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КОНцЕПТуальНІ ЗаСади фОРМуВаННя  
МЕхаНІЗМу дЕРЖаВНОгО РЕгулЮВаННя  
Та ПІдТРиМКи ІННОВацІйНОгО РОЗВиТКу 
ПІдПРиєМСТВ агРаРНОгО СЕКТОРу

CONCEPTUAL BASES OF THE MECHANISM OF STATE 
REGULATION FORMATION AND SUPPORT OF INNOVATION 
DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR ENTERPRISES

Визначено сутність державного регулювання та державної підтримки. Висвітлено нор-
мативно-правове забезпечення щодо питань регулювання і підтримки аграрного сектору. 
Виокремлено елементи державної підтримки та розглянуто бюджетне фінансування до-
сліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок в агросекторі. Запропоновано 
організаційно-економічний механізм державного регулювання і підтримки інноваційного роз-
витку підприємств аграрного сектору та охарактеризовано принципи його побудови. Дове-
дено ефективність державного регулювання і підтримки суб’єктів господарювання у межах 
агросектору через забезпечення позитивного впливу інноваційних процесів на виробництво 
аграрно-промислової продукції.

Ключові слова: державне регулювання, фінансова підтримка, організаційно-економічний 
механізм, інноваційний розвиток, підприємства аграрного сектору. 

Определена сущность государственного регулирования и государственной поддерж-
ки. Освещено нормативно-правовое обеспечение по вопросам регулирования и поддержки 
аграрного сектора. Выделены элементы государственной поддержки и рассмотрено бюд-
жетное финансирование исследований, прикладных научных и научно-технических разрабо-
ток в агросекторе. Предложен организационно-экономический механизм государственно-
го регулирования и поддержки инновационного развития предприятий аграрного сектора 
и охарактеризованы принципы его построения. Доказана эффективность государствен-
ного регулирования и поддержки субъектов хозяйствования в рамках агросектора через 
обеспечение положительного влияния инновационных процессов на производство аграрно-
промышленной продукции.

Ключевые слова: государственное регулирование, финансовая поддержка, организаци-
онно-экономический механизм, инновационное развитие, предприятия аграрного сектора.

Improving the efficiency of agricultural and industrial production depends on the proper develop-
ment of scientific and technical activities within the relevant areas of the agricultural sector and its 
support at the state level. The article substantiates the relevance of the formation and implementa-
tion of the mechanism of regulation and support of innovative development of enterprises of the ag-
ricultural sector by the state. The essence of state regulation and state support is defined. The meth-
ods of state regulation of economic processes are underlined. Regulatory affairs on regulation and 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. В умовах ринкових відносин 
підприємства аграрного сектору виступають 
основними суб’єктами господарської діяльнос-
ті, успішний розвиток яких залежить значною 
мірою від рівня їхньої інноваційної активності. 
Створення, впровадження та освоєння іннова-
цій безпосередньо у виробництві аграрно-про-
мислової продукції забезпечить відновлення 
позитивної динаміки основних економічних по-
казників діяльності підприємств і підвищення 
їхньої ефективності. Тому нині інновації мають 
велике значення в процесі підвищення конку-
рентоспроможності аграрно-промислового ви-
робництва та розвитку економіки країни. Однак 
сталий інноваційний розвиток галузей аграрного 
сектору не виникає спонтанно, а вимагає наяв-
ності ефективного організаційно-економічного 
механізму державного регулювання та підтрим-
ки сільськогосподарських підприємств, що пе-
редбачає створення необхідних економіко-пра-
вових та господарсько-фінансових передумов.

аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Проблеми 
державного регулювання та підтримки інно-
ваційного розвитку суб’єктів підприємництва 
висвітлено в наукових працях багатьох вітчиз-
няних учених-економістів, а саме: О.А. Бутен-
ко, Н.Ю. Гладинець, О.Є. Гудзь, І.В. Комарова, 
Н.С. Кузишин, С.В. Майстро, О.А. Мартинюк, 
О.Я. Мединська, А.С. Музиченко, Л.І. Омелья-
ненко, Н.М. Польова, Н.В. Філіппова та ін. Вони 
зробили значний внесок у розвиток ефектив-
ного механізму управління інноваційною діяль-
ністю у межах країни, регіонів і господарюючих 

суб'єктів. При цьому недостатньо уваги приді-
лено дослідженню концептуальних основ фор-
мування організаційно-економічного механізму 
стимулювання державою інноваційних перетво-
рень в аграрному секторі. 

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Мета статті – визначення ролі 
державного регулювання та фінансової під-
тримки в процесі функціонування підприємств 
аграрно-промислового виробництва на іннова-
ційній основі та теоретико-методологічне об-
ґрунтування формування і реалізації організа-
ційно-економічного механізму регулювання та 
підтримки інноваційного розвитку підприємств 
аграрного сектору з боку держави.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. Державне регулювання 
становить систему заходів законодавчого, вико-
навчого і контролюючого характеру з боку дер-
жави щодо діяльності господарюючих суб’єктів 
для забезпечення гармонійного розвитку, у т. ч. 
на інноваційній основі. Така система заходів, 
інструментів, методів, механізмів і засобів здій-
снення підтримуючої, компенсаційної та регу-
люючої діяльності держави забезпечує вплив 
не лише на діяльність суб’єктів господарю-
вання, а й ринкову кон’юнктуру для створення 
оптимальних умов ефективного функціонуван-
ня ринків аграрно-промислової продукції та ви-
рішення складних соціально-економічних про-
блем аграрної економіки і економіки сільських 
територій [1, с. 34]. При цьому державне регу-
лювання економічних процесів здійснюється на 
основі економічних, адміністративних та інсти-
туціональних методів. Хоча економічні методи 
впливу, на нашу думку, найдієвіші та найефек-

support of the agricultural sector are shown. The elements of state support of the agricultural sector 
are highlighted. The budget financing of research, applied scientific and technical developments in 
the agricultural sector, which contribute to the efficiency and environmental friendliness of agricul-
tural and industrial production is examined. The organizational and economic mechanism of state 
regulation and support of innovative development of the enterprises in agrarian sector is offered and 
the principles of its construction are described. The main components of the mechanism of state reg-
ulation and support of innovative development of enterprises in the agricultural sector and the priority 
directions of innovative activity of agricultural producers within the formed innovative environment 
are determined. The system of provision of the mechanism of state regulation and support of inno-
vative development of the enterprises in agrarian sector is described. Its designated components will 
define potential opportunities of development of the innovative sphere and will promote consecutive 
introduction of innovations. The efficiency of state regulation and support of business entities within 
the agricultural sector through the positive impact of innovative processes on the production of agri-
cultural and industrial products is proved.

Keywords: state regulation, financial support, organizational and economic mechanism, innova-
tive development, enterprises of the agrarian sector.
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тивніші в процесі стимулювання та активізації 
інноваційної діяльності підприємств аграрного 
сектору, однак їх слід поєднувати з інституціо-
нальними й адміністративними для підвищен-
ня результативності функціонування суб’єктів 
аграрно-промислового виробництва.

Варто зазначити, що не лише важливо визна-
читися щодо методів державного регулювання 
економічних процесів, а й механізмів та інстру-
ментів, що будуть забезпечувати гармонійний роз-
виток суб’єктів господарювання у межах агарного 
сектору. Тим більше що діапазон їх досить широ-
кий, а саме: eкoнoмiчнi, iнституцiйнi, oргaнiзaцiйнi, 
сoцiaльнi, iнфoрмaцiйнi, психo лoгiчнi тa iн. Вплив 
таких механізмів та дoцiль нiсть їх зaстoсувaння 
мoжуть рiзнитися. Проте систeмнa i кoмплeкснa 
дeржaвнa пoлiтикa мaє oпирaтися нa дoстaтньo 
ширoкий aрсeнaл мeхaнiзмiв i зaсoбiв, що 
будуть забезпечувати реалізацію проце-
сів – вiд дoслiджeння пoтoчнoгo стaну спрaв дo 
кoнтрoлювaння рeaлiзoвaних зaхoдiв.

Державне регулювання поєднує у собі дер-
жавну підтримку, адміністративний та правовий 
вплив, а також міри обмежувального характеру. 
Таким чином, державна підтримка аграрного 
сектору економіки як невід'ємна частина дер-
жавного регулювання являє собою сукупність 
різних інструментів і форм економічного впливу 
на розвиток сільського господарства для фор-
мування стабільності й конкурентоздатності під-
приємств різноманітних організаційно-правових 
форм господарювання, створення можливостей 
для насичення ринку якісним продовольством, 
розвитку сільських територій і досягнення про-
довольчої безпеки країни [2, с. 112]. Вона висту-
пає основним механізмом реалізації державної 
аграрної політики та є свідомим створенням 
сприятливих економічних, правових, організа-
ційних та інших умов розвитку аграрно-промис-
лового виробництва, забезпеченого матеріаль-
ними та фінансовими ресурсами [3, с. 60].

Із метою подолання негативних тенденцій та 
створення умов для позитивної динаміки розви-
тку підприємств аграрно-промислового вироб-
ництва в Україні здійснюється нормативно-пра-
вове регулювання щодо питань державної 
підтримки аграрного сектору, які знайшли ві-
дображення у законах України «Про державну 
підтримку сільського господарства України», 
«Про основні засади державної аграрної по-
літики на період до 2015 року», у «Державній 
цільовій програмі розвитку українського села 
на період до 2015 року», а також у регіональ-

них програмах розвитку агропромислового 
комплексу, яких налічується станом на 2018 р. 
близько п’ятдесяти. Крім того, Кабінет Міністрів 
України щороку приймає низку постанов щодо 
регулювання окремих питань державної під-
тримки аграрного сектору, а також щодо вико-
нання державного бюджету. Така сукупність до-
кументів робить правову систему регулювання 
та підтримки основних сфер аграрного сектору 
економіки нашої країни досить складною.

Фінансова підтримка сфер аграрного сек-
тору з держбюджету, як правило, спрямову-
ється на значущі заходи розвитку сільського 
господарства, які не можуть фінансуватися са-
мостійно підприємствами аграрно-промислово-
го виробництва або за рахунок кредитування 
банківських структур. Державна підтримка аг-
росектору охоплює [4]: бюджетне фінансування 
програм і заходів, які спрямовуються на розви-
ток галузей агросектору, пільговий режим опо-
даткування, часткову компенсацію процентних 
ставок за користування кредитами комерційних 
банків, списання безнадійної заборгованості пе-
ред бюджетом тощо.

Нині державна фінансова підтримка потре-
бує стабільного надходження видатків та їх 
оптимізації, особливо фінансування аграрної 
науки, якій держава має приділити підвищену 
увагу, адже вона виступає запорукою відро-
дження аграрно-промислового виробництва 
країни. А тому пріоритет у збільшенні обсягів 
фінансування наукових розробок у сфері аграр-
ного сектору має бути наданий тим галузям та 
виробництвам, які забезпечують зростання до-
даної вартості, а також економічності та еколо-
гічності аграрно-промислового виробництва. 
Фінансування досліджень, прикладних науко-
вих і науково-технічних розробок та новітніх 
інновацій в агросекторі має мінливий характер, 
хоча в 2017-2018 рр. прослідковується тенден-
ція до його підвищення (рис. 1).

Нині існує необхідність не стільки одержан-
ня державної фінансової підтримки для забез-
печення активізації інноваційної діяльності під-
приємств аграрно-промислового виробництва, 
скільки ефективного її використання. Цьому 
має слугувати формування організаційно-еко-
номічного механізму державного регулювання 
і підтримки інноваційного розвитку підприєм-
ства аграрного сектору, що буде забезпечувати 
зацікавленість сільськогосподарських товаро-
виробників у творчому процесі розроблення та 
впровадження інновацій.
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Формування такого механізму повинне від-
буватися на підставі таких принципів [5, с. 24]: 

- достатності, публічності і контролі виділе-
них бюджетних засобів і жорсткого планування 
бюджетного фінансування; 

- своєчасності надання підтримки й спри-
яння у вирішенні першочергових завдань аграр-
ного сектору; 

- доступності, гнучкості й прозорості дер-
жавної підтримки для різноманітних організа-
ційно-правових форм господарювання; 

- врахування регіональних особливостей 
у процесі фінансування бюджетних програм 
і формування єдиного ринкового простору.

Механізм державного регулювання і під-
тримки інноваційної діяльності у межах підпри-
ємств агросектору передбачає використання 
певного набору організаційних та фінансово-
економічних заходів, які, з одного боку, дають 
змогу місцевим громадам розробляти довго-
строкові плани регіонального розвитку, а з ін-
шого – забезпечують ефективність державного 
регулювання через активізацію інноваційного 
розвитку підприємств аграрно-промислового 
виробництва. Професійний розподіл повнова-
жень між окремими ланками управлінської сис-
теми в процесі інноваційної діяльності аграрних 
підприємств та злагодженість дій її керуючого 
та керованого складників визначатимуть ре-
зультативність механізму у цілому.

Організаційно-економічний механізм дер-
жавного регулювання і підтримки інноваційного 
розвитку підприємств аграрного сектору пови-
нен включати суб’єктні (уряд, державні інститу-
ти) та об’єктні (підприємства аграрно-промис-
лового виробництва, наукові установи, заклади 

вищої освіти) складники, систему забезпечення, 
а також методи та заходи державного регулю-
вання, що є основою формування інноваційного 
середовища, в якому визначаються пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності сільськогоспо-
дарських товаровиробників (рис. 2). 

У представленому механізмі система забез-
печення виступає найважливішим елементом 
у процесі державного регулювання і підтрим-
ки інноваційної діяльності в агросекторі. Вона 
передбачає наявність нормативно-правового, 
наукового, інформаційно-аналітичного, ресурс-
ного, матеріально-технічного забезпечення із 
застосуванням методів державного регулю-
вання та організаційних і фінансово-економіч-
них заходів управління розвитком підприємств 
аграрно-промислового виробництва на іннова-
ційній основі. Дія таких заходів спрямована на 
активізацію інноваційних процесів та сприяє 
досягненню поставлених цілей і одержанню 
запланованих результатів у процесі функціону-
вання підприємств аграрного сектору.

Нормативно-правове забезпечення органі-
заційно-економічного механізму державного 
регулювання і підтримки інноваційного розвитку 
підприємств аграрного сектору містить норма-
тивно-законодавчі акти прямого чи опосередко-
ваного впливу та окреслює правові основи його 
здійснення, регламентує права та повноважен-
ня учасників у сфері інноваційної діяльності, 
а також методи реалізації державної політики 
розвитку аграрно-промислових суб’єктів під-
приємництва на інноваційних засадах. Наукове 
забезпечення передбачає здійснення наукових 
розробок, освоєння прогресивних, стратегіч-
них конкурентоспроможних технологій, упро-
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Джерело: складено автором з використанням даних Міністерства аграрної політики та продовольства України
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вадження їх у наукоємне аграрно-промислове 
виробництво і реалізацію якісної наукоємної 
сільськогосподарської продукції на продоволь-
чому ринку.

Інформаційно-аналітичне забезпечення 
функ ціонування механізму державного регулю-
вання і підтримки інноваційної діяльності має за 
мету надання повної та достовірної інформації 
про інноваційно активні підприємства аграрно-
промислового виробництва, пріоритетні дер-
жавні інноваційні програми та проекти в аграр-
ній галузі, розвиток інноваційного потенціалу 
та інноваційних процесів як на національному 
і регіональному рівнях, так і в межах суб’єктів 
господарювання, а також інноваційне серед-
овище загалом. Воно забезпечує розвиток роз-
галуженої мережі засобів зв’язку та спеціалізо-
ваних комунікаційних мереж, прискорює обмін 
джерелами інформації і накопичення їх у спе-
ціальних базах даних. Ресурсне забезпечення 
базується на аналізі стану всіх видів ресурсів, 
задіяних в аграрно-промисловому виробництві, 
визначенні їх потреби та раціональному й опти-
мальному використанні. У межах підприємств 
аграрного сектору воно стосується забезпечен-
ня садивним матеріалом, відновлення і збере-

ження родючості ґрунтів, підвищення показни-
ків урожайності сільгоспкультур тощо.

Матеріально-технічне забезпечення орга-
нізаційно-економічного механізму державного 
регулювання і підтримки інноваційного розви-
тку підприємств аграрного сектору передба-
чає наявність відповідної техніки та сучасних 
технологій, необхідних для організації процесу 
аграрно-промислового виробництва інновацій-
ної продукції, та спрямоване на відтворення 
і розвиток матеріально-технічної бази, комп-
лексну механізацію і поступову автоматизацію 
технологічних процесів та виготовлення матері-
альних ресурсів.

Система забезпечення у межах механізму 
регулювання і держпідтримки інноваційного 
розвитку в сукупності своїх структурних склад-
ників відображає головні аспекти організації 
інноваційної діяльності в аграрно-промислово-
му виробництві, управління та вдосконалення 
інноваційних процесів на рівні окремих підпри-
ємств агросектору.

Формування та реалізація запропоновано-
го організаційно-економічного механізму дер-
жавного регулювання і підтримки інновацій-
ного розвитку на рівні підприємств аграрного 
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Рис. 2. Організаційно-економічний механізм державного регулювання  
і підтримки інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору

Джерело: розробка автора
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сектору забезпечить переорієнтацію їх вироб-
ничо-господарської діяльності, що сприятиме 
активізації техніко-технологічних та інших зру-
шень в аграрно-промисловому виробництві 
й створить відповідні умови щодо впроваджен-
ня у практику інноваційних розробок. Саме вони 
повинні стати основою визначення та підтримки 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
в агросекторі, а також «відповідати загально-
державним інтересам та враховувати ті невід-
кладні завдання, які випливають із сучасного 
стану та структури економіки України» [6, с. 77]. 
Гнучка система державного регулювання і під-
тримки підприємств агросектору спрямована на 
відновлення вітчизняного аграрно-промислово-
го виробництва, у т. ч. на інноваційній основі, 
захист та збереження природо-ресурсного се-
редовища, розвиток привабливості сільських 
регіонів, забезпечення добробуту сільського 
населення та підвищення якості життя на селі.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Ефективне державне регулювання та держав-
на підтримка інноваційного розвитку забезпе-
чують позитивний вплив інноваційних процесів 
на виробництво аграрно-промислової продукції 
та сприяють їх активізації на сільськогосподар-
ських підприємствах, створюють нові робочі 
місця і підвищують добробут усіх верств насе-
лення, що задіяні у цьому процесі. Інноваційний 
розвиток можливий лише за умови поєднання 
інтересів державної влади і суб’єктів господар-
ської діяльності, тому що держава може виділи-
ти кошти, організувати наукове співтовариство, 
допомогти спрогнозувати розвиток та збудувати 
пріоритети, але процес освоєння грошей та ви-
хід на ринок – це завдання самих господарських 
суб’єктів. Для цього необхідно спрямовувати 
організаційно-економічні заходи і важелі в єди-
ний механізм, де функціонування підприємств 
аграрного сектору, які використовують у своїй 
виробничо-господарській діяльності бюджетні 
кошти, буде зорієнтовано на освоєння новітньої 
техніки та технологій.
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