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© Томашук І.В., 2017 
 
Економіка сільських територій формує нові вимоги перед українськими підприємствами, але 

стабільних конкурентних позицій в сучасному глобалізованому світі досягнуть ті виробники, що 
отримають успіх в реалізації інноваційного потенціалу. 

На наш погляд, активізація інноваційного розвитку сільських територій Вінницької області 
повинна передбачати такі перспективні напрями, як: 

-розвиток виробничої та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного 
значення; 

-інвестування власних і залучених інвестиційних ресурсів в пріоритетні галузі економіки з 
конкретною диференціацією по галузях; 

-створення умов та впровадження інновацій, ресурсо-та енергозберігаючих технологій; 
-сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; 
-посилення конкурентного середовища та рівня конкурентоспроможності бізнесу, реалізація 

великих інвестиційних програм; 
-реструктуризація економічного потенціалу регіону і створення умов для диверсифікації 

виробництва на новій технологічній основі та інші. 
За період з 2000 по 2015 роки фінансування інноваційної діяльності у Вінницькій області 

склало 3737748,7 тис. грн., де 88,3% припадає на фінансування інноваційної діяльності за рахунок 
власних коштів,8,2%-інші джерела фінансування,3,4% це кошти іноземних інвесторів і лише 0,1% 
становлять кошти вітчизняних інвесторів. Нажаль, участь вітчизняних інвесторів у фінансуванні 
інноваційної діяльності Вінницького регіону досить мала, крім того, розмір іноземних інвестицій 
(рис.1) сьогодні дорівнює нулю. Слід підкреслити, що динаміка витрат для здійснення фінансування 
інноваційної діяльності у Вінницькій області, де джерелами фінансування виступають власні кошти 
підприємств, носить в цілому позитивний характер[1]. 

 
 

Рис.1. Джерела фінансування інноваційної діяльності у Вінницькій області(2000-2015рр.), тис. грн. 
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Інноваційний розвиток безпосередньо залежить від гармонійного поєднання складових 
людського та інтелектуального капіталів. Отримання доходів в економіці зумовлене попереднім 
капіталовкладенням у вигляді інвестицій в людський капітал-витрат на освіту, здоров`я, набуття 
навичок. Людський капітал в сучасних умовах господарювання сільських територій набуває 
особливого значення як основа економічного зростання та інноваційного розвитку. Саме людина 
забезпечує необхідні ринкові зміни в країні. Людський ресурс є запорукою розвитку науки й 
техніки, підвищення інноваційної активності для забезпечення конкурентоспроможності 
національної продукції на світовому ринку, покращення екологічної ситуації, підвищення 
соціальних стандартів[2,3]. 

Звичайно для забезпечення інноваційного розвитку сільських територій, провідна роль 
належить державі (рис.2), підтримка якої дозволила б стабілізувати демографічну ситуацію у 
сільській місцевості, значно підвищити рівень зайнятості, покращити соціальну інфраструктуру, 
полегшити доступ сільських жителів до суспільних послуг та максимально забезпечити рівень 
благоустрою.[4]. У цьому контексті необхідно впроваджувати державні політико-правові, 
організаційно-економічні та техніко-технологічні заходи, які сприяли б залученню вітчизняних та 
іноземних інвестицій та активізували інноваційний розвиток сільських територій.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Основні складові державної підтримки інноваційної діяльності 
 
Вдосконалення інноваційного розвитку сільських територій, набуває все більшої 

актуальності, адже саме сільські території є важливим джерелом продовольчої безпеки держави. 
Вважаємо, що в сучасних умовах найважливішим фактором стабілізації розвитку сільських 

територій є підвищення ефективності використання людського, інтелектуального та інноваційного 
потенціалів, що базуватиметься на державній підтримці. 
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Складові державної 
підтримки інноваційної 

діяльності 

-стимулювання залучення у науково-технічну та 
інноваційну сфери позабюджетних коштів; 
-стимулювання витрат агропідприємств на 
проведення наукових досліджень і розробок; 
-збільшення обсягу державного замовлення на 
новітні технології; 
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