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УДК 338.43

1ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА АГРАРНОГО 
СЕКТОРА: ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І. Б. Золотих, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто поняття та особливості інноваційної системи 
аграрного сектора. Проаналізовано взаємозв’язок концепції інно-
ваційної системи із сучасними змінами, що відбуваються у світовій 
економіці і впливають на розвиток аграрного сектора. З’ясовано її 
значення для перспективного розвитку аграрного сектора на підставі 
формування економіки знань.

Ключові слова: економіка знань, інноваційна система, аграрний 
сектор, наука, інновації. 

Постановка проблеми. Ефективний і стійкий розвиток 

аграрного сектора економіки значно залежить від того, на-

скільки спішно генеруються й застосовуються наукові знання. 

Знання, створюючи основу для інновацій (нових продуктів, 

технологій виробництва) й формування кваліфікованої робо-

чої сили, стають важливим джерелом інноваційного розвитку 

й конкурентоздатності підприємств і галузі загалом. В умовах, 

коли конкурентними перевагами стають швидкість отриман-

ня нових знань і втілення їх у товари і технології, важливу 

роль починають відігравати інтеграція, створення нових ор-

ганізаційних і фінансових форм, підвищення якості трудо-

вих ресурсів. Ключового значення набувають системи, здатні 

ефективно поширювати знання й інформацію. Наука припи-

няє своє автономне функціонування й вбудовується в систему 

виробництва й дифузії знань. Вона стає частиною комплек-

сної системи, здатної сприяти отриманню знань, а також 

оперативно перетворювати їх на нові технології, продукти й 

послуги, які знаходять своїх реальних споживачів на націо-

нальних або глобальних ринках. Така система отримала назву 

інноваційної.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. В еконо-

мічній літературі проблемам формування постіндустріального 

© Золотих І.Б., 2017  
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суспільства й формуванню економіки знань приділяли значну 

увагу такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як Ю. Б. Ба-

жал, В. М. Геєц, В. Л. Іноземцев, І. С. Каленюк, В. А. Логачєв, 

В. Л. Макаров, Л. І. Мурая, В. Н. Осокіна, Л. К. Семів, Л. І. Фе-

дулова та інші. Проте у їхніх роботах наукові дослідження 

питань формування економіки знань в аграрному секторі є 

недостатніми. Тому виникає необхідність дослідження цієї 

проблематики.

Метою статті є вивчення питань створення інноваційної 

системи аграрного сектора як основи формування економіки 

знань. Визначення основних напрямів її формування та по-

дальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Наукою в інноваційній 

системі вважають систематичну діяльність, спрямовану на 

отримання нових знань, а також пошук нових галузей застосу-

вання їх. Інноваційну систему розглядають як одну з головних 

опор «економіки знань», ознаки переходу до якої в розвинених 

країнах виявляються більш чітко [1, c. 108]. 

Останнім часом в економічній літературі зауважують, що 

побудова інноваційної системи до аграрного сектора є необ-

хідною умовою забезпечення підвищення його ефективності й 

конкурентоздатності [2, с. 21]. 

З точки зору авторів доповіді для Світового банку, іннова-

ційна система аграрного сектора – це мережа організацій, зосе-

реджених на діяльності зі створення й освоєння нових продуктів, 

пошуку нових процесів і нових форм організації в економічній 

практиці в поєднанні з інститутами й політикою, які впливають 

на їхню поведінку й ефективність діяльності [2, с.23].

Використання концепції інноваційної системи для форму-

вання аграрного сектора, що ефективно розвивається, автори 

доповіді пов’язують не лише з роллю науки, яка перетворилася 

на вирішальний фактор розвитку, але й з тими змінами, що все 

більше впливають на розвиток названого сектора економіки.

Можна визначити шість видів названих змін. По-перше, 

ринки є одним із вирішальних факторів розвитку аграрного 

сектора. Відбувається трансформація стратегії організації ви-

робничого процесу в бік підвищення його диверсифікації й 
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перебудови відповідно до змінних вимог споживача. Центра-

лізована державна система наукових досліджень, незважаючи 

на її внесок, важливий для розвитку сільського господарства в 

минулому, важко пристосовується до цієї тенденції. 

По-друге, сфери виробництва, торгівлі й споживання в 

аграрному секторі розвиваються більш динамічно й у важко 

прогнозованих напрямах. Із метою збереження конкурентоз-

датності й виживання в сучасних умовах аграрним підприєм-

ствам необхідно постійно впроваджувати новації.

По-третє, знання, інформація і технології, все більше ге-

неруються, поширюються й застосовуються за участі приват-

ного сектора; передбачається, що його роль буде зростати з 

інтенсифікацією сільського господарства.

По-четверте, швидке зростання використання інформа-

ційних і телекомунікаційних технологій, особливо Інтернету, 

створило актуальну проблему: як ефективно отримувати пере-

ваги від знань, отриманих в інших галузях і для інших цілей.

По-п’яте, структура знань в аграрному секторі значно змі-

нюється. Декілька десятиліть тому кількість осіб з науковим 

ступенем була порівняно невеликою, а найпоширенішим міс-

цем зосередження їх були національні сільськогосподарські 

науково-дослідні організації. Відтоді загострилося питання 

освітнього й професійного рівня задіяних у сільському госпо-

дарстві, адже більшість освічених і кваліфікованих фахівців 

працюють у фермерських організаціях, приватному секторі, 

неурядових організаціях. За умови їхньої взаємодії можуть ге-

неруватися нові ідеї або знаходитися необхідні рішення тех-

нічних, економічних й організаційно-управлінських проблем 

поточного й перспективного характеру.

Технічний прогрес та інновації стали в багатьох аспектах 

більш інтерактивними процесами, які можна реалізувати за 

посередництва різних типів суб’єктів, що діють. 

По-шосте, фактор глобалізації все більше визначатиме роз-

виток аграрного сектора в перспективі. Капітал, ринки, труд, 

інформація й технології, стандарти можуть бути організовані 

незалежно від національних кордонів [3].
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Основними елементами інноваційної системи є інновацій-

ний сектор виробництва, освіта, орієнтована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, інноваційна інфраструктура, 

механізми підтримки інноваційної діяльності.

У формуванні національної інноваційної системи аграр-

ний сектор має такі принципові особливості. 

По-перше, необхідно враховувати, що створення і транс-

формація нового знання здійснюються конкретними еконо-

мічними суб’єктами зі своїми цінностями та інтересами. 

По-друге, необхідно більше уваги приділяти не лише безпо-

середньо суб’єктам системи, а й відносинам і взаємозв’язкам 

між ними, які відіграють найважливішу роль в інноваційних 

процесах; правилам і законам, за допомогою яких ці відноси-

ни й взаємозв’язки регулюються й сприяють формуванню ква-

ліфікованих, динамічних і творчих кадрів для забезпечення 

цих відносин у конкретній економічній системі; формуванню 

відповідного середовища, яке забезпечує взаємодію конкрет-

них економічних суб’єктів і здійснення ними трансформації 

нового знання для соціально- й економічно продуктивного ви-

користання [4, с.26 ].

Інноваційна система аграрного сектора здатна створити 

ефективні інноваційні форми, які підтримують інновації і під-

приємництво, охоплюють фірми, фермерські господарства, 

наукові й дослідницькі центри, лабораторії, університети та 

інші установи, які працюють в інтересах суспільства.

В економіці знань як такій, що формується, національна 

інноваційна система може бути представлена як «колективна 

система» створення й використання знань, яка реалізується її 

суб’єктами завдяки зв’язкам і взаємодії. Провідна роль нале-

жить відносинам між фермерами, фірмами, науковими орга-

нізаціями й державою.

Державне втручання відіграє важливу роль у забезпеченні 

безпосередньої підтримки науки й стимулюванні безперервної 

передачі знань і технологій зі сфери дослідження в сферу під-

приємництва, оскільки ринок не завжди здатний забезпечи-

ти необхідний для економічного розвитку аграрного сектора 

рівень фінансування науки. В інноваційній системі зростає 
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значення координації процесів генерування знань, тому регу-

лювальна роль держави щодо науки посилюється. 

У державній інноваційній політиці важливішого значен-

ня набуває такий напрям, як поширення інновацій серед 

широкого кола споживачів завдяки організації виставок, 

конференцій, ярмарків. Особливо актуально це для аграрно-

го сектора, де такі заходи є важливими подіями, що привер-

тають увагу значної кількості учасників. Однак такі заходи 

через обмеженість термінів проведення, значної віддаленості 

від потенційних учасників, високої вартості як прямих, так 

і побічних затрат, не дають високого інноваційного ефекту. 

Тому необхідно використовувати інформаційно-телекомуніка-

ційні технології для демонстрації інновацій у мережі Інтернет, 

у тому числі й з використанням 3D-моделей.

На практиці в деяких країнах створюється віртуально роз-

поділений агротехнопарк («ВР-Агротехнопарк»), спрямований на 

створення інформаційного ядра, що охоплює постійну віртуальну 

виставку, яка, окрім текстового опису, містить фото- й відеома-

теріали, 3D-моделі експонатів, презентаційні та інші матеріали. 

Віртуально розподілений агротехнопарк має незрівнянні 

переваги щодо реальних агротехнопарків в аспекті затрат на 

створення, утримання й забезпечення доступності всіх заці-

кавлених сторін до ресурсів Інтернет-порталу [5]. 

Ключовими характеристиками «ВР-Агротехнопарку» є:

 - цілодобова доступність як віртуального виставкового 

майданчика, так і додаткових сервісів технопарку; 

- доступність із будь-якої точки світу до ресурсів порталу; 

- зниження вартості участі у виставках та інших заходах 

щодо поширення інновацій; 

- більш тривале в часі розміщення на віртуальному вистав-

ковому майданчику. 

Віртуально розподілений агротехнопарк відрізняється від 

наведених аналогів зміщенням напряму своєї діяльності в бік 

просування інноваційних технологій і техніки, вищим ступе-

нем віртуалізації послуг і взаємодії партнерів.

Навколо постійної віртуальної виставки планується ство-

рити додаткові сервіси, через які фінансові установи, ін-
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новаційні компанії й колективи, бізнес-структури, наукові 

організації й органи влади зможуть реалізувати взаємодію в 

різних сферах інноваційної діяльності. Одним із таких сервісів 

може стати Електронна система підтримки інновацій [6 ].

Висновки. Інноваційна система аграрного сектора є ді-

євим інструментом для його економічного розвитку на основі 

знань та інновацій.

Знання, створюючи основу для інновацій (нових продук-

тів, технологій виробництва) і формування кваліфікованої ро-

бочої сили, стають найважливішим джерелом інноваційного 

розвитку й конкурентоздатності підприємств галузі загалом. 

Конкурентними перевагами є швидкість отримання нових 

знань і втілення їх у товари і технології, тому важливу роль по-

чинають відігравати інтеграція, створення нових організацій-

них і фінансових форм, підвищення якості трудових ресурсів. 

Інноваційна система здатна ефективно поширити знання 

й інформацію. Наука перестає бути сферою, що автономно 

функціонує, і вбудовується в систему виробництва дифузії 

знань. Вона стає частиною комплексної системи, здатної спри-

яти отриманню знань, а також оперативно перетворювати їх 

на нові технології, продукти й послуги, які знаходять своїх ре-

альних споживачів на національних або глобальних ринках. 

Однак створення інноваційної системи аграрного сек-

тора поки що знаходиться на стадії формування, немає ці-

лісності, її елементи функціонують хаотично, їм не вистачає 

об’єднувального начала й дієвого механізму, здатного ефек-

тивно використовувати наукові ідеї.

На сьогодні необхідно переходити до політики комплексної 

підтримки інноваційних процесів з боку держави, створен-

ня особливо сприятливих фінансово-економічних і правових 

умов для формування економіки знань в аграрному секторі.

У державній інноваційній політиці вагомого значення на-

буває такий напрям, як поширення інновацій серед широкого 

кола споживачів шляхом організації виставок, конференцій, 

ярмарків, що є особливо актуальним для аграрного сектора, 

де такі заходи є важливими подіями, які привертають увагу 

великої кількості учасників.
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Віртуально розподілений агротехнопарк може просувати 

інноваційні технології й техніку, більщою мірою здійснювати 

віртуалізацію послуг і прискорювати взаємодію партнерів.
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В статье рассмотрены понятие и особенности инновационной системы 
аграрного сектора. Проанализирована взаимосвязь концепции инновационной 
системы с современными изменениями, происходящими в мировой экономике, и 
влияние на развитие аграрного сектора. Выяснено ее значение для перспектив-
ного развития аграрного сектора на основе формирования экономики знаний.
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сектор, особенности, наука, инновации.

I. Zolotykh. Innovative system of the agricultural sector: features and 
signifi cance for the formation of a knowledge economy.

The article deals with the concept and features of the innovation system of 
the agrarian sector. The relationship of the concept of the innovation system with 
modern changes taking place in the world economy and infl uencing the development 
of the agrarian sector is analyzed. It has been clarifi ed its importance regarding the 
long-term development of the agrarian sector on the basis of knowledge economy 
formation.

Key words: the economy of knowledge, innovation system, agrarian sector, 
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