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ВСТУП
Найважливішим чинником розвитку сучас-

ного агропромислового виробництва є форму-
вання адекватного йому економічного середо-
вища, яке активно сприяє відтворенню ринко-
вих стосунків. Проте однією з центральних про-
блем цього процесу є те, що:

 1) немає відчутних передумов для появи
зацікавленості підприємств в науково-техніч-
ному пошуку, винаходах, інноваціях; відсутні
системи економічно вигідного накопичення
ресурсів для підприємницьких проектів іннова-
ційного характеру; майже втрачений інтерес до
інвестицій в оновлення виробництва;
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2) недооцінка вирішальної ролі держави і
регіональної влади у формуванні ринкової ін-
фраструктури інноваційного типу;

 3) дефіцит висококваліфікованих фа-
хівців. Отже, потрібний організаційно-еконо-
мічний механізм як комплекс умов, сприяю-
чих відродженню і стимулюванню інновацій-
но-інвестиційної активності в нашій країні.
Пріоритетним напрямом підвищення ефек-
тивності аграрної сфери може стати страте-
гія інноваційного оновлення сільськогоспо-
дарського виробництва, за рахунок посилен-
ня ролі держави в його відродженні і модер-
нізації.
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Вітчизняна наука постійно відстежує стан
аграрної сфери, вносить пропозиції щодо пол-
іпшення ситуації та обгрунтовує напрями її
подальшого розвитку. Значну увагу вирішенню
цих проблем приділили у своїх наукових пра-
цях О.В. Алейнікова, В.Я. Амбросов, В.Г. Анд-
рійчук, В.І. Бойко, О.М.Бородіна, В.П. Галуш-
ко, С.А. Володін, О.Л.Гальцова, В.М. Геєць,
М.Я. Дем'яненко, С.І.Дем'яненко, В.М. Жук,
Г.М. Калетнік, С.М. Кваша, М.І. Кісіль, М.Ю. Ко-
денська, М.Х. Корецький, М.Ф. Кропивко,
І.В. Охріменко, М.А. Латинін, І.І. Лукінов,
М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Мо-
гильний, В.М. Нелеп, В.В. Зіновчук, Б.Й. Пас-
хавер, Г.М. Підлісецький, І.В. Прокопа, В.В. Рос-
соха, П.Т. Саблук, М.М. Федоров, О.В. Шкі-
льов, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та ін. Про-
блеми аграрної політики широко висвітлені у
працях Більського В., Бодрова В., Гайдуцького П.,
Кропивко М., Месель-Веселяка В., Онищенко О.,
Саблука П., Юрчишина В. та ін.

Науковий доробок і практичне використан-
ня результатів досліджень цих вчених значною
мірою сприяє нарощуванню аграрної сфери.

Проте комплексне вирішення проблем форму-
вання ефективних механізмів державного ре-
гулювання розвитку залишається маловивче-
ним, організаційні заходи не завжди гармоні-
зуються з економічними.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відхід від адміністративних принципів управ-

ління економікою відкрив перспективи для роз-
витку різних організаційних форм, збільшення
різноманітності і зростання альтернативних ва-
ріантів підприємництва при реалізації інно-
вацій, що проявляється в: появі вираженої
функції науки в безперервній інтенсифікації
процесів суспільного і індивідуального вироб-
ництва; перетворенні нових технологій на один
з вирішальних чинників конкурентних стратегій
фірм, що розраховують на довготривалий успіх
на внутрішньому і зовнішньому ринках; високій
фундаментальності найбільш значимих техно-
логічних нововведень, що спираються на еко-
номічні дослідження; підвищеній гнучкості
організаційно-економічних форм, що об'єд-
нують зусилля дослідників, розробників, здат-
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Рис. 1. Інституційно-інноваційний механізм державного регулювання розвитку аграрної
сфери

Розроблено автором.
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них приносити високий комерційний і со-
ціально-економічний ефект; наявність ресурс-
но-фінансового середовища, що має високу
інноваційну готовність; значному інституціо-
нальному впливі (державне, регіональне і ін.) на
сферу науки і технологічного розвитку, на ме-
ханізм науково-технічних інновацій.

Формування і реалізація інноваційної пол-
ітики державних органів регулювання аграр-
ної сфери грунтується на створенні такої уп-
равлінської, економічної і фінансової систе-
ми, яка дозволить з високою ефективністю ви-
користати в реальному секторі на новій інсти-
туціональній і правовій основі інтелектуаль-
ний, науково-технічний і промисловий потен-
ціал країни, де державна економічна політика
буде проявлятися в першу чергу: в розробці
національної інноваційної системи і ухваленні
законів, стимулюючих інноваційну і інвестиц-
ійну діяльність; у посиленні ролі міністерств в
піднятті рівня і якості управлінських рішень і
їх контролюючих функцій, розробці науково-
обгрунтованого інституційно-інноваційного
механізму розвитку аграрної сфери; створенні
багаторівневої системи кадрового забезпечен-
ня інноваційних процесів. Отже, інституційно-
інноваційний механізм державного регулю-
вання розвитку аграрної сфери полягає в (рис.
1):

1. Інституційному регулюванні розвитку
аграрної сфери.

2. Виборі детермінант розвитку шляхом виз-
начення пріоритетних напрямів інноваційного
розвитку науки, техніки і технологій на макро-,
мезо- і мікрорівнях і з урахуванням відповід-
них принципів.

3. Державна підтримка стратегічних напря-
мів інституційно-інноваційних змін. Необхідно
створити інституційні, економічні, інфор-
маційні, організаційні, кадрові умови для реа-
лізації пріоритетів. Це забезпечується поєднан-
ням різних методів і інструментів прямої і не-
прямої державної підтримки реалізації інсти-
туційно — інноваційної стратегії:

а) підтримка малого інноваційного бізнесу;
б) охорона інтелектуальної власності в про-

цесі інноваційної діяльності або створюваної в
цьому процесі;

в) формування структуризованої системи
інститутів, що здійснюватиме регламентуючі
сервісні функції щодо інноваційного розвитку
аграрної сфери;

г) кадрова підтримка інноваційної діяль-
ності, підготовка фахівців, фінансування підви-
щення кваліфікації в цій області, створення на-
вчальних і консультаційних інноваційних цент-
рів, організація зарубіжного стажування по цьо-
му напряму діяльності, організація видання на-
вчальної і довідкової літератури по інноваційній
діяльності в агропромисловому виробництві.

Стійкість розвитку аграрної сфери є внут-
рішнім станом системи, що визначається харак-

Рис. 2. Основні елементи інституційно-інноваційного механізму реалізації перетворень в
аграрній сфері

Розроблено автором.
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тером і динамікою внутрішньогалузевих і
міжгалузевих зв'язків, рівнем збалансованості
позицій "вхід-вихід", що призводить до знижен-
ня витрат виробництва і до росту кінцевих ре-
зультатів. Отже, організаційно-економічний
механізм державної підтримки і стимулюван-
ня інституційно-інноваційних змін в аграрній
сфері — це сукупність організаційних струк-
тур, комплекс конкретних форм і методів ре-
гулювання, за допомогою яких реалізуються
чинні в конкретних умовах економічні закони,
здійснюється єдність цілей, синхронність, про-
порціональність і ритмічність усіх складових
ланок єдиного механізму використання іннова-
ційно-інвестиційного потенціалу і забезпе-
чується процес розширеного відтворення (рис.
2).

Організаційно-економічний механізм вклю-
чає: розробку нормативно-правових актів;
організаційно-виробничу структуру; функції;
організацію праці і контроль; інформаційне за-
безпечення; планування і прогнозування, ціно-
вий і фінансово-кредитний механізми; зовніш-
ньоекономічні і внутрішньовиробничі стосун-
ки, систему стимулювання праці. Їх взаємний
зв'язок відбувається при раціональному вико-
ристанні землі, виробничих і трудових ресурсів,
інновацій та інвестицій, спрямованих на вдос-
коналення виробництва, інтенсифікацію і со-
ціальний розвиток економічних суб'єктів.

 У сучасних умовах на розвиток сільсько-
господарських підприємств вирішальний вплив
справляють зовнішні чинники, серед яких особ-
ливе значення мають: цінова динаміка стосов-
но матеріально-технічних і енергетичних ре-
сурсів; системи кредитування, оподаткування
і страхування; форми державної підтримки,
кооперація і інтеграція. У сучасних умовах успіш-
ний розвиток сільськогосподарської коопе-
рації і інтеграції, у вирішальному ступені зале-
жить від аграрної політики держави, методів і
форм проведення організаційно-економічних
перетворень.

Для сільських територій, у рамках яких
функціонують різні господарюючі суб'єкти, що
спеціалізуються на виробництві схожої сіль-
ськогосподарської продукції, толерантні, не-
антагоністичні стосунки учасників ринку забез-
печують можливість їх взаємовигідної спів-
праці. Тільки на основі гнучких угод і кон-
трактів можливе раціональне використання
обмежених ресурсів: водних, земельних, транс-
портних, трудових, фінансових і ін.

У процесі використання нових знань в еко-
номіці нідерландський вчений Томас Хайнце [1,
с. 12] виділяє три ступені, які розглядаються по

аналогії з схемою неодарвініста варіативну,
селекції і змісту.

Перший ступінь (варіативний) припускає
взаємодії, безпосередні контакти представ-
ників різних організацій з метою отримання зі
свого оточення значимих знань. На другому
ступені (селекції) здійснюється відбір отрима-
них знань з позиції можливості їх застосуван-
ня в організації. Тут немає автоматизму. Нові
знання, отримані в процесі комунікації, не зав-
жди використовуються в організації.

На третьому етапі (утримання), по суті,
відбувається оцінка наслідків застосування
нових знань в організації. В основному суб'єкти
аграрного ринку активно використовують по-
шукові і оцінні практики для отримання ново-
го знання зі свого оточення і їх застосування
на власних підприємствах.

 Простежуються дві тактики селекції нових
знань: власна інтуїція і довіра або апробація цих
нових знань оточенням. При цьому перша так-
тика більше характерна для молодих під-
приємців, а друга — для людей середнього і
старшого віку. Поява нових ефективно госпо-
дарюючих суб'єктів вплинула не лише на вироб-
ничу сферу села, але і на увесь життєвий устрій
сільського населення. Йдеться про великих
гравців на агропродовольчому ринку: сільсько-
господарських кооперативів, акціонерних то-
вариств, фермерських господарств, агрохол-
дингів, які вступають в конкурентну боротьбу
за обмежені ресурси (земельні, трудові, мате-
ріально-технічні, фінансові), реалізуючи власні
інтереси. Прагнучи підвищити свою конкурен-
тоспроможність, нові господарюючі суб'єкти
скорочують чисельність зайнятих, залишаючи
на підприємствах найбільш кваліфікованих і
дисциплінованих працівників, борються за
кращі земельні угіддя і отримання преференцій
з боку місцевої влади.

Економічні інтереси господарюючих суб'єктів
нерідко входять в протиріччя з інтересами груп
сільського населення, які залишаються без робо-
ти, втрачають майнові і земельні паї, втрачають
підтримку для ведення особистого підсобного
господарства. При цьому основний тягар соціаль-
них витрат перетворень аграрного виробництва
лягає на плечі самого сільського населення і
місцевої влади. Останні зацікавлені у встанов-
ленні діалогу з новими господарюючими суб-
'єктами і залученні з їх допомогою додаткових
ресурсів для розвитку сільських територій, в
створенні нових робочих місць, підвищенні якості
життя населення. У свою чергу, місцева влада
сприяє розвитку сільського бізнесу. У зв'язку з
цим особливого значення набувають виявлення
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сфер перетину інтересів бізнесу, влади і населен-
ня як ключових суб'єктів інноваційних процесів
на селі, обгрунтування інституціональних і соц-
іальних механізмів захисту, узгодження і гармо-
нізації цих інтересів, а також розвиток життєз-
датних форм соціального партнерства.

Не менш важливі і консалтингові послуги у
сфері інноваційного підприємництва аграрної
сфери. Вони також є одним з державних пріо-
ритетів, що підкреслює актуальність розвитку
цього напряму. У сучасному світі аграрний кон-
салтинг асоціюється з сукупністю інститутів,
діяльність яких спрямована на надання допомо-
ги аграрним формуванням в вирішенні управлі-
нських проблем і адаптації до умов зовнішньо-
го середовища. При цьому держава стає актив-
ним учасником консультаційної діяльності.

Ці чинники в сукупності пред'являють під-
вищені вимоги до інноваційного розвитку аг-
рарних формувань, значно змінюючи і посилю-
ючи їх потреби в нових ідеях, методах, техно-
логіях. Разом зі значними ризиками, глобалі-
зація відкриває нові можливості для аграрних
формувань України.

Завдання сприяння реалізації цих можли-
востей безпосередньо покладається на систе-
му управлінського консультування. Механізм
консалтингу у сфері інноваційного підприєм-
ництва охоплює як організаційні, так і еконо-
мічні заходи. Механізм процесу управління —
це взаємозв'язок і взаємодія рушійних чинників
процесу управління: продукт процесу органі-
зації; взаємодія системи із зовнішнім середо-
вищем; законодавчі акти, норми і нормативи;
принципи і методи управління, критерії оцінки
результатів, функції керівника, інформаційна
структура.

Консалтингові послуги в основному здійс-
нюються у формі проектів, тому слід врахувати
також визначення механізму управління проек-
тами. Механізм управління проектом становить
комплекс послідовних управлінських заходів,
що охоплюють увесь життєвий цикл проекту,
система методів і моделей, організаційних і тех-
нічних засобів управління проектом.

Будь-який механізм має на увазі наявність
системи принципів його функціонування:

1. Процес взаємодії консалтингової (КПС)
і інноваційної підприємницьких структур (ІПС)
при роботі над проектом, що припускає фор-
мування єдиної проектної команди, що скла-
дається з представників консультанта і іннова-
ційного підприємця.

2. Формування консалтингових блоків від-
повідно до стадій інноваційного циклу, що до-
помагає структурувати процес організації кон-

салтингових проектів і пропонувати оптимальні
управлінські рішення з урахуванням особливо-
стей кожної стадії інноваційного циклу, що доз-
воляє збільшити ефективність роботи.

3. Комплексний консалтинговий супровід
проектів у сфері інноваційного підприємницт-
ва припускає ресурсні можливості надання
консалтингових послуг з усього інноваційного
циклу.

4. Індивідуальний підхід до управління кон-
салтинговими проектами заснований на де-
тальній діагностиці завдання або проблеми
клієнта, пошук інноваційних рішень і припус-
кає відсутність шаблонних рішень.

З урахуванням основних принципів функ-
ціонування формується організаційно-еконо-
мічний механізм як сукупність методів управ-
ління, таких як організація, планування, ресур-
сне забезпечення, облік і контроль.

Таким чином, організаційно-економічний ме-
ханізм консалтингу у сфері інноваційного
підприємництва є сукупністю взаємовпливаючих
і взаємодоповнюючих елементів — управлінських
методів, які використовуються при взаємодії кон-
салтинговою і інноваційною підприємницьких
структур в процесі виконання консалтингових
проектів. Для функціонування будь-якого меха-
нізму треба створити алгоритм його функціону-
вання, як порядок дій, які йдуть одні за іншими.

Організаційно-економічний механізм кон-
салтингу у сфері інноваційного підприємницт-
ва доцільно рекомендувати до використання
безпосередньо виконавцям консалтингових
послуг, в першу чергу — консалтинговим
підприємницьким структурам в якості регла-
ментуючого і направляючого документу. При
цьому, слід підкреслити, що функціонування
механізму не має бути жорстко формалізова-
не, слід використати індивідуальний підхід до
кожного проекту, беручи за основу розробле-
ний порядок функціонування механізму.

Використання систем і методів консалтингу
у сфері інноваційного підприємництва впливає
на аналіз ресурсних можливостей участі в про-
екті клієнта (ІПС), впливає на вибір орга-
нізаційної структури консалтингового проекту,
а також на формування проектної групи. Моні-
торинг за ходом виконання консалтингових про-
ектів дозволяє виявити відхилення від плану.

При виявленні відхилень ведеться робота по
вирівнюванню проекту відповідно до плану, при
неможливості відповідного коригування слід
внести обгрунтування в заплановані показни-
ки консалтингового проекту. У разі відсутності
відхилень робота за проектом триває. Закінчен-
ня запропонованого порядку функціонування
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механізму представлене презентацією резуль-
татів керівництву клієнта (ІПС), якому проек-
тна група, що складається з представників кон-
сультанта (і самій організації/клієнта), розпо-
відає про результати проведеної роботи.

Таким чином, у разі прийняття замовником
розроблених проектною групою рішень, які
повинні відповідати договору і консалтингово-
му проекту, і відсутності зауважень, проект за-
кривається або подовжується.

Отже, консалтингові послуги у сфері іннова-
ційного підприємництва повинні покривати по-
треби різних інноваційно-активних організацій в
організаційних, фінансових, інжинірингових,
інформаційних, кадрових, маркетингових, управ-
лінських і інших консультаціях. Складність уп-
равлінських завдань, що стоять перед керівника-
ми і фахівцями аграрних формувань, визначена
посиленням конкуренції, загостренням економ-
ічних, соціальних і екологічних проблем, обумов-
лює необхідність активізації управлінського кон-
сультування, покликаного підвищити адаптаційні
здібності підприємств в умовах зовнішнього се-
редовища, що динамічно міняється. Отже, модер-
нізаційні зміни аграрної сфери детермінують ши-
рокомасштабну кооперацію, розвиток і поглиб-
лення внутрішньогосподарської, міжгосподарсь-
кої і позональної спеціалізації аграрних госпо-
дарств. Ці інституціональні перетворення слід
направляти передусім на розвиток інноваційних
інфраструктур і високотехнологічних вироб-
ництв на селі; на нову економіку — економіку
знань і технологій. Йдеться про забезпечення
інтеграції наукового і освітнього потенціалу в
інноваційному напрямі розвитку і модернізації
усіх ланок аграрної сфери.

ВИСНОВКИ
Деталізовано елементне наповнення інститу-

ційно-інноваційного механізму державного ре-
гулювання розвитку аграрної сфери. Він об'єд-
нує: інституційне регулювання розвитку аграр-
ної сфери; розробку довгострокової стратегії
інноваційного розвитку на основі ідентифікова-
них детермінант; формування системи іннова-
ційних проектів і програм; інфраструктуру
підтримки і супроводу інноваційного розвитку.

Запропоновано запровадження організа-
ційно-економічного механізму підтримки і стиму-
лювання інноваційних змін в аграрній сфері як су-
купності організаційних структур, комплексу кон-
кретних форм і методів регулювання, за допомо-
гою яких реалізуються чинні в конкретних умо-
вах економічні закони, здійснюється єдність цілей,
синхронність, пропорціональність і ритмічність
усіх складових ланок єдиного механізму викори-

стання інноваційного потенціалу і забезпечуєть-
ся процес розширеного відтворення.

Визначено, що організаційно-економічний
механізм включає: розробку нормативно-право-
вих актів; організаційно-виробничу структуру;
функції; організацію праці і контроль; інформа-
ційне забезпечення; планування і прогнозування,
ціновий і фінансово-кредитний механізми; зовн-
ішньоекономічні і внутрішньовиробничі стосун-
ки, систему стимулювання праці. Їх взаємний
зв'язок відбувається при раціональному викори-
станні землі, виробничих і трудових ресурсів,
інновацій, спрямованих на вдосконалення вироб-
ництва, інтенсифікацію і соціальний розвиток
суб'єктів господарювання аграрної сфери.

Оскільки одним з основних елементів еконо-
мічної стратегії розвитку аграрної сфери регі-
онів є створення умов для внутрішньої конку-
ренції при виробництві та розподілі продуктів і
послуг, то для реалізації вищенаведеного зав-
дання розроблена програма системної взаємодії
факторів економічного зростання як частина
інституційного регулювання галузей аграрної
сфери, яка грунтується на ієрархічній послідов-
ності їх залучення до досліджуваних процесів.
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