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УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ 

ГАЛУЗІ 

 

Підприємства аграрного виробництва займають важливе місце в економіці України, але недостатнє їх 

фінансування стримує розвиток аграрного сектору. Покращення привабливості сільського господарства 

Житомирщини для інвестування невід’ємно пов’язане  з розвитком та впровадженням інновацій в АПК. Саме тому 

на сьогоднішній день, за умов обмеження внутрішніх ресурсів та економічної кризи в країні, питання залучення 

інвестицій в АПК та  впровадження інновацій, набуває особливої актуальності та потребує удосконалення 

інноваційно-інвестиційної політики підприємств даної галузі. 

Постійно зростаюче значення рівня інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства у сучасних 

умовах господарювання є своєрідним закликом до пошуку інвестора, оскільки тільки підприємства, які прагнуть до 

змін, розвиваються та впроваджують нові технології, можуть бути цікавими для останнього. Зростаюча роль 

інноваційної діяльності у сучасних умовах повинна стати фундаментом стабільного й ефективного економічного 

зростання аграрної галузі Житомирщини та країни загалом. 

Проаналізувавши стан аграрної галузі країни та її інвестиційно-інноваційну політику, нами було узагальнено 

основні напрями удосконалення останньої (рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Напрями удосконалення інноваційно-інвестиційної політики держави  

щодо перспектив розвитку аграрної галузі 

 

Однією з важливих проблем розвитку галузі, що потребує удосконалення на рівні держави та підприємства, є 

життя аграрних підприємств без формування власної інвестиційної політики. Однак без розробки перспективної і 

довгострокової інвестиційної політики неможливо досягти істотного поліпшення становища в операційній 

діяльності, забезпечити стабільне зростання доходів підприємства - тому ця проблема потребує негайного 

вирішення. 

В сьогоднішніх умовах господарювання в розвитку підприємств аграрної галузі нами було визначено ряд 

проблем та запропоновано шляхи їх вирішення, що дозволить активізувати інвестиційно-інноваційну політику 

підприємств-представників галузі (рис. 2). 
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Рис. 2. Основні проблеми розвитку АПК та шляхи їх вирішення 

 

Будь-який процес удосконалення є тяжким та непередбаченим, а саме в час економічної кризи та проведення 

військових дій на території країни, але, в той самий час, дуже необхідний. Інвестиційна та інноваційна політика 

тісно взаємопов’язані між собою та часто переплітаються.  

Для удосконалення інноваційної політики потрібно розвинути інвестиційну, а саме привабити інвестора на 

довгостроковий період та, навпаки, для удосконалення інвестиційної політики регіону потрібно розвивати 

підприємства, а саме: запроваджувати нові технології, оновлювати обладнання, озброїтися підтримкою держави. 

Таким чином, на сьогодні головним завданням агропромислових підприємств є формулювання довгострокових 

цілей щодо перспектив розвитку підприємств та тісна співпраця з інвесторами під чітким керівництвом з боку 

держави. 
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