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У статті запропоновано напрями удосконалення інноваційно-
інвестиційного процесу в АПК. Значна увага приділена державній
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У агропромисловому секторі економіки інноваційно-інвести-
ційна діяльність, без відповідного впливу держави, протікає в’яло
і в багатьох випадках неефективно. Успішне формування механі-
зму регулювання і стимулювання інноваційного розвитку є на-
слідком перш за все політичних і соціальних умов, що складають-
ся в суспільстві. Тому, основна роль держави у рішенні виникаю-
чих проблем полягає в першу чергу у формуванні ефективної ін-
новаційно-інвестиційної політики, правильному визначенні її
пріоритетів, стратегії і механізмів втілення, які повинні бути скон-
центровані на технологічному оновленні виробничого апарату, на
прогресі знань і кваліфікації персоналу, на задоволенні потреб
ринку в продукції високого науково-технічного рівня. Орієнтую-
чись, головним чином, на підвищення економічної ефективності
господарської діяльності і збільшення її об’ємів, ця політика по-
винна бути направлена на модернізацію індустріального комплек-
су, ресурсо- і енергозберігання, збереження і примноження нау-
ково-технічного і інтелектуального потенціалу.

Дослідженням інноваційно-інвестиційного процесу в Україні
займалися багато наукових праць вітчизняних учених, зокрема:
Гайдуцький П. І., Бесєдін В. Ф., Музиченко А. С., Жаліло Я. А.
[1—4]. Однак, розвиток агропромислового сектору у цьому на-
прямку і далі продовжується у край низькому темпі. Ця проблема
і сформувала основну мету даної статті.

Сформувати напрямки удосконалення організаційно-еконо-
мічного механізму регулювання і стимулювання інноваційно-
інвестиційного процесу.

Виходячи із досліджених та розроблених нами методичних за-
сад організаційно-економічного механізму регулювання і стиму-
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лювання інноваційно-інвестиційного процесу, ми пропонуємо
виділити деякі напрямки його удосконалення.

1. Закони є правовим фундаментом для здійснення і розвитку
науково-технічної та інноваційної діяльності. Тому, для вдоско-
налення інноваційної політики, дуже важливо формувати стиму-
лююче економіко-правове середовище для тих суб’єктів циклу
«наука—техніка—виробництво», що забезпечують відчутні пози-
тивні кінцеві результати.

1.1. Необхідно продовжувати вдосконалення і розвиток чин-
ного законодавства у патентно-ліцензійній сфері. Головним зав-
данням є приведення його у відповідність із нормами міжнарод-
ного права у сфері інтелектуальної власності, з урахуванням
необхідності запровадження перехідного періоду для запобігання
порушенню національних економічних інтересів та спрощення
систем реєстрації, ліцензування та звітності.

1.2. Удосконалення потребує система Держспоживстандарту,
яка поки що не може своєчасно забезпечити підприємства новіт-
німи стандартами та іншою необхідною інформацією.

1.3. Усуненню різниці між світовими цінами і цінами внут-
рішнього ринку сприятиме впровадження екологічної експер-
тизи для встановлення реальних цін за використання екологіч-
них ресурсів.

1.4. Для запобігання нецільового використання активів україн-
ських підприємств, потрібно:

⎯ сприяти формуванню правових механізмів персональної від-
повідальності керівництва підприємств за результати роботи на
підприємствах усіх форм власності;

⎯ запобігати невиконанню інвестиційних зобов’язань;
1.6. Для забезпечення сприятливих організаційно-правових

умов функціонування бізнесу необхідним є також:
⎯ запровадження відповідальності співробітників владних ор-

ганів усіх рівнів за створення необґрунтованих перепон для роз-
витку підприємництва;

⎯ розбудова механізмів захисту приватної власності з боку
держави;

⎯ проведення захищеного і передбачуваного нормативно-
правового режиму господарської діяльності вітчизняних і інозем-
них інвесторів, для забезпечення стабільності господарських
умов для інвестування;

⎯ здійснювати постійний моніторинг існуючих нормативних
актів, а також тих, що готуються до прийняття, на предмет їхньо-
го впливу на інноваційну діяльність.
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2. Інноваційна діяльність тісно пов`язана з інвестиційною, що
створює матеріальну основу для інновацій. Тому, реалізація го-
ловного завдання — переходу до інноваційної моделі економіч-
ного розвитку — вимагає здійснення комплексу заходів держав-
ної економічної політики, спрямованих на створення передумов
для активізації інвестиційного процесу.

2.1. Важливим завданням є створення умов для нагромаджен-
ня та мобілізації інвестиційного потенціалу на цілі модернізації
сільськогосподарського виробництва відповідно до потреб забез-
печення конкурентоспроможності:

⎯ спрямування ресурсів кредитно-фінансової сфери на здійс-
нення інвестицій у реальний сектор економіки, узгодження гро-
шово-кредитної та бюджетно-податкової політики із завданнями
інвестиційної стратегії;

⎯ впровадження дієвих механізмів спрямування доходів на
потреби інвестування інших галузей сільського господарства з
поступовим збільшенням частки інвестицій до галузей з вищим
рівнем переробки;

⎯ заохочення реінвестування прибутків підприємств з інозем-
ними інвестиціями в українську економіку;

⎯ розширення кола спеціальних економічних зон і територій
пріоритетного розвитку;

⎯ формування загальнонаціональної інформаційної мережі
спеціальних інституцій, які виступатимуть джерелом достовірної
інформації про інвестиційні можливості підприємств, становище
на ринках, виробничий, науково-технологічний, кадровий потен-
ціал, макроекономічне становище, правове середовище тощо.

2.2. Потрібно розробити ряд заходів, спрямованих на залучен-
ня приватних капіталів до науково-технічного сектора:

⎯ спрямовувати зусилля на підвищення рівня платоспро-
можності населення, як основного джерела формування внут-
рішніх інвестиційних ресурсів, за рахунок істотного поліп-
шення мотивації аграрних працівників, підвищення продуктив-
ності праці та ін.;

⎯ відновлення та розвиток мотивації суб’єктів господарюван-
ня й населення до інвестування;

⎯ формування механізму розподілу ризиків інноваційних про-
ектів між бізнесом і державою;

⎯ розвиток венчурного фінансування.
2.3. Попри визнання провідної ролі інвестицій, що здійс-

нюються із внутрішніх джерел фінансування, в політиці забез-
печення інноваційного розвитку агропромислового комплексу
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значна увага має приділятися створенню сприятливих умов для
залучення іноземних інвестицій. З метою забезпечення іннова-
ційної спрямованості іноземних інвестицій слід здійснювати
такі заходи:

⎯ створення сприятливих умов для залучення іноземних ін-
вестицій та їх використання для здійснення намічених струк-
турних зрушень, підвищення здатності національної економіки
до сприйняття цих інвестицій;

⎯ зниження рівня оподаткування підприємств з іноземними
інвестиціями;

⎯ заохочення спільного фінансування інвестиційних проектів
вітчизняними та зарубіжними інвесторами з метою залучення су-
часних виробничих, маркетингових, управлінських та організа-
ційних інновацій;

⎯ підвищення рівня гарантій і прав інвесторів, зокрема іно-
земних.

3. В контексті вступу України до СОТ та діяльності вітчизня-
них аграрних підприємств на зовнішніх ринках, також виникає
багато специфічних проблем, що потребують вирішення.

3.1. Питання урівноваження умов ведення бізнесу в економіці
України з умовами країн, торговельних партнерів можливе за ра-
хунок:

⎯ обов’язкового врахування необхідності захисту внутріш-
нього ринку в процесі входження до СОТ та інтеграції з ЕП
та ЄС;

⎯ застосування згідно з угодами СОТ заходів тарифного й
нетарифного регулювання імпорту з метою заохочення вироб-
ництва товарів, що можуть у достатній кількості виготовлятися
в Україні, а також продукції нових перспективних для України
галузей;

⎯ надання організаційно-технічного сприяння діяльності україн-
ських експортерів;

⎯ протидії демпінговому імпорту в Україну, контрабанді;
⎯ укладання міждержавних домовленостей щодо захисту прав

українських суб’єктів господарювання на міжнародному рівні.
3.2. На шляху до поліпшення умов роботи українських під-

приємств за кордоном ми пропонуємо використати такі заходи:
⎯ спрямування зусиль на укладення міждержавних двосто-

ронніх довготермінових та безтермінових угод про економічне
співробітництво;

⎯ формування зони вільної торгівлі ЄЕП без виключень та
обмежень;
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⎯ організація спеціалізованої системи експортного креди-
тування;

⎯ організація інформаційного забезпечення діяльності під-
приємств України на зовнішніх ринках силами державних та не-
державних аналітичних інституцій, включаючи як поточний мо-
ніторинг, так і наукові дослідження і прогнозування кон’юнк-
турного і стратегічного характеру.

4. Збереження та розвиток науково-технічного потенціалу
країни і розвиток та покращення зв’язків «наука — капітал —
виробництво» можливе за рахунок вирішення наступних зав-
дань:

4.1. На забезпечення внутрішнього виробництва потужним
науковим потенціалом для вирішення проблеми підвищення су-
спільної ефективності потрібно спрямувати:

⎯ податкове стимулювання наукових та науково-технічних
розробок підприємств;

⎯ стимулювання розвитку науково-технічної та інноваційної
інфраструктури;

⎯ організацію на базі українських установ міжнародних до-
слідних центрів;

⎯ підтримку і розвиток інноваційних малих підприємств;
⎯ розвиток міжнародної технічної кооперації.
4.2.Ефективна реалізація інноваційної стратегії неможлива

без створення сучасної інноваційної інфраструктури, для чого ми
пропонуємо:

⎯ збільшити державні витрати на впровадження нових інфор-
маційних технологій та на заохочення компаній, які впроваджу-
ють новітні технології;

⎯ складання програми створення і стійкого розвитку технопо-
лісів і технопарків, що виступають як основне джерело впрова-
джень високих технологій у виробничий процес;

⎯ створення цілісної інноваційної інфраструктури на базі на-
укових установ та вищих навчальних закладів;

⎯ створити стратегії розвитку сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій;

⎯ визначення, на законодавчому рівні, форм і механізмів дер-
жавної підтримки інноваційної інфраструктури.

4.3. Забезпечення потреб підприємств у висококваліфікованих
кадрах повинно проводитись за рахунок:

⎯ відродження системи професійної підготовки через збіль-
шення фінансування, залучення капіталу українських фірм до
сфери підготовки кадрів;
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⎯ заохочення підвищення кваліфікації кадрів на підприємст-
вах (особисті стимули до самопідготовки та стимули для підпри-
ємств, які вдосконалюють кадри).

5. Підвищенню ефективності митно-тарифного регулювання
сприятимуть:

⎯ встановлення рівня ставок митного тарифу залежно від ха-
рактеру товару (співвідношення в товарі цінових і нецінових
конкурентних переваг), його місця в процесі виробництва і ситу-
ації, що склалася на внутрішньому ринку даного товару;

⎯ посилення контролю за визначенням митної вартості й на-
рахуванням митних платежів з метою недопущення ухилення
учасників зовнішньоекономічної діяльності від оподаткування
товарів шляхом заниження їх митної вартості;

⎯ посилення контролю за кодуванням і класифікацією товарів;
⎯ встановлення контролю над правильністю визначення по-

ходження товарів, щоб запобігти необґрунтованому використан-
ню пільгових умов митного обкладання;

⎯ поєднання скасування необґрунтованих пільг у митному
оподаткуванні з впровадженням на певний визначений період та-
рифних інструментів захисту чутливих до зовнішньої конкурен-
ції ринків та важелів стимулювання інвестиційного імпорту.

6. Посилення впливу держави в процесі інноваційного розвит-
ку аграрних підприємств є об’єктивним і закономірним проце-
сом, зумовленим, передусім, особливостями як самої науки як
об’єкта підприємницької діяльності, так і агропромислового ком-
плексу. Крім участі держави у перелічених вище заходах, регу-
лювання інноваційним розвитком повинно здійснюватись у таких
напрямках:

⎯ впровадження режиму найжорсткішої економії бюджетних
витрат, підвищення їхньої ролі як макроекономічного регулятора
і складової інвестиційного потенціалу;

⎯ розбудови фондового ринку та фінансово-банківської ін-
фраструктури;

⎯ обмеженість бюджетних ресурсів у жодному разі не може
сприйматись як привід для відмови від державного фінансування
науково-технічної та інноваційної діяльності;

⎯ на рівні держави потребує вдосконалення система кредиту-
вання підприємств агропромислового виробництва. Також, важ-
ливе значення у розширенні довгострокового кредитування має
розвиток іпотечного кредитування.

⎯ посилення ролі держави у банківській системі шляхом ство-
рення державного спеціалізованого банку;
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⎯ необхідним елементом є підтримка програм страхування на
випадок стихійних лих та хвороб рослин і тварин;

⎯ вдосконалення механізму мотивації до зниження енергови-
трат на підставі прямих і непрямих форм стимулювання;

⎯ збільшення державного попиту, розширення ринків збуту
для національних виробників за рахунок:

1. розміщення державного замовлення на ефективно діючих
підприємствах вітчизняної економіки;

2. державної закупівлі нових перспективних видів товарів та
послуг, попит на які в Україні ще не сформовано, проте які нале-
жать до пріоритетних напрямів розвитку світових ринків;

3. обов’язкового залучення українських компаній на субпідря-
дній основі до реалізації замовлень, у яких беруть участь інозем-
ні фірми;

4. висування умов закупівельних конкурсів, що мали б вихо-
дити з міркувань стратегічного характеру (необхідність розвитку
вітчизняного виробництва даного профілю, збільшення кількості
робочих місць, усунення регіональних диспропорцій тощо).

Забезпечити стабільний, конкурентоспроможний і сталий роз-
виток національного АПК в умовах прискорення глобалізаційних
та інтеграційних процесів можна лише в тому випадку, коли цей
розвиток здійснюватиметься на основі інноваційно-інвестиційної
моделі. Органічне поєднання інноваційної та інвестиційної ді-
яльності, вкладання дедалі зростаючих обсягів коштів у сучасні
інноваційні технології та виробництво інноваційних продуктів
слід розглядати як найважливішу передумову ефективного функ-
ціонування вітчизняного сільського господарства та інших галу-
зей АПК у відкритому конкурентному середовищі.
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