комерціалізацію. Перераховані вище роботи відносяться до конкретного інноваційного процесу, а сукупність усіх інноваційних
процесів, які відбуваються на підприємстві забезпечують здійснення інноваційної діяльності. В свою чергу, інноваційний розвиток підприємства можливий лише за умови досягнення ефективності інноваційної діяльності та орієнтації на довгострокову
перспективу.
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Обрана для дослідження проблематика є актуальною з огляду на те, що останнім часом зросла актуальність і значимість
досліджень, присвячених вивченню інструментів стимулювання
інноваційної діяльності в аграрній сфері, у тому числі і за рахунок державної підтримки та фінансування аграрних інновацій.
На сучасному етапі розширене відтворення в аграрній сфері
стає неможливим без присутності в ньому фактору науки, а
економічний розвиток сільськогосподарських і переробних підприємств АПК набув інноваційного характеру. Одна із центральних проблем при цьому — стимулювання інноваційної діяль307

ності, раціональне фінансування науково-технічних та інноваційних програм в аграрній сфері, що потребує відповідних досліджень.
У загальному випадку інноваційний процес в АПК — це комплексний, керований процес, спрямований на створення, впровадження і використання принципово нової або модифікованої аграрної технології, що задовольняє конкретні потреби аграрних
утворень і забезпечує останнім економічний, технічний або соціальний ефект. При цьому, одне із ключових місць у ньому займає
інструментарій підтримки та стимулювання розвитку інноваційної діяльності в АПК.
Однією із найвагоміших проблем вітчизняних аграрних підприємств є обмеженість джерел фінансування інноваційних технологій переважно власними фінансовими ресурсами, тоді як
державна підтримка та бюджетне фінансування впровадження
інноваційних технологій залишаються на низькому рівні. Як підтверджує світовий досвід, головним інструментом політики стимулювання інноваційного розвитку є використання коштів державного бюджету, а основним показником, що визначає рівень
відповідності науки завданням інноваційного розвитку, є наукоємність ВВП — частка державних видатків на фінансування аграрних НДДКР у ВВП.
Дослідження показують, що державна підтримка та бюджетне
фінансування впровадження інноваційних технологій в АПК знаходяться на низькому рівні. Зокрема, на це вказує той факт, що за
період 1998—2011 років спостерігалось істотне зниження частки
бюджетних витрат на розвиток НДДКР у сільському господарстві, що досягла відносно ВВП рівня 0,46 % за 2011 рік, при критично припустимому рівні у 1 %.
Окрім цього, вагомою проблемою є неефективне державне фінансування інноваційних процесів в аграрній галузі з огляду їх
недосконалої структури, що знижує показник корисної віддачі
від фінансування інновацій в аграрній галузі. Як свідчать оцінки,
основна частина державного фінансування НДДКР у аграрній
сфері спрямовується на розвиток освіти, навчання та перенавчання наукових кадрів у галузі. У той же час реальна віддача від цих
інвестицій, яка виявляється у здійсненні конкретних наукових і
науково-технічних розробок, не відповідає рівню фінансування
освіти.
Корисна віддача від фінансування інновацій в аграрній галузі
— новий показник для вітчизняного АПК, який ми пропонуємо
оцінювати таким чином:
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Кв =

ДР
,
ОНП

(1)

де Кв — корисна віддача від фінансування інновацій в АПК, ДР
— обсяги здійснених досліджень і розробок в АПК; ОНП — обсяги витрат на освіту, навчання та перепідготовка кадрів.
Як показали оцінки, ще у 1998 році показник корисної віддачі
від фінансування інновацій в АПК був на рівні 1, тобто витрати
на освіту і навчання персоналу та обсяги фінансування фактичних досліджень і науково-дослідних розробок в АПК були зіставні між собою. У 2007 році даний показник досяг свого історичного мінімуму, склавши лише 0,07. Починаючи із 2008 року
спостерігається певне покращення ситуації і протягом даного періоду значення показника корисної віддачі від державного фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору було на рівні
0,27—0,31. Однак, навіть докризового рівня ефективності фінансування інновацій в АПК ще не досягнуто, що свідчить про те,
що розрив у використанні аграрних інноваційних технологій між
Україною та провідними виробниками сільськогосподарської
продукції, попри часткове покращення ситуації, все ще залишається значним.
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