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ВСТУП
У сучасних умовах розвитку
сільського господарства України ос!
воєння закінчених науково!техніч!
них розробок складає дуже низький
процент до загальної кількості ство!
рених інновацій і не завжди відпові!
дає вимогам сільськогосподарсько!
го виробництва. Однією із причин
цього становища є відсутність розви!
нутої інноваційної інфраструктури,
яка сприяла б впровадженню інно!
вацій у сільськогосподарське вироб!
ництво. Тому для ефективного здійс!
нення інноваційної діяльності особ!
ливого значення набуває прискорен!
ня процесу створення такої інфра!
структури, особливо у частині надан!
ня інформаційно!консультаційної
допомоги галузевим господарствам
на етапі впровадження ними інно!
вацій у виробництво.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам державного регулю!
вання, матеріального, фінансового,
інформаційного забезпечення інно!
ваційної діяльності та розвитку інно!
ваційного підприємництва в агро!
промисловому виробництві приділи!
ли увагу А.П. Гайдуцький, М.Я. Де!
м'яненко, М.В. Зубець, М.І. Кісіль,
М.Ю. Коденська, М.Х. Корецький,
М.Ф. Кропивко, М.І. Крупка, М.Й.
Малік, Г.М. Підлісецький, М.А. Са!
диков, А.В. Чупіс, В.В. Юрчишин та
ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити види інноваційної
інфраструктури в сільському госпо!
дарстві;
— розробити напрями розвитку

РЕЗУЛЬТАТИ
Метою створення інфраструкту!
ри є забезпечення, по!перше, умов
для впровадження інноваційної
діяльності; по!друге, створення
сприятливих умов для збереження і
примноження науково!технічного
потенціалу суспільства, створення
безпосередньо нової продукції та
нових робочих місць для її виготов!
лення, ефективніших виробничих
процесів. Тобто інноваційною інфра!
структурою є уся сукупність взаємо!
діючих закладів, установ та органі!
зацій, необхідних для ефективного
провадження інноваційної діяль!
ності в межах певної економіки чи її
окремого сегмента.
Виробничо!технологічні струк!
тури інноваційної інфраструктури
України перебувають в початковому
стані. Вони представлені лише окре!
мими видами інноваційних структур,
зокрема технопарками, бізнес!інку!
баторами, спеціальними економічни!
ми зонами, а в сфері сільськогоспо!
дарського виробництва — взагалі
відсутні. Зокрема, утворено 24 інно!
ваційних бізнес!інкубатори, 10 інно!
ваційних центрів, при вищих на!
вчальних закладах — підрозділи з
питань інтелектуальної власності,
Український інститут науково!техн!
ічної інформації з регіональними
відділеннями. Крім того, підприєм!
ства, що провадять інноваційну
діяльність, користуються послугами
консалтингових фірм та небанківсь!
ких фінансових установ, але вони не
можуть у повному обсязі задоволь!
нити їх потреби.
Причому діяльність лише не!
значної їх частини відповідає завдан!
ням, які мають вирішуватися ними,
виходячи з світового досвіду діяль!
ності різних типів інноваційних
інфраструктур. Тобто в Україні не
тільки обмежена чисельність іннова!
ційних структур, але і склалася їх
структурна та функціональна непов!
нота. Серед бар'єрів, які стримують
розвиток інноваційних структур,
особливого значення має невідпра!
цьованість механізму державного
регулювання цього процесу, необ!
грунтована централізація прийняття
рішення про створення нових струк!
тур на вищому рівні влади. Останнє
можна пояснити відсутністю адек!
ватного уявлення в органах держав!
ного управління про роль, можли!
вості й функціональні особливості
різноманітних типів інноваційних
структур, а також зміст відповідаль!
ності кожних з існуючих органів дер!
жавного управління.
На сьогодні в світі існує багато
класифікацій інноваційних інфра!
структур. До основних типів інно!
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ваційних структур відносяться тех!
но по лі си, технопарки (до слід!
ницькі, технологічні, промислові,
аграрні), інкубатори бізнесу, інно!
ваційні центри, спеціальні еко!
номічні зони).
Технологічний парк (технопарк)
— юридична особа або група юри!
дичних осіб (далі — учасники тех!
нологічного парку), що діють відпо!
відно до договору про спільну діяль!
ність без створення юридичної осо!
би та без об'єднання вкладів з метою
створення організаційних засад ви!
конання проектів технологічних
парків з виробничого впроваджен!
ня наукоємних розробок, високих
технологій та забезпечення промис!
лового випуску конкурентоспро!
можної на світовому ринку про!
дукції [2].
Технологічний парк "Агротехно!
парк" — єдина інноваційна структу!
ра агропромислового комплексу Ук!
раїни. ТП "Агротехнопарк" зі свої!
ми учасниками та іноземними парт!
нерами опрацьовує ряд проектів, у
тому числі щодо будівництва біоди!
зельних та біоетанольних заводів,
енерготеплогенеруючих комплексів,
модернізації цукрових заводів та
інших підприємств, створення агро!
промислових і переробних вироб!
ництв з новітніми технологіями та
інше. При реалізації інноваційних
проектів поєднання інвестиційних
пропозицій іноземного партнера зі
спеціальним режимом інноваційної
діяльності "Агротехнопарку" ство!
рюється оптимальна можливість для
реалізації проектів у регіонах та аг!
рарному секторі економіки України
[5, с. 11].
Наступним рівнем у розвитку
інноваційного середовища є техно!
поліс.
Під технополісом розуміється
зосереджений у рамках одного регі!
ону комплекс наукових закладів
фундаментального і прикладного
характеру, ВНЗ, конструкторських і
впроваджувальних організацій, а та!
кож ряду виробничих підприємств,
що зорієнтовані на освоєння ново!
введень. У рамках технополісів
здійснюється повний інноваційний
цикл, включаючи підготовку кадрів.
Сусідство наукових і навчальних
організацій різної галузевої спрямо!
ваності забезпечує міждисциплі!
нарні (тобто "на стику науки") досл!
ідження, розробки й інтенсивний
обмін ідеями. Невід'ємними елемен!
тами технополісів є "ризикові" фірми
і акціонерні комерційні банки. Ос!
новною метою технополісу є форму!
вання науково!виробничого середо!
вища для ефективного розвитку
прогресивних технологій (з перспек!
тивою на найближчі 15—20 років) [1,
с. 25].
У сучасному світі бізнес — інку!
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баторами прийнято вважати інно!
ваційну структуру, що має на меті
підтримку, утворення і розвиток
нових організацій шляхом надання
їм площ для оренди, первісного ка!
піталу, консультацій тощо. Вва!
жається, що сучасні інкубатори є
одним із найбільш потенційно силь!
них економічних інструментів при!
скорення технічного та економіч!
ного розвитку як територій, так і
окремих напрямів діяльності [6, с.
90].
В Україні утворена активно дію!
ча Асоціація бізнес!інкубаторів; на!
лагоджено інтенсивний процес об!
міну інформацією з концепцій інно!
ваційного бізнесу і менеджменту з
фахівцями із США, що ставлять собі
за мету дати молодим українським
дослідникам та інженерам інформа!
цію, пов'язану з дифузією техно!
логій з лабораторій на ринок [1, с.
26].
Одним із функціональних, най!
важливіших технопарків є бізнес!
інкубатор, що "вирощує" малі науко!
во!інноваційні організації. Бізнес!
інкубатор забезпечує підприємцю!
новатору менеджмент, маркетинг,
пошук партнерів; допомагає пра!
вильно визначити свою "нішу" на
ринку наукомісткої продукції, скла!
сти бізнес!план, пройти навчання
основам ринкової економіки і особ!
ливостям ділової поведінки періоду
ринкових відносин.
Поширеним типом інноваційної
структури є інноваційний центр.
Законом визначено наступне: цен!
три різних типів (технологічні інно!
ваційні, територіальні інноваційні,
науко во !виро бничі, виро бничі
тощо) — це об'єднання суб'єктів
(або суб'єкт) науково!технічної та
підприємницької діяльності з ме!
тою досягнення високого комерц!
ійного результату на основі вико!
ристання науково!технічних роз!
робок та винаходів. У більшості ви!
падків центри розташовуються на
спільній (одній) території, з мож!
ливістю виконання статутних зав!
дань у пристосованих для цього
примі щеннях (учб ові, лекці йні
зали, виставочні комплекси тощо)
[3].
Інноваційний центр може бути
створений як самостійно, так і на
основі існуючих, реально діючих тех!
нопарків, у їх складі. Світова прак!
тика показує, що інноваційні центри
дозволяють найбільш швидко і ефек!
тивно просувати інноваційні розроб!
ки у виробництво.
В Україні створено 11 регіональ!
них центрів інноваційного розвитку.
Ці бюджетні установи віднесені до
сфери управління Державного аген!
тства з інвестицій та інновацій (Дер!
жінвестицій). Мінфін та Держінвес!
тицій забезпечують утримання

центрів інноваційного розвитку за
рахунок бюджетних коштів. Центри
створені насамперед у регіонах, які
мають найпотужніший інноваційний
потенціал. Це сприятиме інформац!
ійно!аналітичній, методичній, орган!
ізаційній та іншій підтримці іннова!
ційного розвитку провідних галузей
економіки.
До наступних елементів іннова!
ційної інфраструктури, представле!
них у сільському господарстві, нале!
жать інформаційно!консультаційні
(дорадчі) служби та центри науково!
го забезпечення агропромислового
виробництва.
Згідно статті 1 Закону України
"Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність" дорадча діяльність — су!
купність дій та заходів, спрямованих
на задоволення підприємств і
сільського населення у підвищенні
рівня знань та вдосконаленні прак!
тичних навичок прибуткового веден!
ня господарства [4].
Основною метою діяльності
дорадчої служби в сільському гос!
подарстві є сприяння прискорен!
ню реформ в сільському госпо!
дарстві, спрямованих на підвищен!
ня стійкості й ефективності вироб!
ництва, поліпшення соціально!
економічних умов життя на селі, а
також забезпечення продовольчої
безпеки країни на базі освоєння
досягнень вітчизняної і світової
науки і техніки, використання су!
часних інформаційних технологій.
Саме інформаційно!консультацій!
на служба, що функціонує у тісно!
му контакті з сільгосптоварови!
робниками, забезпечує зворотній
зв'язок виробництва з наукою,
спонукає наукові заклади здійсню!
вати дослідження у більш необхі!
дних і ефективних напрямах інно!
ваційної діяльності [8, с. 60].
Центри наукового забезпечення
АПВ створені для прискорення
інноваційних процесів у сільсько!
господарському виробництві шля!
хом об'єднання зусиль наукових,
освітніх установ, виробничих струк!
тур аграрного профілю регіонів, для
застосування досягнень аграрної
науки на виробництві, трансферу
інновацій агроформуванням різних
форм господарювання, вдоскона!
лення взаємодії з науково!методич!
ними центрами та провідними галу!
зевими науковими установами
УААН, науково!консультаційного
та інформаційного забезпечення
сільськогосподарських товарови!
робників, розповсюдження передо!
вого досвіду та підвищення їх рівня
знань [7, с. 10].
Впроваджувана та наукова ді!
яльність є важливою частиною на!
уково!технічної діяльності в сіль!
ськогосподарському виробництві.
Процес, який має назву "впровад!
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ження", є проміжною ланкою між
розробкою нововведень і їх спожи!
ванням безпосередньо сільгоспто!
варовиробниками. Він являє собою
важливу частину інноваційного
процесу, без якої його результа!
тивність не може бути реалізована
та оцінена безпосередньо у вироб!
ництві.
В економічній літературі, тим
більше в практиці, має місце не!
дооцінка впроваджувальної сфери,
незважаючи на повне розуміння її
значення і необхідності розвитку.
Для того, щоб вона успішно функ!
ціонувала, в цій сфері повинен бути
зосереджений значний науково!
технічний потенціал, здатний на ви!
сокому рівні забезпечити впровад!
ження досягнень науки і передово!
го досвіду в масове виробництво.
Недооцінка впроваджувальної
сфери значною мірою приводить до
незатребуваності великої кількості
виробленої наукової продукції, пев!
ного застою і падіння авторитету
самої науки, уповільненню розвитку
інноваційного прогресу в сільському
господарстві.
У міру становлення ринкових
відносин і формування ринку нау!
ково!технічної продукції важли!
вим елементом регулювання попи!
ту і пропозиції на цю продукцію по!
винні стати спеціальні ринкові
структури, які повинні зайняти
проміжку ланку між виробниками
і споживачами науково!технічної
продукції.
Дуже важливо, щоб впровад!
жувані формування не обмежува!
лись лише пропагандою або кон!
сультаціями щодо впровадження
досягнень науки у виробництво, а
забезпечували б процес впровад!
ження. І далі — щоб вони отриму!
вали від впровадження додаткову
продукцію і додатковий дохід без!
посередньо при впровадженні інно!
ваційної продукції. Частина цього
доходу може бути використана на
подальший розвиток інноваційної
діяльності. За рівнем можливості
забезпечити успішне впроваджен!
ня нововведень у виробництво ок!
ремі впроваджувані формування
суттєво різняться. Деякі можуть
лише надавати допомогу при впро!
вадженні досягнень науки, а інші
можуть більш активно брати участь
в інноваційному процесі.
Разом з тим, як відзначають про!
відні світові фахівці з менеджменту,
інформаційна революція докорінно
змінює умови організації виробниц!
тва і вимагає кардинального удоско!
налення теорії менеджменту. Роз!
винуті країни прискорено рухають!
ся у напрямі інформаційного сусп!
ільства, відповідно створюючи над!
сучасну його інфраструктуру. При
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цьому саме інформаційні технології
стають рушієм розвитку виробниц!
тва на інноваційній основі, забезпе!
чуючи системність прямих і зворот!
них зв'язків між ним і наукою.
Тому в сучасних умовах необх!
ідне створення досконалих впрова!
джуваних формувань, які будуть
здатні інтегрувати науку і вироб!
ництво, бо недооцінка впроваджу!
ваної функції значною мірою при!
зводить до незатребуваності пере!
важної частини створеної інновац!
ійної продукції, уповільнення роз!
витку інноваційног о процесу в
сільському господарстві, занепаду
і втрати авторитету як науки, так і
системи державного управління
розвитком галузі.
Державні й місцеві органи влади
впливають на інноваційну інфраст!
руктуру за наступними напрямами:
законодавство, планування, програ!
ми фінансування і розвитку.
Відносини між учасниками інно!
ваційної діяльності регулюються
чинним законодавством та договір!
ним правом. Вимоги та необхідні
складові до типових угод мають бути
передбачені у відповідних розділах
нормативної бази інноваційної
діяльності.
Аналіз законодавства з питань
регулювання діяльності суб'єктів
інноваційної інфраструктури свід!
чить про йо го недо ско налість,
фрагментарність, що стримує усп!
і шне становлення і розвито к
вітчизняної інноваційної інфраст!
руктури.
Крім того, не сформований ме!
ханізм стимулювання створення
і нноваційної і нфраструктури.
Значною мірою ефективність дер!
жавної політики з формування та
розвитку інноваційної інфраструк!
тури знижується внаслідок її без!
системності, неналежної обгрунто!
ваності, відсутності чіткого розме!
жування завдань між центральни!
ми і місцевими органами виконав!
чої влади та органами місцевого са!
моврядування, незкоординова!
ності їх діяльності, відсутності
міжгалузевих та міжрегіональних
зв'язків. У рамках державних про!
грам розвиток інноваційної інфра!
структури не визначено як окрему
проблему, їх заходи спрямовані на
створення окремих інноваційних
структур [9, с. 10].
Для ефективного здійснення
інноваційної діяльності у сільському
господарстві особливого значення
набуває прискорення процесу ство!
рення такої інфраструктури, яка
сприяла б впровадженню інновацій
у сільськогосподарське виробництво,
особливо у частині надання інфор!
маційно!консультаційної допомоги
галузевим господарствам на етапі

впровадження ними інновацій у ви!
робництво.
ВИСНОВКИ
Таким чином, на сучасному етапі
розвитку сільського господарства з
метою його виходу на якісно інший
рівень розвитку необхідно суттєво
розширяти та зміцнювати впрова!
джувану сферу інноваційної інфра!
структури, яка повинна виконувати
з'єднувальну функцію між наукою і
виробництвом. Для ефективного
здійснення інноваційної діяльності у
сільському господарстві особливого
значення набуває прискорення про!
цесу створення такої інфраструкту!
ри, яка сприяла б впровадженню
інновацій в сільськогосподарське
виробництво, особливо у частині на!
дання інформаційно!консультацій!
ної допомоги галузевим господар!
ствам на етапі впровадження ними
інновацій у виробництво.
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