її фінансового 

забезпечення необхідно розвивати і залучати нетрадиційні джерела 

фінансування інноваційного розвитку, зокрема: краудфандинг, венчурні фонди, 

бізнес-інкубатори, бізнес-ангели. Слід зважати на те, що кожне фінансове 

джерело має певні обмеження, переваги та недоліки (табл. 1). 

Табл. 1. Порівняльний аналіз нетрадиційних джерел 

 фінансування [8, с. 452] 
Спосіб 

інвестування 
Обмеження Переваги Недоліки 

Краудфандинг 

Взаємодія відбувається 

в мережі Internet на 

спеціалізованих 

майданчиках 

(платформах) або в 

соціальних мережах 

Залучення  

безповоротних, 

безкоштовних 

інвестицій з 

одночасною 

рекламою 

інноваційного 

продукту 

За недобору оголошеної 

суми проект не отримує 

коштів, тому що вони 

повертаються 

інвесторам 

Венчурні 

фонди 
Відбір проектів на 

основі бізнес-планів 

Діяльність спрямована 

на найбільш ризикове 

інвестування 

Можливість утрати 

підприємством 

контролю над власним 

проектом 

Бізнес- 

інкубатори 

Наставники малого та 

середнього бізнесу 

Інвестують 

інтелектуальний капітал 

Не сприяють у пошуку 

прямих інвесторів 

Бізнес-ангели 

Необхідність 

повернення вкладень 

або частка в капіталі 

(блокуючий пакет) 

Оптимізують поточну 

бізнес-модель, 

визначають місце та 

перспективи проекту на 

ринку 

Незначний внесок у 

капітал 

Вибір джерел і форм фінансування інноваційної діяльності залежить від 

етапів інноваційного процесу (фундаментальних досліджень, прикладних 

досліджень, розробок, впровадження та комерційного використання). Із 

наближенням до завершення інноваційного процесу (етапу освоєння нової 

продукції на основі впровадження результатів ННТД) роль держави поступово 

знижується, тоді як участь приватного капіталу (власних коштів підприємств і 

позичкового капіталу) у фінансуванні інноваційної діяльності зростає. 

Концептуальною основою фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності в Україні має бути принцип концентрації (зосередження) державної 

підтримки на фінансуванні інноваційної діяльності підприємств на початкових 

етапах інноваційного процесу. 

Труднощі з фінансуванням інновацій роблять більш реальною постадійну 

форму ресурсного забезпечення проєкту. При цьому якість здійснення 

попередньої стадії проєкту є умовою фінансування наступної стадії. 

Фінансування може носити бюджетний, ринковий чи змішаний характер, а 
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також бути непрямим (коли фінансування наступних стадій проєкту 

забезпечується деякою мірою за рахунок економії на попередніх стадіях). 

Для активізації інноваційної діяльності необхідно забезпечити якомога 

більший перелік джерел надходження грошових коштів, механізм їх 

акумулювання та вкладання в інноваційні проекти, а також систему контролю 

за ефективністю використання та повернення коштів. 

Безперечно, фінансування інноваційної діяльності підприємства має 

відбуватися на таких засадах: 

- забезпечення ефективності впровадження інновацій; 

- диверсифікація джерел фінансування; 

- обґрунтованість і законність способів акумуляції коштів; 

- гнучка система фінансового забезпечення; 

- фінансування інноваційного проекту на всіх етапах життєвого циклу. 

Найбільш перспективним завданням у напрямі фінансової підтримки 

інноваційно-активних підприємств повинен бути розрахунок оптимальної 

структури джерел фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств, який дозволить визначити доцільність використання різних 

фінансових ресурсів. 

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності слід розглядати як 

стратегічне управління фінансово-господарською діяльністю, це своєрідні 

довгострокові інвестиції підприємства. Реалізація механізму управління 

фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств передбачає 

формулювання цілей і аналіз інвестиційних можливостей підприємства; 

визначення інвестиційних потреб; пошук джерел фінансування; визначення 

обмежень у застосуванні тих чи інших методів фінансового забезпечення; 

порівняння альтернативних варіантів; формування складу джерел фінансування 

й ранжування за ефективністю використання на основі оцінки показників 

витрат і результатів; оптимізацію структури джерел фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності підприємства й вибір найвигідніших варіантів; 

моніторинг і контроль за фінансуванням інноваційної діяльності [9, с. 57]. 

Ефективність функціонування механізму управління фінансовим 

забезпеченням інноваційної діяльності підприємств залежить від вибору 

інноваційного проекту; визначення обсягів фінансових ресурсів; вибору джерел 

фінансування і принципів їх акумулювання; наявності складу та структури 

джерел фінансування; оцінювання ефективності джерел фінансових ресурсів за 

критеріями: вартості, обсягу, строку використання, умов надання; напрямів 

використання фінансових ресурсів і контролю за їх цільовим використанням 

[10]. 

При управлінні фінансуванням інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств слід зважати на те, що одним із головних 

джерел її фінансування виступають банківські кредити. Проте галузеві 

особливості процесів відтворення та руху фінансових потоків впливають на 

рівень ризиків кредитування, що ускладнює процес фінансування інноваційної 

діяльності. 
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Визначальною складовою забезпечення позитивної результативності 

процесу фінансування інноваційного розвитку сільськогосподарських 

підприємств є дієва система управління ризиками. З метою достовірної 

ідентифікації кредитних ризиків, необхідно застосовувати як формалізовані 

способи та кількісну ідентифікацію, так і евристичні способи та якісний аналіз. 

Важливим компонентом системного підходу до процесу кредитування 

інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, є розподіл 

фінансової відповідальності між всіма учасниками кредитних відносин, а також 

наявність гарантій та захищеності з боку державних організацій та галузевих 

інституцій [11]. 

Оскільки інноваційна діяльність характеризується досить високим 

ступенем невизначеності й ризику, важливо використовувати різноманітні 

джерела фінансування для досягнення їхньої гнучкості та адаптивності до 

вимог ринку, враховуючи при цьому їх переваги та недоліки, зокрема, 

перевагами самофінансування є незалежність від різноманітних фінансово-

кредитних установ; забезпечення фінансової стійкості підприємства, його 

платоспроможності в довгостроковій перспективі, зниження ризику 

банкрутства, а недоліками — затримка платежів, що обмежує можливість 

фінансування інновацій за рахунок прибутку; недостатній обсяг власних коштів 

зумовлює низьку інноваційну активність; обмеження темпів розвитку. До 

перваг позикових коштів належить можливість розвитку виробництва, 

збільшення прибутковості власного капіталу; швидке оновлення основних 

виробничих фондів без значних одноразових витрат, а до недоліків відноситься 

погіршення фінансових результатів реалізації проектів; високий ступінь ризику;  

проблеми гарантій або застави, необхідних для кредитування. Залучені засоби 

(бюджетні кошти державного й місцевого рівнів; вітчизняні та іноземні 

інвестиції) характеризуються можливістю відносно вільно маневрувати 

структурою цих ресурсів, проте недоліком є заангажованість конкурсного 

відбору інноваційних проектів. 

У процесі формування фінансових потоків та їх структури варто 

враховувати такі підходи: агресивний (максимальне задоволення оперативної 

потреби у всіх видах активів при мінімумі страхових запасів і фінансових 

резервів); консервативний (повне покриття оперативної або поточної потреби в 

усіх видах активів за наявності достатніх обсягів страхових запасів і резервів); 

помірний (повне покриття поточної потреби в усіх видах активів за наявності 

середніх або нормальних обсягів страхових запасів і резервів). Також особливу 

увагу варто приділити деталізації факторів, що впливають на величину, 

інтенсивність, час формування та напрямки руху грошових потоків. 

Висновки. Отже, здійснення активної інноваційної діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами потребує достатнього та своєчасного 

фінансового забезпечення. Труднощі у фінансовому забезпеченні нововведень 

полягають в нестачі власних фінансових ресурсів на сільськогосподарських 

підприємствах, дороговизні кредиту, проблемності отримання довгострокових 

кредитів, зменшення значення амортизаційних відрахувань як джерела 
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фінансування, довготривалих строках окупності інноваційних проєктів тощо. 

Установлено, що для здійснення інноваційної діяльності необхідно 

використовувати різні джерела фінансування, оскільки кожне з них має свої 

переваги та недоліки. Відповідно вирішення наявних проблем планування, 

використання та управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності 

забезпечить конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції на 

ринку та національної економіки. 
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Аннотация 

Кустрич Л.А. 

Управление финансовым обеспечением инновационной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

Установлено, что ключевым препятствием осуществления 

сельскохозяйственными предприятиями инновационной деятельности 

является недостаточный объем финансовых вложений, который можно 

пополнить нахождением источников финансирования. Установлено 

недостаточность государственной поддержки инновационной деятельности  
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предприятий сельского хозяйства в Украине в связи с 
ограниченностьюбюджетных ресурсов. Предложено использовать опыт 

стран с достаточно высоким уровнем развития научно-технического 

потенциала, в частности, Японии, Швейцарии. 

Выявлено, что внедрять инновации за счет собственных ресурсов 

(амортизационные отчисления, мобилизация внутренних активов, выручка от 

реализации отдельных видов имущества, нераспределенная прибыль и др. 

накопления, собственные сбережения фермерских хозяйств) могут только 

крупные предприятия. 

Установлены причины, которые значительно усложняют или делают 

вообще невозможным получение кредитов в банковских учреждениях, особенно 

на длительный срок. Замечено, что открытие рынка земли позволит 

фермерам получить право закладывать свои земельные участки в качестве 

залога в коммерческом банке, получать кредит и направлять его на развитие 

предприятия, осуществление инновационной деятельности, техническую 

модернизацию и переоснащение производства. 
Засвидетельствовано низкий уровень инвестиционной привлекательности 

инновационного сектора для внешних инвесторов страны и предложены пути 

его повышения. Предложено развивать и привлекать нетрадиционные 

источники финансирования инновационного развития, в частности: 

краудфандинг, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, бизнес-ангелы. 

Определено, что источников и форм финансирования инновационной 

деятельности зависит от этапов инновационного процесса (фундаментальных 

исследований и исследований, разработок, внедрения и коммерческого 

использования). Обобщено, что для осуществления инновационной 

деятельности необходимо использовать различные источники финансирования 

для достижения их гибкости и адаптивности к требованиям рынка. 

Определены составляющие реализации механизма управления финансовым 

обеспечением инновационной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий и факторы эффективности его функционирования, что 

обеспечит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на рынке 

и национальной экономики. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, инновационная деятельность, 

сельскохозяйственные предприятия, источники финансирования, управление 

финансовым обеспечением инновационной деятельности. 

Annotation 

Kustrich L.O. 

Management of financial support for innovative activities of agricultural 

enterprises 

It has been established that the key obstacle to the implementation of innovative 

activities by agricultural enterprises is the insufficient volume of financial 

investments, which can be replenished by finding sources of financing. The lack of  
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state support for innovative activities of agricultural enterprises in Ukraine due tothe 

limited budgetary resources was established. It is proposed to use the experience of 

countries with a sufficiently high level of development of scientific and technical 

potential, in particular, Japan, Switzerland. 

It was revealed that only large enterprises can implement innovations using 

their own resources (depreciation charges, mobilization of internal assets, proceeds 

from the sale of certain types of property, retained earnings and other savings, 

private savings of farms). 

The reasons have been established that significantly complicate or make it 

completely impossible to obtain loans from banking institutions, especially for a long 

term. It is noted that the opening of the land market will allow farmers to obtain the 

right to mortgage their land plots as collateral in a commercial bank, receive a loan 

and direct it to the development of the enterprise, innovation, technical 

modernization and re-equipment of production. 

The low level of investment attractiveness of the innovation sector for foreign 

investors in the country is attested and ways to increase it are proposed. It was 

proposed to develop and attract non-traditional sources of financing for innovative 

development, in particular: crowdfunding, venture funds, business incubators, 

business angels. It has been determined that the sources and forms of financing for 

innovative activities depend on the stages of the innovation process (fundamental 

research, applied research, development, implementation and commercial use). It is 

generalized that for the implementation of innovative activities, it is necessary to use 

various sources of financing to achieve their flexibility and adaptability to market 

requirements. 

The components of the implementation of the mechanism for managing the 

financial support of innovative activities of agricultural enterprises and the factors of 

the efficiency of its functioning have been determined, which will ensure the 

competitiveness of agricultural products in the market and the national economy. 

Key words: financial support, innovation activity, agricultural enterprises, 

sources of financing, management of financial support for innovation activity. 




