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ВСТУП
З урахуванням сучасних вимог переходу агропро-

мислового виробництва до ринкової економіки, доко-
рінної перебудови соціально-економічних відносин на
селі галузева структура зайнятих наукових кадрів в си-
стемі Національної академії аграрних наук України по-
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Відмічено, що з урахуванням сучасних вимог переходу агропромислового виробництва до

ринкової економіки, докорінної перебудови соціально-економічних відносин на селі галузева

структура зайнятих наукових кадрів в системі Національної академії аграрних наук потребує

удосконалення в напрямі збільшення чисельності наукових кадрів в сфері аграрної економіки

та механізації та електрифікації аграрного виробництва.

Для досягнення конкурентоспроможності продукції АПК на внутрішньому та світовому ринку

особливо актуальною стає проблема переведення аграрної сфери на інноваційну модель роз-

витку, її вирішення значною мірою забезпечуватиметься створенням спеціальних інновацій-

них структур, головним завданням яких є сприяння розвитку інновацій, їх поширення та впро-

вадженню у виробництво.

Визначено, що для розвитку наукового забезпечення державного управління агропромис-

ловим виробництвом на даний час необхідне розширення досліджень у пріоритетних напря-

мах, збільшення наукових розробок, підвищення якісного складу інновацій та їх впливу на ре-

зультативність інноваційної діяльності.

It is noted that with the current requirements of agroindustrial production transition to a market

economy, a radical restructuring of social and economic relations in the rural industrial structure of

scientific personnel employed in the system of the National Academy of Agricultural Science needs

improvement towards increasing the number of scientific personnel in the field of agricultural

economics and agricultural mechanization and electrification production.

To achieve the competitiveness of agricultural products in the domestic and international market

especially urgent problem transferring agricultural sphere to an innovative model of development,

its decision largely ensured the creation of special innovative structures, whose main task is to

promote innovation, their distribution and introduction into production.

It was determined that the development of scientific support governance agricultural production

in the present study needed improvements in priority areas, increase scientific development,

improving the quality of the innovations and their impact on the effectiveness of innovation.
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требує удосконалення в напрямі збільшення чисельності
наукових кадрів в сфері аграрної економіки та механі-
зації та електрифікації аграрного виробництва.

Аналіз свідчить, що регіональне розміщення науко-
вих і науково-дослідних установ із вимоги щодо по-
ліпшення організації наукового забезпечення агропро-
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мислового виробництва в Україні потребують удоско-
налення науково-технічним прогресом, яке здійснюєть-
ся НААН, Мінагрополітики та іншими відомствами. Фор-
мування і територіальне розміщення науково-дослідних
установ в Україні відбувалось під впливом рядку фак-
торів, зокрема природних, економічних, матеріально-
технічних, кадрових тощо. Цим зумовлене у багатьох
випадках неадекватне розміщення окремих земельних
і галузевих інститутів потребам у розробці наукових
проблем розвитку аграрного виробництва з урахуван-
ням грунтово-кліматичних і економічних особливостей
регіонів. Більшість наукових інститутів зосереджена у
зоні Лісостепу України. До того ж, значна їх частина має
зональний характер. Водночас в зоні Степу явно недо-
статньо наукових установ, які здійснювали б комплексні
дослідження щодо вирішення проблем чітко виражено-
го ризикованого степового землеробства, розвитку тва-
ринницьких галузей в екстремальних умовах.

Проблеми інноваційного розвитку підприємств були
пріоритетними у дослідженнях таких вітчизняних і за-
рубіжних фахівців: В.П. Александрової, І.Ансоффа,
Ю.М. Бажала, А.М. Бірмана, В.І. Бокія, О.Д. Василика,
Л. Водачека, А.С. Гальчинського, Д.М. Гвішіані, В.М. Гей-
ця, А.П. Гречан, А.В. Гриньова, А.І. Даниленка, М.Я. Де-
м'яненка, М. П. Денисенка, І.А. Ігнатієвої, В.С. Кабако-
ва, М.М. Кирилова, М.Д. Корінька, О.О. Лапко, Н.І. Лапі-
на, І. В. Новікової, В.М. Опаріна, К.В. Павлюк, А.А. Пе-
ресади, П.Т.Саблука, М.І. Савлука, Б. Санти, І.О.Тара-
сенко, В.М. Федосова, М.Г. Чумаченка, Ю.Є. Шенгера,
Й. Шумпетера, С.І. Юрія, Ю.В. Яковця та інших. Питан-
ням державної підтримки, пошуку джерел інвестиційних
ресурсів, інформаційному забезпеченню розробки та
впровадження інноваційних проектів в агропромисло-
вому виробництві присвячено праці С.А. Володіна, А.П.
Гайдуцького, С.О.Гуткевич, О.І. Дація, Л.В. Дейнеко, І.В.
Драган, О.В. Іванченка, М.Х. Корецького, М.Й. Маліка,
Л.О. Мармуль, О.М. Пєтухової, Г.М. Підлісецького, М.А.
Садикова, В.В. Юрчишина.

Проте, незважаючи на цінність проведених дослід-
жень, в Україні категорія "науково-дослідна діяльність"
залишається недостатньо дослідженою, а її аналіз зво-
диться переважно до оцінки діяльності окремих еконо-
мічних суб'єктів з розробки та залучення нових техно-
логій або вдосконалених інноваційних продуктів.

ЗАВДАННЯ
Завданням статті є:
— провести аналіз забезпеченості науковими кад-

рами сфери аграрної економіки та механізації та елект-
рифікації аграрного виробництва;

— розглянути проблему переведення аграрної сфе-
ри на інноваційну модель розвитку;

— визначити заходи державного стимулювання на-
уково-дослідної діяльності та створення інноваційної
продукції в аграрному виробництві.

РЕЗУЛЬТАТИ
Організація науково-дослідної діяльності в аграр-

ному виробництві значно залежить від загальних тен-
денцій та вирішення проблем розвитку науки в Україні.

На сьогодні в Україні склалася досить суперечна і
тривожна ситуація. Діє розгалужена мережа наукових

організацій різних типів, робота яких спрямована на
забезпечення належного науково-технічного рівня прак-
тично всіх сфер національної економіки. Збільшується
кількість організацій, що виконують наукові та науко-
во-технічні роботи за всіма секторами науки, крім за-
водського. З кожним роком зростає кількість закладів,
де є аспірантура, збільшується кількість аспірантів і
докторантів [1].

Однак немає очікуваного результату. Через від-
сутність вільних коштів у наукових організаціях по-
гіршується матеріально-технічна база, морально старіє
наукове устаткування та обладнання. В організаціях,
установах та на підприємствах, які здійснюють дослід-
ження й розробки, зменшується кількість фахівців, зай-
нятих науковою та науково-технічною роботою.

Аналіз свідчить про наявність колосального розри-
ву між наукою, що пропонує інновації, та безпосереднім
виробництвом, яке споживає ці інновації у вигляді нової
техніки й технологій [2, c. 231]. Від наукових досліджень
усе менше переходять до стадії дослідно-конструк-
торських розробок, що формує таку структуру пропо-
зиції інновацій, де домінують незакінчені розробки.

Одне з головних завдань держави, на думку видат-
ного економіста П. Саблука, полягає в тому, щоб роби-
ти для людей те, що їм потрібно, що самі вони власни-
ми зусиллями не можуть робити взагалі або ж належ-
ним чином [3, с. 71]. Цей аргумент наводять досить час-
то, коли необхідно обгрунтувати участь держави у
фінансуванні тих напрямів НДДКР, які не можуть підтри-
мувати приватні інституції. Щодо аграрної сфери, то це
стосується, насамперед, фундаментальних і деяких при-
кладних наукових досліджень.

Для досягнення конкурентоспроможності продукції
АПК на внутрішньому та світовому ринку особливо ак-
туальною стає проблема переведення аграрної сфери
на інноваційну модель розвитку, її вирішення значною
мірою забезпечуватиметься створенням спеціальних
інноваційних структур, головним завданням яких є спри-
яння розвитку інновацій, їх поширення та впроваджен-
ню у виробництво.

Ефективними інноваційними заходами інтенсифі-
кації агропромислового виробництва залишаються
традиційні нововведення з використання сортового й
високоякісного насіння, що може забезпечити
збільшення врожаю зерна на 20—25% [1]. Практика
довела, що недостатній рівень розвитку технологічної
бази, притаманний багатьом структурним підрозділам
цього виду діяльності, представляє складну проблему,
яка вирішується шляхом активізації інноваційної діяль-
ності, задіяння важелів, які сприяють підвищенню
ефективності виробництва. Найважливішою складо-
вою цієї проблеми є фінансування інноваційної діяль-
ності наукових установ і підприємств з метою реалі-
зації проектів, спрямованих на кардинальну модерні-
зацію основних засобів і продукції, розширення асор-
тименту продуктів харчування та поліпшення їх якості.
Гальмування процесу науково-технічної діяльності для
розвитку харчової промисловості може мати негативні
наслідки в майбутньому, які виявлятимуться у змен-
шенні ефективності й уповільненні темпів оновлення
номенклатури продукції та модернізації основного
капіталу галузі [3].
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Окремим аспектом є новизна і значущість продукції.
Новизна продукції охоплює дві сторони:
1) технологічна включає використання нових мате-

ріалів, напівфабрикатів і комплектуючих, отримання
принципово нових видів продукції; або принципово но-
вих видів продукції; нові технології виробництва, більш
високий ступінь механізації й автоматизації, нова орга-
нізація виробничого процесу;

2) ринкова включає новизну для промисловості у
масштабі світу, країни або лише одного підприємства.

Значущість інновації для підприємства визначаєть-
ся метою та результатами, що очікуються або вже ним
отримані. До них належить випуск нових видів продукції,
адаптація новітніх технологій до потреб виробництва,
розширення номенклатури продукції або заміна її за-
старілих видів, зменшення витрат на випуск продукції
підвищення ефективності виробництва та ін.

Посилення вимог при визначенні продукції як інно-
ваційної, встановлення більш чітких якісних і кількісних
критеріїв, зокрема обмеження строку віднесення нової
продукції до інноваційної трьома останніми роками,
спричинило обвальне зниження показників інновацій-
ної діяльності.

Багато в чому інноваційна активність у аграрних
підприємствах залежить від розвитку вітчизняного ма-
шинобудування, науково-технічного прогресу в цій ба-
зовій галузі економіки, яка відповідно з ланцюговою
реакцією забезпечує прогрес в інших видах економіч-
ної діяльності. Доводиться констатувати, що процеси у
вітчизняному машинобудуванні не створюють належних
умов для інновацій.

На розвиток інноваційної діяльності впливає особи-
стісний фактор, ініціатива людей, обізнаних з технолог-
ічними процесами, продукцією та вимогами ринку.
Останніми роками спостерігається певний спад у вина-
хідництві, створенні промислових зразків, поданні ра-
ціоналізаторських пропозицій. Для забезпечення якіс-
ного зберігання та переробки сільськогосподарської
сировини необхідним є розвиток машинобудування
для агропромислового виробництва.

Підприємства Держсільгоспмашу серійно виготов-
ляють спеціалізовані машини й обладнання для 24 підга-
лузей харчової та переробної промисловості, у тому
числі для цукрової, хлібопекарської, макаронної,
дріжджової, кондитерської, пиво-безалкогольної, спир-
тової та лікеро-горілчаної, олієжирової, молочнокон-
сервної, крохмале-патокової, ефіро-парфумерної, хар-
чоконцентратної, плодоовочеконсервної, м'ясо-, моло-
ко- та картоплепереробної, комбікормової, елеватор-
но-складської, борошномельно-круп'яної, виноробної
та рибної промисловості, а також для виробництва про-
дуктів дитячого харчування, тари та пакування; техніку
для торгівлі й громадського харчування.

За роки незалежності України за рахунок бюджет-
ного фінансування створено потоково-механізовану
лінію для обробки кишок та установку для оглушення
свиней, турбіни для цукрових заводів, преси для гли-
бокого віджиму жому, обладнання для сульфітації цук-
рового соку й сиропу, барабанну сушильну установку
для цукру, печі для пекарень та кондитерських виробів,
тістомісильні й тісторозкатувальні машини, обладнан-
ня для виробництва твердих сирів, машини для за-

гортання цукерок, комплект обладнання для фасуван-
ня пряників і печива, фасувально-укупорювальні ма-
шини для лікеро-горілчаних виробів, пива та безалко-
гольних напоїв, машини з переробки овочів, етикету-
вальні машини для овочеконсервної підгалузі тощо.
Крім бюджетних робіт, підприємства України за власні
кошти відновили виробництво частини продовольчого
обладнання, переданого в Росію, освоїне виробницт-
во обладнання малої потужності для переробки
сільгоспсировини (млинів, крупорушок, олійниць, пе-
карень тощо).

Усього за 1992—2009 рр. для харчової та перероб-
ної промисловості, сільгосппідприємств і фермерських
господарств створено й освоєно серійне виробництво
понад 500 найменувань продовольчого обладнання [3].
Це дало змогу зменшити залежність України від імпор-
ту, створити додаткові робочі місця, поліпшити еко-
номічні показники як підприємств машинобудування, так
і харчової та переробної промисловості.

Основним інститутом, який здійснює наукові роз-
робки в АПК залишається Національна академія аграр-
них наук. Вона здійснює свою діяльність на принципах
самоврядного управління, самостійного формування
планів і програм науково-дослідних робіт в сфері агро-
промислового виробництва. Для підвищення науково-
методичного рівня науково-дослідної діяльності в сис-
темі академії створені науково-методичні центри, виді-
лені головні наукові установи з виконання науково-тех-
нічних програм. Зокрема функціонують науково-мето-
дичні центри "Агроекологія", "Меліорація", "Зернове
господарство", "Кормовиробництво", "Захист рослин",
"Розведення тварин", "Технології у тваринництві" та ряд
інших. На базі провідних наукових установ урядовими
рішеннями визначені Національні наукові центри, які
виконують Державні науково-технічні програми.

З метою надання організаційно-методичної допомо-
ги виробничо-господарським формуванням у впровад-
женні науково-технічних розробок у виробництво, їх
виробничої перевірки на базі провідних наукових уста-
нов створені в Автономній Республіці Крим та областях
Центри наукового забезпечення агропромислового ви-
робництва.

Отже, організаційно-структурна побудова системи
наукового забезпечення розвитку аграрного виробниц-
тва країни в основному відповідає сучасним вимогам
демократичного державотворення.

Аналіз стану аграрної реформи, соціально-еконо-
мічний моніторинг ведення сільськогосподарського ви-
робництва та соціальних проблем села у регіонах Ук-
раїни, дає змогу розробити такі завдання для їх вирі-
шення на регіональному рівні: розробити рекомендації
щодо впровадження нових механізмів господарюван-
ня, які б забезпечували адаптацію агропромислових
підприємств до ринкових умов; забезпечити впровад-
ження комплексної системи наукового та інформацій-
но-консультаційного забезпечення агропромислового
виробництва.

По окремих пропозиціях, які можуть бути прийня-
тими до виконання, нами накреслено певні заходи, зок-
рема теоретичне обгрунтування необхідності формуван-
ня моніторингу соціально-економічних результатів аг-
рарної реформи; економічне й соціальне оцінювання
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результатів аграрної реформи та стану розвитку систе-
ми її моніторингу; визначення стану правової й програм-
ної бази та організаційно-функціональних проблем по-
будови системи моніторингу соціально-економічних
результатів аграрної реформи в регіоні; обгрунтування
створення регіонального центру моніторингу резуль-
татів аграрної реформи; обгрунтування розробки реко-
мендацій щодо створення інфраструктури інформацій-
ної системи та матеріально-технічного забезпечення
діяльності регіонального центру моніторингу; обгрун-
тування та розробка пропозицій щодо адаптації регіо-
нального центру моніторингу до системи управління
сільським господарством і продовольством регіону;
обгрунтування та розробка рекомендацій щодо опра-
цювання організаційно-економічних механізмів регіо-
нального регулювання соціально-економічних резуль-
татів аграрної реформи.

Стосовно інформаційно-консультаційного обслу-
говування необхідно запропонувати: на регіонально-
му рівні через постанови обласних рад визначити роз-
виток аграрного науково-технічного потенціалу кож-
ної конкретної області; впровадити регіональне замов-
лення на розробку науково-технічної продукції на
світовому рівні розвитку науки й техніки з визначен-
ням кінцевого практичного результату та передачею
регіональному замовникові апробованих нових орган-
ізаційно-економічних і технологічних рішень, техніч-
них засобів, проектів, нових матеріалів, випуску нау-
коємної продукції; забезпечити впровадження держав-
ного замовлення на розробку базових регіональних
програм за рахунок коштів Державного бюджету Ук-
раїни та позабюджетних органів міністерств і відомств;
заснувати в головних управліннях сільськогосподарсь-
кого виробництва та продовольства облдержадмініст-
рацій регіональні фонди завершених науково-дослід-
них і проектно-конструкторських розробок в аграрній
сфері як інтелектуального надбання регіону, визначи-
ти порядок їх формування та використання; для зосе-
редження зусиль усіх наукових організацій і вищих
навчальних закладів аграрного профілю регіону неза-
лежно від їх відомчого підпорядкування на розв'язанні
актуальних проблем агропромислового комплексу та
прискорення науково-технічного прогресу в його га-
лузях надати належним чином акредитованим навчаль-
но-науковим закладам і установам функції науково-
методичних центрів з координації пошукових і при-
кладних досліджень, здійснюваних в агропромисловій
сфері; вносити пропозиції та затверджувати на сесіях
обласних рад регіональні комплексні програми не-
відкладних заходів щодо ефективного використання
науково-технічного потенціалу наукових організацій і
вищих навчальних закладів, охорони навколишнього
середовища та раціонального природокористування,
визначення перспективних напрямів розвитку агро-
промислового комплексу регіону, цілеспрямованого
здійснення соціально-економічної реформи в сільсько-
му господарстві, розробки науково-методичного за-
безпечення для створення й освоєння ресурсоощад-
них систем, машинних і біологічних технологій вироб-
ництва високоякісних продовольчих і сировинних ре-
сурсів, розвитку селекційного процесу в рослинниць-
ких і тваринницьких галузях. На ці цілі необхідно що-

річно передбачати фінансування видатків з обласних
бюджетів.

ВИСНОВКИ
Отже, для розвитку аграрної науки на даний час

необхідно розширити дослідженя у пріоритетних напря-
мах, збільшення наукових розробок, підвищення якіс-
ного складу інновацій та їх впливу на результативність
інноваційної діяльності.

Аналіз дає підстави для висновків, що організація
завершення науково-технічних, науково-технологічних
й організаційно-економічних розробок, їх формування
як вид інноваційної продукції; виробничої перевірки та
здійснення широкої пропаганди з метою прискорення
практичного освоєння досягнень науки потребують
значного удосконалення, спрямованого на створення
системи інформаційно-інноваційної бази розвитку кон-
курентоспроможного агропромислового виробництва
на ринкових засадах.

Інноваційна продукція створена науковими устано-
вами за рахунок коштів Державного бюджету є власні-
стю держави і як важлива складова матеріально-ресур-
сного потенціалу має використовуватись у суспільному
виробництві з високою віддачею. Це надзвичайно важ-
ливий чинник для забезпечення сталого розвитку аграр-
ного сектора економіки, і тому його широке застосу-
вання набуває першочергового значення.
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