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Перехід аграрного сектора економіки України на інноваційну основу повинен відбуватися з ураху5

ванням особливостей аграрного сектору, насамперед галузевих. Аграрний сектор — особлива галузь

матеріального виробництва і специфічний вид бізнесу, оскільки воно, перш за все, знаходиться у об5

'єктивній залежності від багатьох природно5кліматичних явищ: кількості опадів, що випадають в серед5

ньому за рік, тривалості вегетаційного періоду рослин, рівня сонячної радіації, непередбачених стихій5

них лих. Крім цього, аграрний сектор України розташовано на величезній території, яка характеризуєть5

ся неоднаковими кліматичними параметрами, різним родючістю землі як основного засобу виробницт5

ва, різним рівнем розвитку виробничої та соціальної структури, різним кадровим потенціалом та тощо.

Умови для інноваційної конкуренції в агробізнесі повинні бути створені не тільки на макрорівні, але

й на рівні окремих товаровиробників, шляхом еволюційного відбору керівників5новаторів. У сучасних

умовах ефективний керівник повинен не тільки спиратися на свої знання, вміння і досвід, а й бути сприй5

нятливим до передового досвіду роботи інших господарств, до останніх досягнень і рекомендацій аграр5

ної та економічної науки. Постійне впровадження результатів науково5технічного прогресу є одним з

основних резервів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на рівні окремих то5

варовиробників. Однак слід зазначити, що впровадження інновацій у виробництво можливо за наяв5

ності двох основних умов: бажання і вміння впроваджувати. У зв'язку з цим пропонується наступна схе5

ма руху інновацій у сільськогосподарське виробництво в сучасних умовах.

The rise of efficiency at this stage is associated with the introduction of industrial technology frees engaged

in production as defined in the order of more defining further reduction and degradation of the rural population

(30% of residents of Ukraine), given the fact that the urban proportion of the population is losing time with

collapse of the speculative economy and expand the international division of labor. At the same time functioning

as a disadvantaged social sector agribusiness not objectively able to realize high profitability, and this — loss of

motive power and attractiveness. It follows the predicted step — maximum insulation system links with rural

populations, TB social and economic spheres are broken, and thus disappears one of the principles state that

leads to the next gap — between business and government.

Go agricultural sector Ukraine on the basis of innovation should be based on characteristics of the agricultural

sector, especially industry. The agricultural sector — a special branch of material production and a specific type

of business as it is, above all, is the objective depends on many climatic phenomena: the amount of precipitation

in an average year, the length of the growing season of plants of solar radiation , unforeseen disasters. In addition,

the agricultural sector of Ukraine is located in the vast territory, which is characterized by unequal climatic

parameters, different fertility of the land as the main means of production, different levels of industrial and social

structure, human resources and various others.

Conditions for agribusiness innovation competition should be created not only at the macro level, but also at

the level of individual producers, through evolutionary selection of leaders and innovators. In modern conditions

effective leader must not only rely on their knowledge, skills and experience, but also to be receptive to the best

practices of other economies, the latest achievements and recommendations of Agricultural and economics.

Continuous implementation of scientific and technological progress is a major reserves to increase the efficiency
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ВСТУП
Підйом ефективності на сучасному етапі пов'язаний

з впровадженням індустріальних технологій, що вивіль(
няє зайнятих у виробництві за визначенням на порядок
більше, що визначає подальше скорочення і деградацію
сільського населення (30% жителів України), з урахуван(
ням того, що урбанізована частина населення втрачає
зайнятість при обвалі спекулятивного сектора економі(
ки і переформатування міжнародного розподілу праці.
У той же час функціонуючий в несприятливій соціальній
сфері агробізнес не здатний реалізувати об'єктивно ви(
соку рентабельність, а це — втрата рушійної сили та інве(
стиційної привабливості. З цього випливає прогнозова(
ний крок — максимальна ізоляція системних зв'язків з
сільським населенням, т.б. соціальна та економічна сфе(
ри розриваються, а значить, зникає один з принципів дер(
жавності, що призводить до наступного розриву — між
бізнесом і владою. З вищесказаного можна зробити вис(
новок про недостатність вирішення проблем АПК на тех(
ніко(економічному рівні, потрібний системний інновац(
ійний підхід, трансформуючи аграрний сектор агрокуль(
турну модель життєдіяльності та розвитку (у тому числі
демографічного), альтернативну урбаністичної.

Перехід аграрного сектора економіки України на інно(
ваційну основу повинен відбуватися з урахуванням особ(
ливостей аграрного сектору, насамперед галузевих. Аграр(
ний сектор — особлива галузь матеріального виробницт(
ва і специфічний вид бізнесу, оскільки воно, перш за все,
знаходиться в об'єктивній залежності від багатьох природ(
но(кліматичних явищ: кількості опадів, що випадають в
середньому за рік, тривалості вегетаційного періоду рос(
лин, рівня сонячної радіації, непередбачених стихійних
лих. Крім цього, аграрний сектор України розташовано на
величезній території, яка характеризується неоднакови(
ми кліматичними параметрами, різним родючістю землі як
основного засобу виробництва, різним рівнем розвитку
виробничої та соціальної структури, різним кадровим по(
тенціалом та тощо. Ця обставина додатково породжує
багато складних практичних проблем, пов'язаних із забез(
печенням ефективного розвитку сільськогосподарського
виробництва в усіх регіонах країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Важливу роль у теоретичному та практичному до(

слідженні питань організації інноваційну діяльність дер(
жави та підприємств аграрного сектору та її впливу на
розвиток національну економіку відіграють праці сучас(
них вітчизняних науковців та практиків: В.Д. Базилевича,
О.І. Баранівського, І.І. Вініченка, О.С. Власюка, В.М. Ге(
єця, В.С. Загорського, Т.Т. Ковальчука, О.М. Мозгово(
го, Є.Г. Панченка, В.Г. Федоренка, В.Я. Шевчука, Г.К. Яло(
вого та ін. Розгляду інновацій в АПК значну увагу при(
діляють відомі науковці М.Я. Дем'яненко, П.Т. Саблук,
М.А. Хвесик, Г.М. Підлісецький та ін. [2, с. 63].

 Віддаючи належне результатам досліджень та їх ролі
в збагаченні інноваційної парадигми розвитку аграрного
сектору, все ж необхідно зазначити, що до даної пред(
метної площини досліджень майже не було включено
національну економіку, недостатньо розкрито специфі(
ку інноваційного розвитку сільськогосподарського ви(

of agricultural production at the level of individual producers. Note, however, that innovation in production if

there are two basic conditions: the willingness and ability to implement. In this regard, we propose the following

plan of the innovations in agricultural production in modern conditions

This scheme should be a component of the overall agribusiness innovation system that provides dynamic

innovation process. The main incentive for innovation, according to the proposed scheme, formed just a socio5

cultural environment, the system of informal institutions prevailing in the society as a result of evolutionary

historical traditions and regulatory influences through the educational process.

Ключові слова: інновації, інноваційні технології, аграрний сектор, національна економіка, організація
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робництва, яка полягає в тому, що одночасно із застосу(
ванням інноваційних технологій повинні враховуватись
соціально(економічні чинники зайнятості населення,
розвитку суміжних галузей (рослинництва, тваринницт(
ва) та недопущення зниження родючості грунтів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення сутності та особливостей

переходу аграрного сектора національної економіки Ук(
раїни на інноваційну основу господарювання для окрес(
лення на цій основі напрямів активізації інноваційної діяль(
ності підприємств аграрної сфери на державному рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ
До природнх умов, що впливають на ефективність

сільськогосподарського виробництва, можна віднести на(
ступні: географічне положення; природну зону, рельєф
місцевості, тип грунтів і рівень їх родючості, погодно(кліма(
тичні умови. Розглядаючи сукупність виділених факторів
природного середовища, слід сказати, що такі з них, як гео(
графічне положення, природна зона, рельєф місцевості і тип
грунтів, є відносно постійними і рівень їх впливу на ефек(
тивність сільськогосподарського виробництва в конкретно(
му районі залежить від того, наскільки правильно підприє(
мства з урахуванням місцевих природних умов вибрали ви(
робничий напрям, технології виробництва продукції та
тощо. Дані умови спочатку визначають деякі рамки і межі
сільськогосподарського виробництва, накладаючи обме(
ження на набір культур і тварин, які можуть виростати і
міститися в певній місцевості. Інші фактори є непостійни(
ми, які зумовлюють виробничу та економічну нестабільність
аграрного сектору і негативно впливають на його ефек(
тивність. Повністю усунути негативний вплив погодно(
кліматичних умов не можна, однак для підвищення ефек(
тивності сільськогосподарського виробництва можна зни(
зити ступінь виробничого та комерційного ризику, обумов(
леного факторами природного середовища. Для цього не(
обхідно враховувати весь комплекс особливостей, що фор(
мують специфічний набір чинників ефективного функціо(
нування підприємств даної галузі [5].

Автором визначені відмінні особливості чинників
ефективного функціонування підприємств аграрного
сектору в національній економіці:

1. У сільському господарстві в якості головного, не(
замінного засоби виробництва виступає земля. Вона є
одночасно об'єктом, на який впливає людина (предметом
праці), і об'єктом впливу на вирощувані рослини (засо(
бом праці). У цьому полягає двоїстий характер викорис(
тання землі в сільському господарстві. Земельні ресурси
— єдиний засіб виробництва, не тільки не зношується при
правильному використанні, але і поліпшуються. Їх заз(
вичай розглядають у тісному зв'язку з такими елемента(
ми географічного середовища, як клімат і рельєф місце(
вості, оскільки в сукупності вони визначають базові умови
сільськогосподарського виробництва.

2. Сільськогосподарське виробництво взаємопов'я(
зане з природними факторами. У тісному переплетенні
економічного процесу з природними процесами розвит(
ку рослинних і тваринних організмів чітко проявляють(
ся специфічні особливості землеробства. Тому, щоб на(
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давати дієвий вплив на виробництво, необхідно врахо(
вувати біологічні закономірності розвитку природи.

3. У сільськогосподарському виробництві робочий
період не збігається з періодом виробництва. Час вироб(
ництва складається з часу безпосереднього впливу лю(
дини і часу впливу природних факторів. Розбіжність
робочого періоду та періоду виробництва обумовлює
сезонність сільськогосподарського виробництва, яка
впливає на його організацію та економіку. З сезонністю
пов'язані використання техніки, оборот грошових
коштів та інші елементи виробництва. Це найбільш чітко
виражається в рослинництві.

4. Територіальний фактор і сезонний характер вироб(
ництва обумовлюють особливості використання техніки.
Часовий розрив у додатку праці між посівом, доглядом за
рослинами, збиранням врожаю призупиняє участь деякої
частини технічних засобів у виробничому циклі, але не пе(
рериває їх перебування в господарстві. Це збільшує потре(
бу підприємств в основних засобах різних типів. Велику роль
при подоланні цієї особливості грають універсальність,
змінність робочих органів машин. Крім того, майже всі по(
льові роботи виконуються на тракторах, на пересування
робітників агрегатів витрачається велика кількість енерге(
тичних ресурсів, у зв'язку з чим загальна їх потреба тут вище
в порівнянні з більшістю галузей промисловості.

5. Важлива особливість аграрного сектору полягає
в тому, що створена в ньому продукція бере безпосе(
редню участь у процесі виробництва іншої продукції (в
якості насіння, кормів; молодняк худоби йде на розши(
рення поголів'я стада). Тому далеко не вся вироблена
продукція може бути товарній.

6. Раціональне використання землі, засобів вироб(
ництва і робочої сили зумовлює необхідність комбіну(
вання галузей (рослинництва з тваринництвом) і розвит(
ку підсобних і переробних виробництв.

Розглянувши специфічні фактори ефективного ве(
дення сільськогосподарського виробництва, можна зро(
бити висновок, що всі вони певною мірою пов'язані з
головною особливістю даної галузі економіки, якою є
тісний взаємозв'язок з природою, включаючи соціаль(
но(економічних процесів в процеси і явища, що відбу(
ваються в природному середовищі. Фактори природно(
го середовища впливають не тільки на процес виробниц(
тва сільськогосподарської продукції, а й на результати
господарської діяльності [3, с. 30].

Системний підхід до розгляду питань переходу вітчиз(
няного аграрного сектору на інноваційну основу обумов(
лює необхідність врахування всього комплексу чинників,
що впливають на цей процес, і їх набору не обмежується
тільки економічними і природними факторами.

Аграрний сектор України має досить специфічними
неформальними умовами функціонування і розвитку, що
значно відрізняються від західних аграрного сектора на(
ціональної економіки. Дані відмінності в чому обумов(
лені історичними та культурними особливостями украї(
нського села, її специфічними традиціями, моральними
засадами, звичаями і взаєминами, що історично склали(
ся в селі і формують особливий уклад життя сільського
населення України, що відрізняється не тільки від інших
країн, але і всередині країни від укладу життя і мислення
міського населення. Більш того, дані відмінності спосте(
рігаються і всередині сільського населення, що прожи(
ває в різних регіонах нашої величезної територією і різно(
манітною за природно(кліматичних умов країни. Всі ці
специфічні особливості роблять значний вплив на ефек(
тивність функціонування аграрного сектора національ(
ної економіки і повинні обов'язково враховуватися в су(
часних умовах при формуванні системи управління аг(
робізнесом як неформальні умови його розвитку (рис. 1).

Спектр неформальних умов досить широкий, і док(
ладний аналіз та систематизація зайняли б надто багато
часу, враховуючи ту обставину, що вони значно різнять(
ся навіть усередині країни по окремих регіонах. Більш
того, деякі з них (звичаї, традиції та ін.) Носять більш(

менш виражений національний характер, що також уск(
ладнює їх комплексну систематизацію, враховуючи ба(
гатонаціональний склад населення нашої держави.

Автор зазначає, що національні відмінності знову ж
більшою мірою проявляються в сільській місцевості з ве(
ликою наявністю дрібних населених пунктів, в яких іноді
проживають люди різних національностей навіть у ме(
жах одного адміністративного району. В рамках даної
роботи ми обмежимося виділенням лише найбільш
істотного неформального відмінності, притаманного
більшості сільського населення України і позиціонує
його відносного міського населення нашої країни і
сільських жителів зарубіжних країн. Йдеться про об(
щинні відносини, які протягом багатовікової історії були
притаманні українському селу і були стрижнем сіль(
ського укладу і способу життя, який, на жаль, в останні
роки в результаті непродуманих організаційно економ(
ічних перетворень виявився надламаним.

Позитивний вплив стійких общинних відносин на
ефективність сільськогосподарського виробництва
можна підтвердити тим, що з усього різноманіття скла(
лися в сучасному агробізнесі форм господарювання
найбільш успішно функціонують окремі колективні
сільськогосподарські підприємства, в яких в результаті
грамотної побудови системи управління дані відносини
багато в чому збережені. Вони є певною мірою гаран(
том збереження цілісності даних підприємств і забез(
печення їх стабільної роботи навіть у складних макро(
економічних умовах господарювання[1, с. 4].

Таким чином, усвідомлюючи необхідність переходу
вітчизняної агроекономіки на інноваційний шлях розвит(
ку, слід враховувати вплив на цей процес не тільки соц(
іально(економічних і специфічних для аграрного секто(
ру природних чинників, але й складної сукупності нефор(
мальних інститутів, що відображають історичні, націо(
нальні та соціокультурні умови та особливості, що впли(
вають на ефективність агробізнесу, який є не тільки га(
луззю економіки, але і сферою життєдіяльності сільських
жителів. Неформальні інститути можуть виступати як в
якості стимулюючих, так і в якості стримуючих факторів
інноваційного розвитку. Вони передусім впливають на
кадровий потенціал агробізнесу, формують ціннісні орі(
єнтації керівників, націлюють їх на впровадження або
відторгнення інновацій, сприйнятливість до науки в ціло(
му і до результатів науково(технічного прогресу.

Умови для інноваційної конкуренції в агробізнесі
повинні бути створені не тільки на макрорівні, але й на
рівні окремих товаровиробників, шляхом еволюційно(
го відбору керівників(новаторів. У сучасних умовах
ефективний керівник повинен не тільки спиратися на
свої знання, вміння і досвід, а й бути сприйнятливим до
передового досвіду роботи інших господарств, до ос(
танніх досягнень і рекомендацій аграрної та економіч(
ної науки. Постійне впровадження результатів науко(
во(технічного прогресу є одним з основних резервів
підвищення ефективності сільськогосподарського ви(
робництва на рівні окремих товаровиробників. Однак
слід зазначити, що впровадження інновацій у виробниц(
тво можливо за наявності двох основних умов: бажан(
ня і вміння впроваджувати. У зв'язку з цим пропонуєть(
ся наступна схема руху інновацій у сільськогосподарсь(
ке виробництво в сучасних умовах [4, с. 236].

Така схема повинна стати складовим елементом за(
гальної інноваційної системи агробізнесу, що забезпечує
динаміку інноваційного процесу. Основні стимули для
впровадження інновацій, згідно із запропонованою схе(
мою, формуються як раз в соціокультурному середовищі,
у системі неформальних інститутів, що склалися в
суспільстві еволюційно в результаті історичних традицій,
так і регулюючих впливів допомогою виховного процесу.

ВИСНОВКИ
Практика сільськогосподарського виробництва

свідчить про те, що у більшості керівників і спеціалістів
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сільськогосподарських підприємств не було бажання зай(
матися копіткою впроваджувальної роботою. Адже ба(
жання в будь(якій справі з'являється тоді, коли є певні
стимули. А вони чи відсутні взагалі, або були настільки
несуттєвими або нереальними, що не могли вплинути на
мотивацію працівників, у тому числі і керівників. У су(
часних умовах в якості основних стимулів, на нашу дум(
ку, можна виділити наступні: відносини власності, участь
у результатах виробництва і адміністративний примус.

Автором зазначається, необхідність переведення
вітчизняного аграрного сектору на інноваційну основу
розвитку не викликає сумніву, оскільки тільки даний на(
прямок дозволить вирішити комплекс таких проблем, як
досягнення продовольчої безпеки країни; достатнє забез(
печення населення продовольством; підвищення рівня
життя сільського населення; підвищення ефективності
агропромислового виробництва та всієї економіки краї(
ни. Розвиток аграрного сектору у сфері інновацій означає
його якісне реформування, що досягається за рахунок
зростання продуктивних сил при одночасному вдоскона(
ленні організаційно(економічного механізму аграрного
сектору, взаємодіючих з ним галузей і АПК в цілому. Мож(
ливість у забезпеченні досяжна шляхом постійного роз(
ширення використання удосконалених технологій вироб(
ництва та переробки сільськогосподарської продукції,
виведення поліпшених сортів сільськогосподарських куль(
тур і порід тварин, експлуатування нових машин, прогре(
сивних організаційно(економічних моделей, сучасних
інформаційних технологій та інших нововведень. Однією
з ключових причин тривалої кризи аграрної сфери є упо(
вільнене і неефективне застосування інновацій в більшості
регіонів України. В цей час поки ще не створено інновац(
ійну систему, що відповідає завданням і вимогам сталого
розвитку аграрного сектору національної економіки.
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Рис. 1. Система основних факторів, що впливають на процес переходу аграрного сектору до інноваційного розвитку
національної економіки
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