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ВСТУП
Інноваційна діяльність є важливою складо�

вою прискорення розвитку сільського госпо�
дарства. ЇЇ результативність залежить від про�
фесійного рівня наукових кадрів та спеціалістів
сільськогосподарського виробництва.

Великий потенціал має аграрна наука, про�
те він використовується недостатньою мірою і
щороку втрачається. В умовах постійного змен�
шення обсягів бюджетних коштів на наукові
розробки швидкими темпами скорочується чи�
сельність наукових працівників і винахідників,
що негативно позначається як на кількості, так
і якості новостворюваних розробок. Авторські
права на інноваційні розробки недостатньо за�
хищені, а відсутність налагодженої системи
економічних відносин між учасниками іннова�
ційного процесу не стимулює впровадження
новацій у виробництво. Впровадження та рин�
кове освоєння новацій стримується також ря�
дом інших чинників, серед яких найвагоміши�
ми є низька платоспроможність господарств і
відсутність достовірної й повної інформації
про новітні вітчизняні наукові розробки в га�
лузі сільського господарства.

Ряд аспектів стратегії інноваційного роз�
витку сільського господарства поки що прин�
ципово не визначено, зокрема механізми сти�
мулювання та державної підтримки інновацій�
ної діяльності, розширення комерційних мож�
ливостей фінансування інноваційних розробок
і венчурного підприємництва, поглиблення
інформаційних та економічних взаємозв'язків
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між наукою й виробництвом у процесі викори�
стання інтелектуальної власності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні та практичні засади інновацій�
ної діяльності висвітлені у класичних працях І.
Шумпетера. Окремі аспекти, пов'язані з роз�
робкою та реалізацією стратегії інноваційної
діяльності, її інвестиційного та ресурсного за�
безпечення, а також інформування сільсько�
господарських товаровиробників щодо новіт�
ніх розробок сільськогосподарської науки і
використання інтелектуальної власності в аг�
рарній сфері досліджували такі вітчизняні
вчені, як А.Ф. Бондаренко, А.Н. Бузні, О.Б. Бут�
нік�Сіверський, М.І. Кісіль, О.В. Крисальний,
М.Ф. Кропивко, О.А. Лапко, М.І. Лобанов,
П.М. Музика, П.Т. Саблук, М.А. Садиков,
С.В. Шолудченко та інші, а також російські дос�
лідники Г.І. Андрєєв, С.Д. Ільєнкова, В. Дерга�
чов, Г.А. Романенко, Л.М. Хогберг, Р.А. Фат�
хутдінов та інші. Проте ряд аспектів стратегії
та практики активізації інноваційної діяльності
у сільському господарстві в період становлен�
ня ринкової економіки залишається недостат�
ньо вивченим.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— узагальнити теоретичні та методичні за�

сади інноваційної діяльності у сільському гос�
подарстві й уточнити зміст основних понять,
пов'язаних із цією діяльністю;
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— проаналізувати основні механізми стиму�
лювання інноваційної діяльності, що застосо�
вуються у світовій практиці;

— здійснити оцінку організаційно�правових
умов інноваційної діяльності в Україні та виз�
начити напрями їх поліпшення;

— дати критичну оцінку сучасного стану
наукового забезпечення інноваційного проце�
су;

— обгрунтувати перспективи й основні на�
прями активізації інноваційної діяльності в
сільському господарстві;

— розробити пропозиції щодо активізації
інноваційної діяльності на основі технопарків,
інкубаторів та інших інноваційних структур;

— обгрунтувати пропозиції щодо удоско�
налення економічних відносин між науково�
дослідними установами та сільськогосподарсь�
кими виробниками при використанні інтелек�
туальної власності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інноваційна діяльність у сільському госпо�

дарстві має певні особливості, пов'язані із його
специфікою, а саме: наявністю живих організ�
мів, сезонністю та підвищеними ризиками тощо.
Із впровадженням новацій у галузь види про�
дукції, як правило, не змінюються, тільки на�
бувають покращених властивостей (наприклад,
вища врожайність буряків). Інноваційну
діяльність у сільському господарстві запропо�
новано розглядати на чотирьох етапах: розроб�
ка новацій, їх апробація та перевірка, відтво�
рення новацій, а також впровадження їх у ви�
робництво [1].

Основним продуцентом новацій для сіль�
ського господарства нині є мережа науково�
дослідних інститутів УААН та Міністерства
аграрної політики України. Найбільш пошире�
ними новаціями є: нові сорти та гібриди рослин
і породи тварин, штами мікроорганізмів, мар�
ки і модифікації сільськогосподарської техні�
ки, технології, хімічні та біологічні препарати
(вакцини), економічні розробки (документаль�
но оформлені методики, різні рекомендації
тощо). Апробацію та перевірку отриманих
зразків здійснюють наукові установи і спе�
ціальні державні установи й організації. Відтво�
рення новацій у сільському господарстві
здійснюють насінницькі господарства (вирощу�
вання елітного та репродукційного насіння но�
вих сортів і гібридів сільськогосподарських
культур); племінні заводи (розведення чистих
порідних ліній тварин); машинобудівні підпри�
ємства (серійний випуск нової техніки); біо�
логічні фабрики (випуск вакцин тощо). Впро�

вадження розробок у виробництво, або пере�
творення новацій в інновації, здійснюється за
ініціативою суб'єктів підприємницької діяль�
ності з метою досягнення комерційних вигод.

Інноваційний процес в сільському госпо�
дарстві порівняно з іншими галузями характе�
ризується тривалішими строками розробки й
апробації новацій, особливо при веденні се�
лекції сортів у рослин та порід тварин. Так,
інноваційний процес від початку селекційної
роботи до впровадження нових гібридів цукро�
вих буряків триває 25 років, з них 18 — припа�
дає на селекційний процесv [5].

Наукові дослідження потребують щорічно�
го масштабного фінансування і всебічної дер�
жавної підтримки, оскільки від цього залежить
науковий рівень та якість новацій, що надзви�
чайно важливо в умовах поширення на украї�
нському ринку науково�технічної продукції
конкурентоспроможних іноземних техніки й
технологій, які за своїми техніко�економічни�
ми параметрами не поступаються, а часом і пе�
ревершують вітчизняні аналоги. Особливо це
стосується імпорту сільськогосподарської тех�
ніки, 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 [2].

Результати вивчення досвіду стимулюван�
ня інноваційної діяльності свідчать, що значен�
ня інноваційної складової в розвитку економі�
ки іноземних держав постійно посилюється, а
активізація інноваційної діяльності ними все�
бічно підтримується. Державна підтримка інно�
ваційної діяльності у розвинених країнах світу
здійснюється через систему економічних ме�
ханізмів, зокрема податкового і патентного
регулювання. До основних елементів держав�
ної податкової підтримки інноваційної діяль�
ності в зарубіжних країнах належить: відстро�
чення податкових платежів у разі виникнення
додаткових витрат на інноваційні цілі; змен�
шення податку на суму приросту витрат на
інноваційні цілі; звільнення від оподаткування
прибутку, отриманого від реалізації інновацій�
них проектів протягом декількох років; пільго�
ве оподаткування дивідендів, отриманих по ак�
ціях фірм, які здійснюють інноваційну діяль�
ність; зниження ставок податку на прибуток з
метою спрямовування резервних коштів на за�
мовленні державою та спільні науково�дослідні
й дослідно�конструкторські розробки; надан�
ня пільг по проектах, що виконуються за пріо�
ритетними програмами; зменшення прибутку,
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що підлягає оподаткуванню, на суму вартості
приладів й устаткування, переданих вищим на�
вчальним закладам, НДІ та іншим інноваційним
організаціям; вирахування з прибутку до опо�
даткування внесків до благодійних фондів,
діяльність яких пов'язана з фінансуванням ін�
новацій; зарахування частини податку з при�
бутку інноваційної організації на спеціальні
рахунки з подальшим використанням на інно�
ваційні цілі. В Україні застосовується лише ос�
тання пільга, чого, звичайно, недостатньо.

В Україні відбувається поступове форму�
вання законодавчої бази з метою регулювання
інноваційної діяльності. Проте більша частина
законодавчих норм не виконується, наприклад,
частка фінансування наукової діяльності в об�
сязі 1,7% від ВВП не тільки не забезпечується,
а й поступово знижується.

Сучасний стан наукового забезпечення інно�
ваційного процесу сільськогосподарської науки
дійшов до критичної межі: матеріально�техніч�
на база науково�дослідних установ зношена, не
вистачає приладів для досліджень, особливо з
найбільш наукомістких напрямів, зокрема біо�
технології. Основним джерелом фінансування
УААН залишається державний бюджет (47—
73%). Частина наукових установ додатково от�
римує кошти за виконання госпдоговірної тема�
тики (5—16%). Частка витрат на фундаментальні
та прикладні дослідження становить 50—80% від
загальної суми витрат. Наукові установи УААН
потребують здійснення капітальних вкладень,
проте на ці цілі виділялись мінімальні суми
коштів, а починаючи з 2001 року цього взагалі
не плануються. Витрати на маркетингові дослі�
дження у загальній структурі витрат на аграрну
науку становлять менше 1% і включають кошти
на діяльність організацій з науково�технічної
інформації та рекламування наукової продукції,
а саме — проведення і участь у виставках, кон�
ференціях, симпозіумах.

У зв'язку з тим, що середній рівень заробіт�
ної плати по УААН в місяць значно нижчий
мінімального прожиткового рівня, втрачено
четверту частину кадрового наукового потен�
ціалу. Незацікавленість вчених впливає на
ефективність та якість обраних для досліджен�
ня тем. Частина наукових тем і напрямів дослі�
джень є модифікацією існуючих, що призво�
дить не лише до неефективного використання
наукового потенціалу, а й негативно позначить�
ся на стані аграрної науки вже у найближчій
перспективі.

Внаслідок довготривалості етапів розробки
й апробації фундаментальних новацій у сіль�
ському господарстві, результати наукових до�

сягнень у селекції сільськогосподарських куль�
тур дають максимальну віддачу через 15—20
років від початку фінансування кожного окре�
мого напряму наукової роботи, а в селекції
порід тварин — 20—30 і більше років. Найбільш
активне державне фінансування сільськогоспо�
дарської науки здійснювалось у період з кінця
70�х до початку 90�х років минулого століття,
тому основні наукові результати в рослин�
ництві мають бути отримані в 1993—2012 роках.

Встановлено, що з 2009—2010 роках відбу�
деться суттєве зменшення виходу фундаменталь�
них новацій і, якщо фінансування науки в найб�
лижчі роки не покращиться, їх кількість скоро�
титься до критично мінімального. Кількість фун�
даментальних розробок по основних галузях
сільськогосподарської науки до 2002 роках збіль�
шилась, а з 2003 року — скорочується.

Нині спостерігається зростання поліпшу�
вальних розробок порівняно із прикладними.
Така тенденція загрожує в найближчий перс�
пективі втратою позицій вітчизняних розробок
не тільки на світовому, а й на внутрішньому рин�
ку наукової продукції. Чинна модель форму�
вання планів досліджень застаріла і недостат�
ньо враховує реальні потреби споживачів нау�
кової продукції. На початку науково�дослідних
робіт не проводяться в належному обсязі мар�
кетингові та патентно�кон'юнктурні дослі�
дження, у процесі яких має визначатися попит
на пріоритетні напрями досліджень і врахову�
ватися світові та вітчизняні досягнення за кож�
ним напрямом.

За результатами монографічних дослі�
джень в агрофірмі "Пектораль" Дніпропет�
ровської області встановлено, що тісна
співпраця з науковими установами УААН доз�
волила господарству досягти рівня врожай�
ності зернових понад 50 ц/ га, а надоїв молока
— більше 4000 кг від корови. Господарство за�
стосовує насіння лише першої та другої репро�
дукцій нових сортів. Тут реалізується програ�
ма створення високопродуктивного стада гол�
штинської породи великої рогатої худоби.

Дослідивши перспективи розвитку іннова�
ційної діяльності у сільському господарстві,
зроблено висновок щодо необхідності збере�
ження системи державного фінансування науки.
Обсяги коштів на ці цілі у найближчий перспек�
тиві слід довести до законодавчо визначеного
рівня — 1,7% від ВВП, а в подальшому — до 3%,
з них 14% — на сільськогосподарську науку. Ак�
тивізації інноваційної діяльності науковців і ви�
нахідників сприятиме запровадження системи
матеріального стимулювання за рахунок коштів,
одержаних від реалізації їх новацій.
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Поліпшенню фінансового стану наукових
установ сприятиме введення до Закону Украї�
ни "Про оподаткування прибутку підприємств"
поняття роялті як ліцензійних платежів (пері�
одичних, паушальних, або комбінованих), одер�
жаних як винагороду за надання права на ко�
ристування і продаж майнових прав на об'єкти
інтелектуальної власності, а саме — на об'єкти
авторського права та промислової власності.
Це дасть розробникам новацій можливість
одержати пільги в оподаткуванні прибутку в
розмірі 50% від чинної ставки податку та
звільнення від сплати ПДВ. Крім цього, у зга�
даному Законі також слід передбачити понят�
тя паушального платежу, який за своєю суттю
відрізняється від роялті тим, що є передопла�
тою (в окремих випадках до 100% від вартості
об'єктів інтелектуальної власності), а також
визначити поняття повної ліцензії, яка перед�
бачає передачу всіх майнових прав на викорис�
тання об'єкта інтелектуальної власності

Активізації інноваційної діяльності в наукових
установах сприятиме створення сучасної марке�
тингової служби, яка поєднувала б патентно�ре�
феративний пошук і маркетингові дослідження.
Патентно�реферативний пошук дозволяє знайти
аналогічні світові розробки, а маркетингові дос�
лідження — спланувати наукову діяльності та про�
сувати отримані новації на ринок.

Для врегулювання механізму передачі май�
нових прав на використання об'єктів інтелек�
туальної власності на основі ліцензійних угод
необхідно запровадити порядок розподілу до�
ходів, одержаних від реалізації наукової про�
дукції, між науковими установами та устано�
вами, що здійснюють відтворення новацій шля�
хом врегулювання ліцензійних відносин. З цією
метою доцільно використовувати методику
оцінки вартості нових сортів, розроблену ав�
тором на прикладі нових гібридів цукрових бу�
ряків, якою передбачається здійснення оцінки
вартості об'єктів інтелектуальної власності на
основі витратного, дохідного та ринкового
підходів. Запропонована методика дозволяє
визначити вартість будь�якого нового сорту та
гібрида через ціну на елітний посівний матері�
ал. Економічну оцінку гібрида методом фактич�
ної (історичної) вартості доцільно здійснюва�
ти з використанням щомісячної, а не річної
норми доходу на капітал у випадках, якщо роз�
рахунок охоплює період понад 5—7 років.

ВИСНОВКИ
Інноваційна діяльність є важливою складо�

вою прискорення розвитку сільського госпо�
дарства. ЇЇ результативність залежить від про�

фесійного рівня наукових кадрів та спеціалістів
сільськогосподарського виробництва. На сьо�
годні є актуальною розробка науково обгрун�
тованих пропозицій щодо активізації іннова�
ційної діяльності в сільському господарстві Ук�
раїни, а також діяльність підприємств і органі�
зацій з розробки, поширення і впровадження
новацій у сільському господарстві. Поглиблені
дослідження здійснювались на матеріалах на�
укових установ Української академії аграрних
наук.

Найбільш пріоритетними завданнями є: уза�
гальнити теоретичні та методичні засади інно�
ваційної діяльності у сільському господарстві
й уточнити зміст основних понять, пов'язаних
із цією діяльністю; проаналізувати основні ме�
ханізми стимулювання інноваційної діяльності,
що застосовуються у світовій практиці; здій�
снити оцінку організаційно�правових умов
інноваційної діяльності в Україні та визначити
напрями їх поліпшення; дати критичну оцінку
сучасного стану наукового забезпечення інно�
ваційного процесу; обгрунтувати перспективи
й основні напрями активізації інноваційної
діяльності в сільському господарстві; розроби�
ти пропозиції щодо активізації інноваційної
діяльності на основі технопарків, інкубаторів
та інших інноваційних структур; обгрунтувати
пропозиції щодо удосконалення економічних
відносин між науково�дослідними установами
та сільськогосподарськими виробниками при
використанні інтелектуальної власності.
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