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УДК 330.1:001.895:338.43
1РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

В. І. Криленко, доктор економічних наук
Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського

У статті розглянуто регіональні аспекти інноваційної політики 
розвитку аграрного сектора. Запропоновано використання кластер-
ного принципу формування інноваційних проектів. Відводиться зна-
чна роль створенню сприятливого інституційного простору.

Ключові слова: аграрний сектор, інноваційна політика, органі-
заційно-економічний механізм, інституційне забезпечення. 

Постановка проблеми. З метою інноваційного розвитку 
аграрного сектора держави потрібно створити певні умови на 
регіональному рівні, визначитися з принципами формування 
інноваційних систем, створити сприятливі умови з боку дер-
жавних інститутів та провести відповідні реформи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемати-
ка визначення інноваційної політики держави, спрямованої 
на розвиток аграрного сектора держави, вивчається у дослі-
дженнях таких вітчизняних вчених, як: Тарабрін О. Є., Пімє-
нов І. Г., Кавтиш О. П. та інші. Водночас, питання участі та 
впливу регіонів на інноваційні процеси в аграрному секторі 
потребує більш поглибленого дослідження.

Метою статті є вивчення регіональних аспектів іннова-
ційної політики розвитку аграрного сектора.

Виклад основного матеріалу. Новим змістом необхід-
но наповнити регіональну інноваційну політику (зокрема 
– стратегічними напрямами інноваційного розвитку регіо-
нального аграрного сектора економіки та цільовою спрямова-
ністю; завданнями економічного, соціального, екологічного, 
синергетичного, демографічного, науково-технічного, орга-
нізаційно-правового, інституційно-структурного характеру; 
механізмами реалізації та методами впливу регіональних ін-
ститутів), що, у свою чергу, сприятиме підвищенню обґрун-
тованості стратегічних рішень щодо забезпечення сталості 
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розвитку аграрного сектора економіки та його конкуренто-
спроможності. 

Становлення національної та регіональної інноваційних 
систем на кластерних засадах вимагає створення мережі ін-
новаційно-виробничих і функціонально-спеціалізованих клас-
терів програмно-цільового спрямування. 

Відповідною методологічною основою слугуватиме ма-
триця взаємодії учасників інноваційного територіально-ви-
робничого кластера в аграрному секторі економіки. З метою 
фінансового забезпечення реалізації моделі інноваційного роз-
витку аграрного сектора економіки у системі «наука – освіта 
– виробництво» має бути розроблена модель руху рентних пото-
ків у процесі інноваційної діяльності суб’єктів господарювання 
аграрного сектора економіки з чітким виокремленням особли-
востей інтелектуальної ренти, яка дає можливість обґрунтувати 
як джерела її формування, так і кількісні її параметри. 

Тенденції до постійних інноваційних змін на практиці з 
часом вступають у суперечність з інтересами суб’єктів діяль-
ності як носіїв споживчої вартості та вартості товару, що, у 
свою чергу, спричиняє напруженість у соціально-економічних 
системах. Відбуваються зміни в органічній будові капіталу, у 
співвідношеннях уречевленої та живої праці, що вимагає од-
ночасно з технічними впроваджувати організаційні новації 
інтеграційного характеру. 

Підвищенню результативності інститутів інформаційно-
го забезпечення покликана сприяти нова концепція розви-
тку їхньої діяльності в напрямі переорієнтації на підтримку 
інноваційного розвитку регіонального і державного аграрного 
сектора таким шляхом: створення механізмів стимулювання 
не пропозиції, а попиту щодо науково-технічної й інновацій-
ної продукції; розвитку регіональних інститутів поширення 
знань; лібералізації джерел фінансування поширення знань 
на рівні держави та регіонів; модифікації способів поширення 
знань через дорадчі служби; розвитку моніторингової діяль-
ності в напрямі підвищення коефіцієнта обізнаності спожива-
чів інновацій [1]. 
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Результати аналізу підтверджують, що, проголосивши орі-
єнтацію на інноваційну модель розвитку, Україна не здатна її 
реалізувати, оскільки відсутні реальні стимули як до активіза-
ції інноваційної діяльності, так і до формування власне інно-
ваційно активної основи такої моделі.

Історія незалежної України свідчить про відсутність дій-
сної стратегічної орієнтації влади на досягнення поставлених 
цілей щодо активізації інноваційної діяльності шляхом форму-
вання не тільки потужного аграрного сектора, але й відповід-
ного інституційного середовища для інтеграції всіх складових 
інноваційного процесу в єдиний ланцюг. Цю тезу яскраво 
виражають не тільки спостереження науковців і вітчизняна 
аналітика (рис. 1) [2], але й дані вище згаданих міжнародних 
рейтингів, визначаючи низький рівень інституційного за-
безпечення економічних реформ (у тому числі інноваційних) 
і реальні орієнтири для бюрократичного владного апарату 
України [3].

Рис. 1. Основні види зловживань в Україні (%).* 
*Джерело: [4]

Загальна статистика подібної динаміки свідчить, що у ЄС 
та інших країнах світу показники несформованості інститу-
ційного забезпечення і зростання кількості зловживань є на-
багато нижчими, ніж в Україні [4].
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Таким чином, йдеться про те, що основну проблему активі-
зації інноваційної діяльності корпоративного бізнесу становлять 
не стільки відсутність кваліфікованих кадрів, низький рівень 
освіти чи навіть недосконалість податкових стимулів, скільки 
власне несформованість інституційного забезпечення базово-
го реформування економічних відносин (у тому числі й тих, які 
формують основу для інноваційної активності бізнесу) [5].

Варто наголосити також на непродуманості адміністра-
тивної та політичної реформ, яка збільшує господарські ризи-
ки та зменшує інноваційно-інвестиційну активність як власне 
бізнесу, так і інших суб’єктів господарювання. У 2012 р. інвес-
тори оцінили бізнес-клімат країни і умови ведення бізнесу на 
2,14 бала (з п’яти можливих), що є найнижчим показником за 
всю історію дослідження [6].

У результаті аналітичного осмислення положень законо-
давчо-нормативних актів України можна зробити висновок, 
що державні заходи, які стимулюють інноваційний розвиток 
економіки, не мають системно-комплексного характеру і зде-
більшого спрямовані на окремих господарюючих суб’єктів. З 
метою вирішення цієї проблеми необхідно розробити і обґрун-
тувати зміни до вітчизняного законодавства з диференціацією 
за групами державних пріоритетів (забезпечення національ-
ної безпеки та міжнародного авторитету держави, збереження 
суверенітету; забезпечення економічної та науково-технічної 
незалежності держави, її вихід на лідерські позиції за рівнем 
науково-дослідної та інноваційної діяльності; підтримка това-
ровиробників, підвищення рівня їх інноваційної активності). 
Низький рівень інноваційної сприйнятливості та активності 
суб’єктів аграрного сектора економіки України, зумовлений 
факторами зовнішнього та внутрішньосистемного характеру. 

Зовнішні перешкоди для реалізації моделі інноваційного 
розвитку більшою мірою зумовлені несистемністю у прийнятті 
рішень щодо державної інноваційної та аграрної політики, не-
розвинутою системою фінансування і кредитування іннова-
ційної діяльності, високим ризиком для інноваційної діяльності 
[1]. Внутрішньосистемні дестабілізуючі фактори знаходяться у 
площині незадовільного фінансового стану аграрних підпри-
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ємств, а також зниження якості науково-дослідних робіт і рів-
ня інтеграції науки з виробництвом [1].

Висновки. Для вдосконалення управління інноваційно-
інвестиційним потенціалом сільськогосподарських формувань 
доцільно використовувати модель організаційно-економічного 
механізму розвитку інноваційних процесів в аграрному сек-
торі, що складається з планування, організації впровадження 
інноваційних проектів у виробництво, розвитку підприємни-
цтва у науково-технічній сфері аграрного сектора, державної 
підтримки (фінансування, кредитування, страхування, опо-
даткування) на всіх стадіях процесу (створення, поширення, 
впровадження і освоєння інновацій), ціноутворення на осно-
ві створення у його учасників взаємного інтересу. Організа-
ційно-економічний механізм розвитку інноваційних процесів 
в аграрному секторі має бути впроваджений на всіх рівнях 
управління аграрного сектора. Цей економічний механізм по-
винен реалізовуватися у рамках визначеної спрямованості, 
яка полягає у формуванні інноваційної політики в аграрно-
му секторі за пріоритетними напрямами розвитку цього про-
цесу. Функціонування аналізованого економічного механізму 
інноваційного процесу сільськогосподарського виробництва 
має бути спрямованим на гарантування економічної безпеки 
аграрного сектора.
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В. И. Крыленко. Региональные аспекты инновационной политики 
развития аграрного сектора.

В статье предлагается развивать инновационную политику государ-
ства на региональном уровне на кластерных принципах. Обосновывается 
реализация модели инновационного развития в системе «наука – образова-
ние – производство». Для построения инновационного процесса в единый 
механизм важна роль соответствующего институционального пространства, 
объединяющего в себе позитивные стороны административной и полити-
ческой реформ. Организационно-экономический механизм инновационных 
процессов в аграрном секторе целесообразно развивать по приоритетным на-
правлениям.

Ключевые слова: аграрный сектор, инновационная политика, 
организационно-экономичексий механизм.

V. Krylenko. Regional aspects of the innovation policy of the 
agricultural sector development.

The article proposes developing the innovative policy of the state at the 
regional level on the cluster principles. The implementation of the innovative 
development model in the "science - education - production" system has been 
enlightened. The role of the relevant institutional space, which combines the 
positive aspects of the administrative and political reforms, is highly important 
for the construction of innovation process into a single mechanism. It is viable to 
develop the organizational and economic mechanism of innovative processes of 
the agricultural sector in certain priority areas. 

Key words: agricultural sector, innovation policy, organizational and 
economic mechanism, institutional support.
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