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Інноваційну діяльність можна віднести до стратегічних дій, які вже в
найближчій перспективі будуть вирішальними для зростання міжнародної
конкурентоздатності

вітчизняної

економіки.

Особливого

значення

набуватимуть здатність до швидкого впровадження сучасних технологічних,
менеджерських і організаційних рішень, перетворення їх в комерційний успіх
саме аграрних підприємств.
Агроінновацію трактують як системні впровадження в аграрну сферу
результатів науково-дослідної роботи, що приводять до позитивних якісних
та кількісних змін у характеристиці взаємозв‘язків між біосферою та
техносферою, а також поліпшують стан навколишнього середовища, або як
результат праці, отриманий завдяки застосуванню нових наукових знань, що
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перетворюють процес функціонування та розвитку виробничо-господарської
системи АПК в напрямі підвищення її ефективності, стійкості та системної
якості відносин [1, с. 32].
Інноваційний процес в АПК має свою специфіку, обумовлену
особливостями агропромислового виробництва, і, перш за все, його головної
складової частини - сільського господарства. Інноваційна діяльність в умовах
аграрного виробництва являє собою процес створення, апробації та
подальшої реалізації інновацій в будь-якому елементі організаційної системи
- нововведення в технології, техніці, елементах організації і управління, які
призводять до прогресивного зміни в характері життєдіяльності.
Головна особливість інноваційних процесів в сільському господарстві
полягає в специфіці організації самого аграрного виробництва. Внаслідок
істотної диференціації регіонів країни по природно-кліматичних зонах і
спеціалізації

виробництва

дуже

різняться

технології

обробітку

сільськогосподарських культур, утримання і годування худоби. Це, в свою
чергу,

потребує

специфічних

підходів

до

формування

та

інноваційних процесів при вдосконаленні і модернізації

розвитку
технологій

аграрного виробництва.
Велика

територіальна

протяжність

країни

дозволяє

виробляти

різноманітні види сільськогосподарських товарів і продуктів їх переробки, які
розрізняються
аграрного

за

тривалістю

виробництва,

що

і

техніко-технологічними

також

вимагає врахування

параметрами
специфічних

особливостей при формуванні та розвитку інноваційних процесів при їх
вдосконаленні та модернізації.
Таким чином, сильна залежність аграрного виробництва від природних
і

погодних умов та

інших факторів підкреслює відмітні особливості

інноваційних процесів в сільському господарстві.
Основними

стримуючими

факторами

інноваційного

розвитку

сільського господарства є:
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- вади в управлінні науково технічним прогресом, відсутність тісної
взаємодії держави і приватного бізнесу;
- помітне зниження витрат на аграрну науку;
- Недостатня підготовленість кадрів;
- низька маркетингова робота;
- низький

рівень

платоспроможного

попиту

на

інноваційну

продукцію;
- різке зниження фінансування заходів з освоєння науково-технічних
досягнень у виробництві та відповідних інноваційних програм;
- відсутність механізму, стимулюючого розвиток інноваційного
процесу в сільському господарстві.
До числа пріоритетів розвитку інноваційних процесів в АПК слід
віднести:
- технологічне переоснащення організацій комплексу;
- енерго- і ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання і
переробки сільськогосподарської продукції;
- відтворювання родючості ґрунтів, запобігання всіх видів їх деградації,
розробка адаптивних технологій агроекосистем і агроландшафтів;
- розвиток виробництва органічної продукції сільського господарства;
- створення сучасної системи інформаційного та інфраструктурного
забезпечення інноваційної діяльності в АПК;
- розробка державної інноваційної політики і стратегії на державному і
регіональному рівні, націлених на становлення прогресивних технологічних
укладів;
- формування організаційно-економічного механізму функціонування
АПК на інноваційній основі;
- посилення ролі державних організацій в активізації інноваційної
діяльності; розробка регіональних і інноваційних програм розвитку АПК;
-

вдосконалення системи підготовки кадрів в області інноваційної

діяльності, що забезпечують підвищення інноваційної активності організацій
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і комерціалізацію результатів наукових досліджень [2].
Шляхами

інноваційного

забезпечення

сільськогосподарського

виробництва повинні бути: державна його підтримка, формування ринку
інновацій,

організація

системи

впровадження

інновацій,

створення

економічних умов, інноваційно-кадровий менеджмент.
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Summary
Theoretical foundations of the concept of innovation in agriculture are researched. Their
main specifics are highlighted, problems and priorities of development of innovative processes in
the agroindustrial complex are given.
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Розглянуто сутність і зміст бюджетної політики, сформовано авторський підхід
до визначення сутності бюджетної політики регіону Зазначено, що зміст бюджетної
політики регіону повинен полягати у визначенні курсу, завдань і напрямів діяльності
держави та органів місцевого самоврядування у сфері формування і використання
бюджетних коштів, що сприятиме удосконаленню регіональної бюджетної політики,
підвищенню її ефективності та досягненню перспективних завдань соціальноекономічного розвитку держави та її регіонів.
Ключові слова: бюджетна політика, бюджетна політика регіону, бюджетні
відносини, бюджетна система.

Формування збалансованих місцевих бюджетів та підтримки ефективно
діючої системи управління бюджетними ресурсами є запорукою зміцнення та
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