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можуть бути значно вагомішими, ніж матеріальні. Скрутне фінансове 

становище зумовлює переважання матеріальних мотивів над 

моральними. Тому уміння розрізняти потреби працівників є основою 

формування у них активної трудової поведінки та досягнення 

підприємством основної мети – максимізації прибутку. 

Системи матеріального стимулювання повинні бути прості і 

зрозумілі кожному працівнику, бути гнучкими, що дають можливість 

відразу ж заохочувати кожен позитивний результат роботи. Розміри 

заохочення повинні бути економічно і психологічно обґрунтовані [4]. 

Для формування належного ставлення до праці потрібно 

створити такі умови, за яких працівник сприймав би свою працю як 

свідому діяльність, необхідну для нормального матеріального 

забезпечення, як джерело самовдосконалення, основу професійного та 

службового зростання. Таким чином, обираючи систему мотивації слід 

враховувати інтереси та потреби працівників. 
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У теперішній час світовий досвід розвитку інноваційної моделі 

економіки вказує на те, що її невід’ємною складовою є венчурне 

підприємництво та його елемент – венчурне інвестування. У свою 

чергу, останнє сприяє прискоренню інноваційного процесу і, за умов 
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ефективного застосування, здатне вивести економіку країни на 

якісніший рівень розвитку, забезпечивши конкурентоспроможність 

вітчизняних розробок на міжнародних ринках [1]. 

Активізація інноваційної діяльності є однією із ключових 

проблем економіки України в сучасних умовах. Зокрема, інновація 

відображає: стан знання, певне індустріальне та інституційне 

середовище країни; наявність кваліфікованої робочої сили, здатної 

описати технологічну проблему і успішно її розв’язати; економічну 

ментальність, щоб забезпечити вигідність застосування нового; 

мережу виробників і користувачів, які можуть кумулятивно 

обмінюватися досвідом, навчатись шляхом дослідження і творення [2]. 

Зокрема, для вирішення проблем венчурного підприємництва 

необхідна активна державна політика, що спрямована на створення 

сприятливих умов та відповідної інфраструктури для реалізації 

інновацій. Результатом проведеного дослідження стала розробка схеми 

методів та заходів державного регулювання венчурного інвестування в 

інноваційній сфері підприємств АПК (рис. 1). 

Проведений аналіз рисунку показав, що необхідно вибрати 

метод державного регулювання венчурного інвестування, зокрема, 

економічні, адміністративно правові та організаційні. Розглядаючи 

економічні методи ключовими аспектами є надання пільгових 

державних кредитів, здійснення державних замовлень, надання 

субсидій та дотацій, надання податкових пільг. У свою чергу до 

адміністативно-правових варто віднести формування умов залучення 

венчурних інвестицій, забезпечення захисту інвесторів, законодавче 

регулювання прав інвесторів, експертиза інвестиційних проектів. 

Організаційні методи включають стимулювання інноваційної 

діяльності, встановлення норм амортизаційних відрахувань, 

організація сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату. 

Стосовно заходів державного регулювання венчурного 

інвестування важливими є податкове, митне, кредитне регулювання, а 

також амортизаційна політика. 

Податкове регулювання включає зниження ставки податку на 

прибуток, встановлення ліміту, визначення ставки, зниження ставок, 

та введення процедури податкових канікул. 

У свою чергу митне регулювання полягає у зниження мита на 

високотехнологічне обладнання, забезпечення захисту інвестицій, 

зниженні ввізного ПДВ на високотехнолгогічне обладнання. Кредитне 

регулювання має здійснюватися в межах регулювання частоки 

компенсація відсотків по кредитах на придбання новітньої техніки, 
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зниження розміру винагороди по факторингових та акредитивних 

операціях. 

 

 
 

Рис.1. Схема методів та заходів державного регулювання венчурного 

інвестування в інноваційній сфері підприємств АПК 

Джерело: розроблено автором 

 

Важливою складовою є і амортизаціна політика, яка включає 

збільшення кількості способів обчиснлення амортизації, скорочення 

терміну нормативного використання обладнання, збільшення кількості 

регламентованих видів лізингу. За умови дотримання основних 

методів та заходів державного регулювання венчурного інвестування 

результатом стане запровадження венчурного інвестування на 

розвиток підприємств АПК, а це інноваційні зміни в галузі економіки 

АПК та інфраструктури, інституційні зміни в суспільстві та економіці 
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Результати державного регулювання венчурного інвестування на розвиток 

підприємств АПК: інноваційні та інституційні зміни в галузі економіки, новий 

рівень технологічного розвитку 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
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АПК, новий рівень технологічного розвитку підприємств АПК, а 

також отримання соціального, економічного т а еконогічного ефекту. 

Таким чином, венчурне інвестування є потужним інструментом 

інноваційного розвитку підприємств АПК України і вирізняються 

серед інших інвестиційних інститутів найбільш широкими 

інвестиційними можливостями. Проте венчурні інститути в умовах 

українського ринку функціонують на інших засадах, ніж це прийнято в 

світовій практиці. Тому, в умовах нинішньої економічної кризи 

достатньо визначити державою пріоритетні інноваційні проекти, 

забезпечити прозоре і справедливе втілення у життя вже існуючих 

законів. 
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Менеджмент як наукова система організації виробництва є 

однією з найважливіших умов ефективної та прибуткової діяльності 

підприємств [1, с.6]. На сьогоднішній час існує низка невизначених 

проблем, які вимагають нагального вирішення. 

Зараз існує велика кількість дослідницьких центрів, 

конкуруючих один з одним, які пропонують власні способи вирішення 

цих проблем. Парадоксом цієї ситуації є те, що більшість українських 

підприємств не тільки не намагаються вирішувати проблеми, але і не 

усвідомлюють їх наявність. 

Розглянемо найбільш важливі проблеми, з якими стикаються 

менеджери українських підприємств: 

1. Поєднання в одній особі власника і генерального директора. 
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