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THE MECHANISMS OF ACTIVATING INNOVATION IN ACTIVITIES OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
У статті розроблено механізм активізації впровадженні інновацій у діяльність аграрних підприємств, орієнтова(
ного на попередню оцінку співвідношення вимог альтернативних інноваційних продуктів та можливостей конкрет(
ного аграрного підприємства, побудованого з врахуванням державного стимулювання, трансферу (запозичення) за(
рубіжних технологій та якісного фінансового забезпечення, що дозволить підвищити рівень інноваційного розвитку
підприємств аграрного сектора та сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки країни й економічному добробуту
нації.
In the article developed the mechanism activating innovation in the activities of agricultural enterprises, based on a
preliminary assessment ratio requirements alternative innovative products and opportunities specific agricultural
enterprise, built with state incentives, transfer (borrowing) foreign technology and high(quality financial support, which
will improve the level of innovation enterprises of the agricultural sector and contribute to food security and economic
welfare of the nation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасний розвиток аграрного сектору краї
ни в цілому і сільськогосподарських підпри
ємств зокрема характеризується національни
ми інституціональними особливостями взає
модії економічних агентів, необхідністю орга
нізаційноекономічної модернізації та форму
вання інноваційної моделі функціонування
соціальноекономічних взаємодій. Оскільки,
національна інноваційна аграрна система — це
сукупність суб'єктів, інститутів (відносин між
суб'єктами, правил взаємодії) та інфраструкту
ри (фінансової, організаційної), що забезпечу
ють виробництво (генерацію), поширення і
впровадження інновацій в економіку агропро
мислового комплексу. Тому формування меха
нізму активізації впровадження інновацій у
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діяльність аграрних підприємств досить ак
туально та повинно здійснюватися на основі
інституційної моделі інноваційного розвитку
аграрного сектору.
СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Питання інновацій, інноваційного розвитку
підприємств та різні аспекти пов'язані з роз
робкою та реалізацією стратегії інноваційної
діяльності були предметом досліджень багатьох
вчених. Зокрема, А.Ф. Бондаренко, В.О. Васи
ленко, О.І. Волкова, C.А. Володіна, Воротіна,
Л.М. Ганущак, В.М. Геєць, О.І. Дацій, М.П. Де
нисенко, В.В. Дергачова, М.В. Зубця, С.М. Ква
ша, М.І. Кісіль, Н.В. Краснокутська, І.М. Крей
дич, О.В. Крисальний, М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лу
пенко, М.І. Лобанов, М. Й. Малік, П.П. Мики
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тюк, П.Т. Саблук, Н.М. Сіренко, Н.С. Танклев
ська, Л.І. Худолій, В.С. Шебанін, В.Г. Шмать
ко, С.В. Шолудченко, В.Г. Щербак, В.М. Яцен
ко, а також російських науковців: Г.І. Андрєє
ва, С.В. Валдайцева, В. Дергачова, П.Н. Завлі
на, С.Д. Ільєнкової, Г.А. Романенка, Л.М. Хог
берга, Р.А. Фатхутдінова та ін.
Водночас у вітчизняних та зарубіжних дже
релах не до кінця досліджено питання ефектив
ного механізму активізації впровадження інно
вацій у діяльність аграрних підприємств, що зу
мовлює актуальність цього дослідження.
МЕТА СТАТІ

Метою статі є розробка механізму активі
зації впровадження інновацій у діяльність аг
рарних підприємств.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інституційний механізм регулювання відно
син у сфері впровадження інновацій формуєть
ся у вигляді державного управління інновацій
ним розвитком АПК, яке є видом діяльності
органів виконавчої влади з реалізації внутріш
ньої ї зовнішньої політики аграрного розвитку
[1]. Слід зазначити, що інституціональне сере
довище є надскладною системою, адже охоп
лює різновекторні, різноаспектні чинники й
фактори, які у свою чергу детерміновані еко
номічними агентами, суспільством і конкретни
ми особистостями. Держава у цьому випадку
виступає загальноекономічним інститутом,
який посуті є визначальним, адже за його ке
рівництвом відбувається інституційне регулю
вання, зокрема і у процесі впровадження інно
вацій у діяльність аграрних підприємств. Про
те в основі зазначеного процесу покладено на
ціональні особливості, усталені традиції, які
змінюються у досить тривалому періоді і навіть
після зміни інституціональної моделі розвит
ку суспільства зберігають вплив на нього, що
зараз і спостерігається, особливо в аграрному
секторі. Існуючі проблеми формування іннова
ційної моделі галузі, інституціональні за при
родою, а їх вирішення залежатиме від якості
модернізації інститутів, рівня диверсифікації
державних і ринкових механізмів. Тому й важ
ливо звернути увагу на взаємодії економічних
агентів, суспільних інститутів і держави через
регулювання економіки, що "… реалізується
шляхом зацікавлення приватних фірм у вирі
шенні таких завдань ..., як розвиток наукових
досліджень і впровадження їх результатів, роз
виток і модернізація інфраструктури економі
ки, стимулювання експорту товарів і послуг,
ефективне залучення капіталу, нагромаджен

56

ня знань і досвіду тощо" [2]. В інноваційній
сфері узгодження зазначених позицій сьогодні
є найбільш проблемним, адже втрачено дина
міку позитивних змін у формуванні, накопиченні
і якіснопрогресивному накопиченні інтелек
туального капіталу — головного продуцента
інновацій.
Інноваційна аграрна система України як
сукупність суб'єктів та інститутів, діяльність
яких спрямована на здійснення інноваційних
процесів в аграрному секторі економіки, по
кликана забезпечити створення та розповсюд
ження інновацій в аграрній сфері, технологіч
не оновлення сільськогосподарського вироб
ництва на основі передових науковотехнічних
розробок, формування конкурентоспромож
ного агропромислового комплексу. Вона являє
собою єдність інноваційного комплексу (орга
нізацій і колективів, безпосередньо зайнятих
створенням і впровадженням інновацій, а та
кож необхідної наукововиробничої інфраст
руктури), форм і результатів інноваційної
діяльності, суб'єктів управління, регулювання
та сприяння інноваційній діяльності (сукуп
ності органів влади, інститутів, центрів техно
логічного прогнозування, структур держави та
недержавних інститутів інноваційної сфери).
Завдяки здатності використовувати широ
кий спектр правових, адміністративних, еконо
мічних, інших засобів впливу на інноваційну
сферу саме державі відведена центральна роль
в моделі сприяння впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств. Вона встанов
лює загальні правові рамки інноваційної діяль
ності, виступає в якості замовника на іннова
ційну продукцію аграрних підприємств, має
можливість стимулювати інноваційну діяль
ність за допомогою кредитів, позичок, подат
кових пільг та інших економічних важелів,
фінансувати більшу частину фундаментальних
і найважливіших прикладних досліджень у
сільському господарстві та має свої наукові
підрозділи, які проводять дослідження. Вва
жаємо доцільним особливу увагу приділити
саме удосконаленню існуючих економічних
важелів й стимулів організаційноекономічно
го механізму державного стимулювання впро
вадження інновацій у діяльність аграрних під
приємств та запровадити надання:
1) пільгового оподаткування для аграрних
підприємств, за умови оформлення відповідно
го інноваційного проекту, а саме: для аграрних
підприємств, які впроваджують інновації впер
ше знизити загальне оподаткування на 20% тер
міном на 3 роки, або до моменту отримання
результату впровадження інновацій; для аграр
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них підприємств, які впроваджують інновації
протягом 3—5 років і мають завершені інно
ваційні проекти, знизити загальне податкове
навантаження на 30% на період впровадження
інновацій, а за умови використання ресурсо
ощадних та енергозберігаючих інновацій зни
зити до 40—50%; для аграрних підприємств, які
реалізують національні інноваційні проекти та
програми, знизити загальне оподаткування на
40—70% залежно від фази впровадження інно
вації та його ролі у інноваційному розвитку аг
рарного сектора;
2) надання пільгових кредитів венчурним
фондам для фінансування впровадження інно
вацій у діяльність аграрними підприємствами
під 5—6%;
3) надання субсидій аграрним підприєм
ствам для залучення у діяльність науковців для
впровадження інновацій у вигляді 50% витрат,
але не більше 20 тис. грн. на рік на одну юри
дичну особу;
4) знизити відсоткову ставку для довго
строкового кредитування комерційними банка
ми впровадження інновацій до 6—9% річних
шляхом компенсування частини відсотків за ра
хунок державного бюджету або відповідних
державних венчурних фондів;
5) запровадити державне страхування впро
вадження інновацій у діяльність аграрних під
приємств;
6) забезпечити державні форвардні закуп
ки за інтервенційними цінами на продукцію,
отриману в результаті впровадження іннова
ційної діяльності, за умови її відповідності існу
ючим стандартам якості на відповідний аналог.
Варто зауважити, що дану підтримку необхід
но надавати не лише підприємствам, які виро
щують перспективні сорти рослин або породи
тварин, але й тим господарюючим суб'єктам,
інноваційна діяльність яких пов'язана зі зміною
технології виробництва, використання енерго
та ресурсоощадних технологій, новітніх за
собів захисту тощо;
7) витрати на оформлення патентів на ліцен
зії на винахід, отриманий в результаті іннова
ційної діяльності аграрних підприємств, покла
сти на місцевий або державний бюджети в за
лежності від масштабу інновації.
Акцентуємо увагу, що в епоху інформаційно
го суспільства запорукою та однією із найваж
ливіших умов ефективного впровадження інно
вацій у діяльність аграрних підприємств виступає
вимір і оцінка потоків знань та інформації. Виді
ляють чотири типи таких потоків [3; 4].
1. Взаємодія між аграрними підприємства
ми — це насамперед спільна дослідницька ді
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яльність та інше технічна співпраця. В цьому
напрямку значно підвищує ефективність такої
взаємодії створення інноваційної платформи
аграріїв регіону.
2. Взаємодія між аграрними підприємства
ми, університетами та державними науковими
установами. Зауважимо, що якість наукових
досліджень, фінансованих державою, і взаємо
дія наукових установ з агропромисловим ком
плексом можуть бути одними з найбільш важ
ливих національних активів при просуванні
інновацій. Фінансовані державою дослідні ус
танови є для аграрних підприємств джерелом
не тільки фундаментальних знань, але і нових
методів, інструментів та корисних навичок.
Потоки знань між державним і приватним сек
торами можна вимірювати різними способами,
але в національних інноваційних обстеженнях
застосовувалися переважно чотири інструмен
ти: індикатори спільної дослідницької діяль
ності, спільні патенти і спільні публікації, аналіз
цитування, обстеження фірм. На нашу думку,
організація процесу впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств вимагає змін і
перебудови системи економічних відносин як
між наукою та аграрним виробництвом, так і
структурними підрозділами в навчальних зак
ладах. Вважаємо, що інноваційна аграрна сис
тема повинна сприяти розвитку інноваційного
підприємництва в науковій сфері. Прискорен
ня темпів впровадження інноваційних техно
логій у діяльність аграрних підприємств мож
ливе за рахунок гнучкої форми взаємодії та
максимального наближення наукового потен
ціалу до практики, за рахунок формування
інноваційного фонду та ринку науковотехно
логічнотехнічної продукції в аграрному сек
торі регіону.
3. Поширення технологій. Найбільш тра
диційним типом потоку знань в інноваційній
системі є впровадження технології у формі
нових машин і устаткування. Для різних країн
і секторів економіки характерні різні темпи
впровадження технологій. Водночас очевид
но, що інноваційна активність аграрних
підприємств все більше залежить від викори
стання технологій, створених поза цих су
б'єктів.
4. Мобільність робочої сили. Рух людей і
знань, носіями яких вони є ("неявні знання"),
— це один з ключових потоків всередині інно
ваційної системи. Більшість досліджень з впро
вадження інновацій унаочнює, що навички і
комунікаційні можливості персоналу грають
важливу роль при впровадженні нових техно
логій.
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ɋɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ,
ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ,
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ: ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ
ɰɟɧɬɪɢ, ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɿ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, ȼɇɁ,
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɛɸɪɨ, ɳɨ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɡɪɚɡɤɢ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ

ȼɤɥɸɱɚɽ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ,
ȼɇɁ, ɤɨɥɟɞɠɿ, ɿɧɲɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɤɚɞɪɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ

Ƚɟɧɟɪɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ

Ɉɫɜɿɬɚ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ

ȼɤɥɸɱɚɽ ɦɚɥɿ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ
ɜɟɥɢɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɝɚɥɭɡɟɜɿ
ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɤɨɧɰɟɪɧɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɝɪɭɩɢ,
ɬɨɪɝɨɜɿ (ɞɢɥɟɪɫɶɤɿ) ɦɟɪɟɠɿ,
ɰɟɧɬɪɢ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɦɟɪɟɠɿ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ

ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɚɝɪɚɪɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ
ɩɨɫɥɭɝ

ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇȺ ȺȽɊȺɊɇȺ ɋɂɋɌȿɆȺ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

Ɉɯɨɩɥɸɽ ɰɟɧɬɪɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ,
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ
ɦɟɪɟɠɿ, ɛɿɡɧɟɫɿɧɤɭɛɚɬɨɪɢ ɿ ɛɿɡɧɟɫɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,
ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɿ ɬɚ
ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɿ ɮɿɪɦɢ,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɬɚ
ɰɟɧɬɪɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɢɫɬɟɦɭ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɡɚɥɢ ɿ ɬ.ɞ.

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɬɚɞɿɣ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɜ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɛɚɧɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɬɚ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ,
ɜɟɧɱɭɪɧɿ ɮɨɧɞɢ,
ɛɸɞɠɟɬɧɟ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ
ɡɚɞɚɱɭ (ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ)
ɫɬɚɜɢɬɶ ɞɟɪɠɚɜɚ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ,
ɪɢɧɨɤ ȱɄɌ, ɳɨ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶ ɿ ɡ'ɽɞɧɭɸɬɶ
ɭɫɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ȼɤɥɸɱɚɽ:
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɜɿɞɨɦɱɢɯ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɨɪɦɢ, ɭɦɨɜɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ, ɦɢɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ;
- ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ, ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ, ɦɚɬɪɢɱɧɢɣ,
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ

Рис. 1. Організаційна структура аграрної інноваційної системи
Розроблено автором.

Крім того, необхідно зауважити, що охоп
люючи сфери генерації, розповсюдження,
впровадження, комерціалізації знань, органі
заційна структура аграрної інноваційної сис
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теми як сукупність суб'єктів і об'єктів іннова
ційної діяльності, які взаємодіють у процесі
створення та реалізації інноваційної про
дукції, а також здійснюють свою діяльність у
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АГРОСВІТ № 2, 2015

Рис. 2. Алгоритм запозичення (трансформації) зарубіжних інновацій для їх впровадження
у діяльність аграрних підприємств
Розроблено автором.

рамках проведеної державної інноваційної
політики, включає в себе ряд підсистем, а саме:
генерації знань; освіти і професійної підготов
ки та перепідготовки кадрів; інноваційної аг
рарної діяльності, виробництва та реалізації
продукції і послуг; технологічної інфраструк
тури; фінансової інфраструктури; інформа
ційної інфраструктури; управління і регулю
вання (рис. 1).
Разом з тим необхідно зауважити, що в Ук
раїні на сьогоднішній день відсутні умови для
повномасштабної науководослідної роботи,
яка є джерелом інновацій для впровадження у
діяльність аграрними підприємствами. Тому не
обхідно використовувати існуючі інноваційні
продукти, які зарекомендували себе на світо
вому ринку.
Оскільки фінансові можливості аграрних
підприємств придбати нові іноземні технології
вельми обмежені, а кваліфікаційний рівень
кадрів, як правило, не забезпечує необхідний
рівень впровадження запозичених інновацій
них технологій, то цілком очевидно, що техні
чний і організаційноуправлінський рівень цих
інновацій повинен відповідати інституційному
розвитку, а не випереджати його, що в даному
випадку тотожне втраті всіх очікуваних пере
ваг.
Передплатний індекс 21847

Тому вважаємо доцільним використати на
ступний алгоритм реалізації інструментів запо
зичення (трансформації) інноваційних зарубі
жних технологій аграрними підприємствами
(рис. 2).
Згідно дослідження, основний зміст іннова
ційної діяльності аграрних підприємств як ком
понентів інституціональної моделі запозичен
ня зарубіжних технологій в сфері АПК є: про
ведення аналізу і формування прогнозу на
прямів науковотехнологічного та інноваційно
го розвитку економіки з урахуванням реальних
умов ринкового попиту; розвиток інфраструк
тури інноваційної аграрної системи; залучен
ня в господарський обіг результатів інтелекту
альної діяльності; технологічне переоснащен
ня виробництва для випуску інноваційної про
дукції; проведення експертизи розробок, на
дання консультаційних, інформаційних, юри
дичних чи інших послуг з виведення інновацій
ної продукції на ринок.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо до
цільним побудувати відповідний механізм ак
тивізації впровадження інновацій у діяльність
аграрних підприємств, розроблений у відпо
відності до вимог інституційної моделі впро
вадження інноваційних технологій. Розроб
лений механізм включатиме запозичення
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— етап № 2 містить конт
роль за впровадженням інно
вацій, оцінку співвідношення
вимог альтернативних інно
ваційних продуктів та мож
ливостей аграрного підприє
мства й мотивацію персона
лу. Має на меті виконання уп
равлінських завдань та зале
жить не лише від керівницт
ва підприємства, а й від парт
нерів по реалізації інновацій;
— етап №3 передбачає
трансфер зарубіжних техно
логій, державну підтримку
інноваційної діяльності галу
зі, якісне фінансове забезпе
чення.
Даний етап у більшій мірі
залежить від зовнішнього
оточення господарюючого
суб'єкта. Слід зауважити, що
питання якісного фінансово
го забезпечення впровад
ження інноваційної діяль
ності віднесено до даного
етапу через те, що: поперше,
існує ряд інновацій, впровад
ження яких не потребує до
даткових фінансових ре
сурсів; подруге, особливі
стю інноваційної діяльності у
сільському господарстві є ви
сокий рівень зацікавленості в
його успішній реалізації з
боку органів державної та
Рис. 3. Механізм активізації впровадження інновацій
місцевої влади, потретє, ви
у діяльність аграрних підприємств
користання залучених та по
Розроблено автором.
зичених фінансових ресурсів
(трасформацію) зарубіжних інновацій, ор для впровадження інновацій передбачає їх без
ганізаційноекономічний механізм держав посередню залежність не від аграрного
ного стимулювання впровадження інновацій, підприємства, а від установи, що надає кошти.
а також оцінку співвідношення вимог альтер
— етап №4 — отримання результатів впро
нативних інноваційних продуктів та можли вадження інновацій у діяльність аграрних
востей аграрного підприємства. Для зруч підприємств. Реалізація попередніх етапів ак
ності використання на практиці аграрними тивізує процес впровадження інновацій у
підприємствами, пропонуємо розділити його діяльність аграрних підприємств, у результаті
на такі етапи (рис. 3):
чого отримуємо два ключових варіанта їх за
— етап №1 включає визначення доціль вершення (етап №4): створення передумов для
ності впровадження, створення ініціативної розробки власних інноваційних продуктів та
групи, формування стратегічних напрямів отримання результату впровадження інно
впровадження інновацій. Даний етап визна вацій. У першому випадку для підприємства
чає базу впровадження інновацій, він зале відкриваються такі додаткові можливості як:
жить безпосередньо від керівництва підприє покращення якості діяльності підприємства;
мства та його готовності до впровадження зниження витрат на купівлю патентів та
інновацій;
ліцензій; отримання додаткового доходу від
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реалізації інтелектуальних продуктів; надання
дорадчих послуг у питанні впровадження інно
вацій тощо.
Необхідно зауважити, що непередбачу
ваність та висока ризикованість впроваджен
ня інноваційної діяльності є запорукою фор
мування таких сценаріїв їх завершення: отри
мання негативного результату, отримання по
зитивного результату та створення умов для
нових інновацій. При отриманні негативного
результату виникає необхідність у керівників
даного процесу визначити передумови їх ви
никнення, детально проаналізувавши кожен із
етапів; визначити відповідальних та ступінь їх
впливу за отриманий результат. Якщо у резуль
таті впровадження інновацій виникає не
обхідність впровадження нових інновацій, аг
рарні підприємства повинні проаналізувати
доцільність їх впровадження, повернувшись до
першого етапу. Отримання такого результату
стимулює аграрні підприємства до розробки
власних інноваційних продуктів.
Негативний результат є найменш бажаним
варіантом впровадження інновацій, але не
менш вірогідним. Його отримання змушує
підприємство до комплексного аналізу, метою
якого є визначення причин та відповідальних
осіб, оцінка збитку, розподіл відповідальності
за результат, виявлення наслідків такого ре
зультату на господарську діяльність підприє
мства тощо. Досягнення позитивного резуль
тату впровадження інновацій передбачає: ви
конання поставлених завдань та реалізація
цілей; розподіл відповідальності між усіма
учасника процесу впровадження інновацій;
аналіз кожного етапу впровадження інновацій
тощо.

ємств повинно здійснюватися на основі інсти
туційної моделі інноваційного розвитку аграр
ного сектору. Таким чином, запропоновано,
механізм впровадження інновацій у діяльність
аграрних підприємств, розроблений у відпові
дності до вимог інституційної моделі впровад
ження інноваційних технологій, що включати
ме запозичення (трасформацію) зарубіжних
інновацій, організаційноекономічний ме
ханізм державного стимулювання впроваджен
ня інновацій, а також оцінку співвідношення
вимог альтернативних інноваційних продуктів
та можливостей аграрного підприємства. Вико
ристання на практиці запропонованого меха
нізму активізації впровадження інновацій доз
волить підвищити рівень інноваційного розвит
ку підприємств господарювання аграрного сек
тора та сприятиме забезпеченню продовольчої
безпеки країни й економічному добробуту
нації.
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, інноваційна аграрна система Украї
ни, це сукупність суб'єктів та інститутів, ді
яльність яких спрямована на здійснення інно
ваційних процесів в аграрному секторі еконо
міки. Завдяки здатності використовувати ши
рокий спектр правових, адміністративних, еко
номічних, інших засобів впливу на інноваційну
сферу саме державі відведена центральна роль
в моделі сприяння впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств. Згідно зі заз
наченим, запропоновано удосконалення існу
ючих економічних важелів й стимулів органі
заційноекономічного механізму державного
стимулювання впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств. Доведено, що
формування механізму активізації впровад
ження інновацій у діяльність аграрних підпри
Передплатний індекс 21847

References:
1. Savyts'kyj, E. E. (2013), "The mechanism of
innovative technologies in the activities of agri
cultural products", Formuvannia rynkovykh vid
nosyn v Ukraini, vol. 1, pp. 26—29.
2. Yefymenko, T. (2011), "Institutional regu
lation of economic development", Ekonomika
Ukrainy, vol. 1, pp. 16—26.
3. Kulishov, V. V. (2013), "Trends and Challen
ges innovative economy" zhurnal Yevropejs'koi
ekonomiky vol. 12 (№3), pp. 333—342.
4. Kulishov, V. V. (2006—2007), Osnovy ekono
michnoi teorii: pidruchnyk dlia studentiv vyschykh
zakladiv osvity [Basic economic theory: a textbook
for students of higher educational institutions],
Mahnoliia, L'viv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 19.01.2015 р.

61

