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Організаційно-економічний механізм розвитку
інноваційного підприємництва в аграрному секторі
економіки
Анотація: У статті визначено роль і сутність організаційно-економічного
механізму розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі
економіки. Наведено основні методи, важелі та інструменти розвитку
інноваційного підприємництва в сучасних умовах.
Ключові слова: Інноваційне підприємництво, організаційно-економічний
механізм, фінансування, оподаткування, кредитування, аграрний сектор.
У наукових дослідженнях тих чи інших явищ і процесів досить часто
використовують різні механізми. Поняття «механізм» походить від грецького
«mechane» («машина») і насамперед використовувалося в технічних науках для
визначення системи тіл, що призначена для перетворення руху одного або
декількох тіл у потрібний рух інших тіл [1]. Таку ж аналогію можна провести й в
економіці: виникнення певного явища спричиняє ланцюгову реакцію й серед
інших елементів економічної системи.
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Вивчаючи суть і природу механізму, науковці виділяють різні їх види –
господарський, правовий, економічний, організаційний, управлінський та ін.
Найбільшого поширення в різних сферах науки та галузях економіки набув саме
організаційно-економічний механізм. Так, зокрема, щодо агропромислового
виробництва, то більшість науковців наголошують на тому, що сучасні
трансформації сільського господарства, доцільно розглядати з позицій
організаційно-економічного забезпечення його подальшого розвитку. На
сьогодні існують різні підходи щодо визначення суті організаційно-економічного
механізму
та його складових. В тому числі недостатньо обґрунтовані
концептуальні підходи до визначення сутності й удосконалення складових
організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва в
аграрному секторі економіки.
Організаційно-економічний механізм насамперед залежить від сфери
його функціонування. При цьому, підтримуємо позицію С. Дементьєва, що його
обов’язковими складовими є: керуюча та керована система, методи,
інструменти й важелі впливу, а також кінцевий результат (мета діяльності) [2].
Відтак, враховуючи ці складові, а також беззаперечний вплив державного
регулювання й ринкового механізму на діяльність господарюючих суб’єктів,
можна навести загальну схему організаційно-економічного механізму щодо
ефективного розвитку інноваційного підприємництва (рис. 1).
Таким чином, організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного
підприємництва – це система методів, важелів та інструментів, які створюють
сприятливі умови для його розвитку. Він повинен постійно вдосконалюватися на
основі врахування поточної ситуації в аграрному секторі економіки, світових
тенденцій НТП та потреб суспільства.

Державне регулювання та
фактори зовнішнього
середовища

Керуюча система

Науковоосвітня
підсистема

Методи

Важелі

Інструменти

Організаційно-економічний вплив

Керована система

Підсистема
трансферу
інновацій

Підсистема
дифузії
інновацій

Зворотній
зв’язок

Підсистема
виробництва

Ефективний розвиток інноваційного
підприємництва в аграрному секторі економіки
Рисунок 1 Загальна схема організаційно-економічного механізму розвитку
інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки
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Джерело: адаптовано [2]
Метою
функціонування
організаційно-економічного
механізму
інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки має стати
максимальне використання науково-інноваційного потенціалу галузі, створення
сприятливого
середовища
для
розвитку
підсистем
інноваційного
підприємництва (науково-освітньої, трансферу інновацій, дифузії інновацій,
виробництва). Це забезпечить стійке прискорене зростання аграрного сектора
економіки на основі системного використання новітніх досягнень науки, техніки і
технологій, а також одержання позитивних економічних, екологічних,
соціальних, технологічних та інших ефектів.
На сьогодні системне управління такими складними об’єктами як
аграрний сектор України має спиратися на адекватну методологію, де, як
зазначає Ю. Лузан, головним методом має стати системна декомпозиція
початкового завдання формування і реалізації відповідних організаційноекономічних заходів [3, С. 5]. В контексті цього науковець проводить оцінку
ефективності функціонування 17 основних компонентів організаційноекономічного механізму агропромислового виробництва в Україні (максимальна
оцінка – 10 балів). Так, серед усіх наведених складових, інвестиційноінноваційний розвиток оцінено в 5 балів (з 10 можливих), тобто на 50% його
сприятливого впливу на розвиток АПВ. Крім того, розвиток сільського
підприємництва в цілому оцінено лише на 60 відсотків. За підрахунками
науковців, через зменшення трудової зайнятості, скорочення та зміну структури
виробництва, відсутність сприятливих умов для розвитку сільського
підприємництва й обслуговуючої сільськогосподарської кооперації, сільське
господарство України за останні роки не доодержує продукції майже на 50 млрд
грн. [3, С. 8].
Саме за таких умов необхідно раціонально підійти до вибору важелів та
інструментів розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі
економіки як визначальної складової інноваційного процесу, де відбувається
перетворення новації на інноваційну продукцію. При чому, чим більше будуть
взаємопов’язані організаційні та економічні важелі, тим більшою є вірогідність
отримання й поширення якісної інноваційної продукції, що в свою чергу
сприятиме нарощенню обсягів агропромислового виробництва та підвищенню
ефективності господарювання.
Узагальнюючи підходи до визначення організаційно-економічного
механізму та враховуючи сучасний стан інноваційної діяльності аграрних
підприємств, нами визначено організаційно-економічний механізм розвитку
інноваційного підприємництва (ІП) (рис. 2).

http://finance.mnau.edu.ua

485

Australian Journal of Scientific Research

Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного
підприємництва в аграрному секторі економіки
Методи

Планування

Державне
регулювання

Організація

Фінансування і
кредитування

Мотивація

Оподаткування

Контроль
(моніторинг)
Оцінювання
(аналіз)

Страхування

Важелі

Організаційні

Функції

Ціноутворення

Економічні

Прогнозування

Інструменти
- раціональний розподіл
обов’язків державних установ та
відомств що регулювання
розвитку ІП;
- розробка та реалізація
цільових програм розвитку ІП
на державному й регіональному
рівнях;
- державний контроль та
захист конкуренції і права
власності;
- щорічний моніторинг
інноваційної діяльності
аграрних підприємств та
наукових установ;
- поширення нових форм
трансферу технологій;
- пропаганда успішного
впровадження інновацій (ЗМІ,
Інтернет);
- міжнародне науково-технічне
співробітництво;
- кадрове забезпечення;
- формування інноваційної
культури;
- організація виставок,
ярмарок, презентацій
- пільгове оподаткування;
- пільгове кредитування;
- розвиток механізмів лізингу;
- сприяння розвитку

венчурного фінансування;
- часткова компенсація
вартості придбаної вітчизняної
техніки;
- страхування ризиків
інноваційної діяльності;
- удосконалення методик
ціноутворення на науковотехнічну продукцію;
- раціональні обсяги
фінансування науки і освіти

Рисунок 2 Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного
підприємництва в аграрному секторі економіки
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Джерело: розроблено автором на основі узагальнення результатів
наукових досліджень
Таким чином, функціонування організаційно-економічного механізму
передбачає взаємодію різних суб’єктів економіки – держави, фінансовокредитних установ, підприємницьких структур, науково-дослідних організацій,
інвесторів тощо. При цьому головним суб’єктом є держава, яка визначає
пріоритети та здійснює державне регулювання інноваційної діяльності. Основні
напрями державного регулювання інноваційної діяльності в Україні відповідно
до Закону України «Про інноваційну діяльність» наведено на рисунку 3.
визначення і підтримка пріоритетних напрямів
діяльності

Державне регулювання
інноваційної діяльності

формування і реалізації державних,
місцевих інноваційних програм

інноваційної

галузевих, регіональних і

створення нормативно-правової бази та економічних механізмів
для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності
захист прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності
фінансова підтримка виконання інноваційних проектів
стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних
установ, що кредитують виконання інноваційних проектів
встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної
діяльності
підтримка функціонування і розвитку сучасної інноваційної
інфраструктури

Рисунок 3 Напрями державного регулювання інноваційної діяльності в
Україні
Джерело: побудовано за матеріалами [4]
Державна підтримка інноваційного підприємництва в аграрному секторі
економіки повинна здійснюватися як засобами прямої участі держави, так із
застосуванням непрямих методів. Прямі методи поділяються на:
1) адміністративно-відомчі – пряме фінансування, яке здійснюється
відповідно до законодавства у сфері інновацій (державне фінансування
НДДКР);
2) програмно-цільові – пряме фінансування інноваційної діяльності через
здійснення цільових програм підтримки підприємств та інновацій, що втілюють
державні пріоритети в цих сферах (наприклад, державне замовлення на
розробку і впровадження нововведень тощо).
Непрямі методи передбачають:
http://finance.mnau.edu.ua
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1) опосередковане
стимулювання
розвитку
інноваційного
підприємництва, зокрема – податкове стимулювання. Адже, за допомогою
фіскальної системи держава впливає на обсяг фінансових ресурсів, що
залишаються в розпорядженні підприємницьких структур та можуть бути
використані на інноваційний розвиток;
2) створення сприятливого економічного клімату для інноваційного
підприємництва (мотивація науковців, інвесторів та підприємців, підвищення
соціального статусу науковців, сприяння поширенню інновацій різними
комунікаційними каналами тощо).
При цьому, як справедливо зазначають, С. Тивончук та Я. Тивончук,
державна підтримка має зводитися не тільки до кількісних характеристик
державних витрат, а й формування у суспільній свідомості творчого підходу в
умовах розбудови інноваційної економіки: креативність мислення, готовність до
безперервних інновацій, володіння інформаційними технологіями, колективної
творчої праці й індивідуальної відповідальності [5]. Важлива роль у цих
процесах має відводитись системі інноваційно-спрямованих науково-освітніх
закладів.
За умов обмежених фінансових ресурсів значної кількості господарюючих
суб’єктів в аграрному секторі економіки, необхідною складовою є стимулювання
кредитування. Виникає потреба у наданні довгострокових кредитів як
високотехнологічним компаніям, так і сільськогосподарським підприємствам
(оскільки інноваційні проекти, як правило, є довгостроковими), можливості
отримання державних гарантій по залученим кредитам, а також частковій
компенсації відсоткових ставок по кредитам за рахунок бюджетних коштів усіх
рівнів тощо.
Враховуючи позитивний досвід розвинених країн щодо діяльності
венчурних фондів, необхідно сприяти розвитку венчурного фінансування в
аграрному секторі економіки. Адже, на сьогодні вітчизняний венчурний капітал в
основному спрямований в інноваційні проекти будівельної галузі, торгівлі
енергоресурсами та невеликі продуктові інновації.
Розвиток інноваційного підприємництва залежить від попиту і пропозиції
на науково-технічну продукцію. При цьому удосконалення методик
ціноутворення на науково-технічну продукцію має відповідати вимогам
підвищення інноваційної активності як в науково-технічній, так і в виробничій
сферах АПК, стимулювати розвиток інноваційного процесу на всіх стадіях на
основі створення взаємної зацікавленості усіх його учасників.
Обов’язково необхідно організувати вивчення та поширення позитивного
досвіду впровадження інновацій. Це сприятиме не лише тиражуванню
накопиченого позитивного досвіду серед аграрних підприємств, але й на основі
цього – розробці цілеспрямованих і конкретних заходів підтримки щодо
подолання виявлених бар’єрів у розвитку інноваційного підприємництва.
Вважаємо, що приведення в дію усіх складових організаційноекономічного механізму розвитку інноваційного підприємництва сприятиме
своєчасному й ефективному впровадженню якісних інновацій в аграрному
секторі економіки, виведенню його на якісно новий рівень розвитку.
Ефективність організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного
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підприємництва буде залежати від обраних пріоритетів інноваційної стратегії та
напрямів їх підтримки як на державному, так і на регіональному рівнях.
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