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розвитку сільських територій та їх жителів. Досягнути цього можливо за 
умови створення сприятливого інвестиційного клімату у сільській 
місцевості та формування цілісної, цілеспрямованої, виваженої політики і 
чітко організованої роботи спрямованої на розвиток сільських поселень, 
що змогло б  зацікавити молодь, суттєво покращивши рівень життя 
сільських мешканців, сприяти їх всебічному розвитку, та зробити село 
стратегічно привабливим осередком життя. 
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Розглянуто роль державної підтримки у вирішенні проблем 
інноваційного розвитку аграрних підприємств в сучасних ринкових 
умовах. 

Постановка проблеми. Дотримання положень щодо членства 
України в Світовій організації торгівлі та посилення міжнародної 
конкуренції можливе лише на основі активізації інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання, оскільки без цього стає 
неможливим забезпечення їх сталого розвитку та економіки в цілому. 

І, безумовно, в інноваційному шляху розвитку зацікавлена 
держава, оскільки це сприяє зростанню валового внутрішнього 
продукту, обсягів реалізації продукції, поповнення бюджетів усіх 
рівнів, зміцненню соціальної злагоди у державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ролі 
державної підтримки в активізації інноваційної діяльності підприємств 
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присвячено праці українських учених: Л.В. Дейнеко, І.О. Іртищевої, 
Н.М. Сіренко та ін. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності 
державної підтримки інноваційної діяльності аграрних підприємств та 
напрямів її активізації. 

Виклад основного матеріалу. Основним інститутом, здатним 
забезпечити організаційну, фінансову і правову підтримку 
інноваційної діяльності, є держава. Але на сьогоднішній день ще не 
сформована ефективна система державного регулювання і підтримки 
інновацій в аграрному секторі економіки, оскільки не реалізовано 
основні її форми та напрями. Так, у сфері формування нормативно-
правової бази інноваційного розвитку Українське законодавство 
характеризується великою кількістю законів, підзаконних 
нормативних актів міністерств і відомств щодо поняття інновації та 
інноваційної діяльності, що є негативним явищем в розвитку 
інноваційної діяльності, оскільки порушує логіку формування правової 
бази та породжує неузгодженість між різними документами [1, с. 39]. 

Важливим завданням у забезпеченні взаємодії науки, освіти, 
виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної 
діяльності є створення та підтримка державою інфраструктури 
інноваційної діяльності. 

Інфраструктура, що сприяє інноваційному розвитку в Україні, 
перебуває в занедбаному стані. В ній представлені лише окремі види 
інноваційних структур Причому, діяльність лише незначної їх частини 
відповідає завданням, які поставлені перед ними, виходячи з світового 
досвіду діяльності різних типів інноваційних інфраструктур [2, c. 58]. 
Серед бар’єрів, які стримують розвиток інноваційних структур, 
особливе значення має невідпрацьованість механізму державного 
регулювання цього процесу, необґрунтована централізація прийняття 
рішення про створення нових структур влади. 

Що стосується фінансової підтримки у сфері інноваційної 
діяльності, то в Україні через відсутність у держави можливостей пряма 
фінансова допомога незначна, оскільки фінансовою підтримкою 
інноваційної діяльності займаються лише декілька структур, таких як: 
Державна інноваційна комісія, Державний фонд фундаментальних 
досліджень, Український фонд підтримки підприємництва, які не в змозі 
на достатньому рівні забезпечити організацію державної фінансової, 
інвестиційної та матеріально-технічної підтримки підприємств. 

Іншим не менш важливим напрямом регулювання інноваційної 
діяльності є кредитна політика. В нашій країні під впливом внутрішніх 
та зовнішніх економічних, соціальних, а часто навіть політичних 
обставин, нестабільності у сфері бізнесу та виробництва існуючі умови 
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отримання кредитних коштів не влаштовують позичальників. Тому 
кредитні методи стимулювання використовуються незначною 
частиною сільськогосподарських підприємств. 

Висновки. Виходячи з вищевказаного, для проведення активної 
інноваційної політики в аграрній сфері потрібне вживання таких 
заходів, що стосуються вдосконалення нормативно-правової бази, 
розвитку інфраструктури інноваційного процесу, активізації 
інноваційної діяльності у сфері оподаткування, кредитної політики, 
позабюджетного фінансування. 
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