
Інвестиції: практика та досвід № 6/20124

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах аграрний ринок почав виконува�

ти активну управлінську роль координатора економіч�
них процесів з метою забезпечення продовольчої без�
пеки країни. Одним із основних факторів підвищення
ефективності агропромислових підприємств є впрова�
дження та поширення у виробництво інновацій. Інститу�
ційна структура виробничо�технологічної системи АПК
України формувалася у часи командно�адміністратив�
ної системи, тому перед усіма вітчизняними інновацій�
ними інституціями постала проблема адаптації до нових
умов ринкової організації та формування ефективної
інституційної структури аграрного ринку.

Інноваційна сфера є складною системою взаємодії
інноваційних підприємств, інвесторів та новаторів, які
забезпечують випуск і реалізацію конкурентної про�
дукції. Становлення інноваційних засад розвитку аграр�
ної сфери змінює саму основу економіки, оскільки пе�
редбачає перехід на сучасні біотехнології та вимагає до�
сягнення стійкості й адаптації до нових методів веден�
ня бізнесу у галузі. Досягнення поставленої мети потре�
бує формування та удосконалення інститутів інновацій�
ної інфраструктури АПК шляхом здійснення складних
інституційних змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій економічній літературі теоретичним про�
блемам розвитку інфраструктури аграрного ринку при�
свячено праці Алейнікової О.В., Амбросова В.Я, Мам�
чура В.А., Каблука П.Т., Старікова О.Ю., Трещова М.М.,
Цимбалюка Ю.А., Шуста О.А. та інших учених�еко�
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номістів. Визначено, що сукупність інститутів агропро�
мислового комплексу охоплює комплекс галузей та
сфер економіки, які обслуговують сільське господар�
ство. Проте недостатньо широко розкриті питання щодо
поширення інновацій на аграрному ринку, формування
взаємопов'язаних елементів інноваційної інфраструкту�
ри АПК, особливостей здійснення інституційних змін для
створення ефективного середовища розвитку аграрної
сфери.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної роботи є розкриття сутності іннова�

ційної інфраструктури аграрного ринку, побудови її те�
оретичної моделі, визначення складових підсистем та
інститутів, обгрунтування інституційних пріоритетів роз�
витку у перспективі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інфраструктура — це основа, фундамент, внутріш�

ня будова будь�якої системи [5, с. 12]. На думку уче�
них�економістів, формування теоретичних основ дос�
лідження інноваційної інфраструктури є однією з
найбільш важливих проблем сучасної економічної те�
орії. В результаті цього виникає об'єктивна необхідність
розробки концептуальних підходів до вирішення про�
блеми формування інституціональної теорії інновацій�
ної інфраструктури як тієї сфери економіки, що набу�
ває пріоритетного значення.

З погляду Старікова О.Ю., до інфраструктури аграр�
ного ринку відносяться суб'єкти господарювання і види
діяльності, що задіяні у процесі товарного обміну і які
забезпечують функціонування аграрного ринку. Вона
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створює умови та надає послуги
для забезпечення руху товарів від
первинного виробника (продавця)
до кінцевого споживача (покупця)
[4]. Складові інноваційної інфрас�
труктури повинні тісно взаємодія�
ти із сільськогосподарськими то�
варовиробниками з метою отри�
мання зворотного зв'язку науки і
виробництва, стимулюючи наукові
установи здійснювати інноваційні
розробки із високою практичною
значимістю [9, с. 90].

Отже, на нашу думку, інновац�
ійна інфраструктура аграрного
ринку — це система взаємодіючих
організаційно�економічних інсти�
тутів АПК, які безпосередньо за�
безпечують впровадження іннова�
ційних процесів суб'єктами еконо�
міки, у тому числі спеціалізовани�
ми інноваційними організаціями.
Складові елементи інноваційної інфраструктури не бе�
руть безпосередньої участі у розробці і виробництві
новітніх розробок, а лише забезпечують умови реалі�
зації інноваційних процесів суб'єктів господарювання
аграрного ринку.

Головним принципом впровадження інновацій є те,
що виробник пропонує на ринку не готову продукцію
для невідомого покупця, а свою здатність якісно вико�
нати замовлення споживача. Тобто ринок інновацій роз�
вивається як ринок замовлень, що істотно змінює саму
систему відносин між продавцями та покупцями та пе�
ретворює її на систему організаційно�економічних
відносин (виникають за трансферу інновацій у вироб�
ництво), що знижують ризик і дають можливість виро�
бити специфічні товари з тривалим циклом виробниц�
тва під гарантії замовника (інвестора) [7, с. 291].

Визначимо інституціональну складову інноваційної
інфраструктури аграрного ринку як сукупність норм і
способів поведінки, які вирівнюють умови здійснення
інноваційної діяльності для різних суб'єктів у агропро�
мисловій сфері. За рівнем виконуваних управлінських
функцій вона є інституційною інфраструктурою суспіль�
ства, регіону, галузі, виробництва, у межах якої на аг�
рарному ринку поширюється інноваційний процес, і ви�
ступає не самостійною галуззю або підгалуззю, а у ролі
управляючої ними підсистеми.

Управлінські відносини мають базисний характер,
оскільки вони є елементами виробничих відносин, що
складаються у сфері виробництва, розподілу, обміну і
споживання сільськогосподарської продукції. Проте
інша частина інфраструктури управляє надбудовними
відносинами. Слід відзначити, що подібний поділ на
складові інфраструктури є досить умовним, оскільки у
кожній із названих груп присутні елементи інших. Ці
елементи виявляються, перш за все, в управлінських
відносинах, коли надбудовним установам доводиться
займатися питанням виробництва, і, навпаки, суб'єкт уп�
равління сферою матеріального виробництва проникає
з тих або інших проблем в сферу надбудовних відносин
[3, с. 115].

Інноваційна інфраструктура консолідує елементи
національної інноваційної системи та виробничо�тор�
говельного комплексу у єдиний замкнутий інновацій�
но�виробничий цикл. Ідея національної інноваційної си�
стеми полягає у тому, що певні для нації чинники (ма�
теріальні та нематеріальні) відіграють вирішальну роль
у створенні інновацій, а отже, й інноваційної інфраст�
руктури. "Матеріальні фактори є інституційними, таки�
ми як система освіти, суспільна підтримка й захисні схе�
ми для заснованих на нації фірм, водночас нематері�
альні фактори спираються на історичне коріння, зок�
рема на культуру, мову і певну майстерність нації" [9,
с. 94].

Нестача фінансових ресурсів та висока зношеність
виробничого обладнання у сукупності із нестабільним
рівнем попиту на продукцію визначає необхідність фор�
мування гнучкої системи інноваційних механізмів роз�
витку галузевого ринку [2, с. 296]. Основним завданням
інноваційних інститутів, на нашу думку, є створення умов
для розширення комунікацій і кооперації суб'єктів аг�
рарного ринку, а також для поширення й впроваджен�
ня результатів науково�дослідницьких і дослідно�кон�
структорських робіт у сільськогосподарському вироб�
ництві.

Відповідно до цілей інноваційна інфраструктура аг�
рарного ринку охоплює такий комплекс взаємопов'яза�
них систем: виробничо�технологічну, фінансову та сис�
тему спеціалізованих організацій підтримки і обслуго�
вування агропромислових підприємств (рис. 1).

За час реформування агропромислового комплек�
су в Україні склалася диверсифікована структура гос�
подарських суб'єктів, зокрема за розмірами госпо�
дарств, організаційно�правовими формами тощо. У
зв'язку з цим виробничий сектор, який постачає на ри�
нок сировину для переробної та харчової промисло�
вості, представлений різними за масштабами, сферою
діяльності та спеціалізацією господарствами. А саме:
господарськими товариствами аграрного сектора; при�
ватними підприємствами; фермерськими господарства�
ми; сільськогосподарськими виробничими кооперати�
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Рис. 1. Модель інноваційної інфраструктури аграрного ринку
(розроблено автором)
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вами, державними аграрними підприємствами та госпо�
дарствами населення [8].

Частина підприємств у сфері заготівлі та переробки
сільськогосподарської продукції виконує посередницькі
функції, оскільки формує партії продукції для перероб�
ки від різних постачальників, інші — поєднують заготі�
влю, зберігання і переробку (заготівельні організації,
бази зберігання продукції, елеватори, переробні під�
приємства, підприємства харчової промисловості).

Остання, в свою чергу, охоплює служби підготовки
і перепідготовки кадрів у сфері технологічного мене�
джменту, комерціалізації результатів НДДКР на селі; па�
тентування, ліцензування і консалтинг у галузі аграрно�
го бізнесу; систему сертифікації, стандартизації і акре�
дитації сільськогосподарської продукції; експертизу
інноваційних програм і проектів; об'єкти інформаційно�
го забезпечення (аналітичні і статистичні центри) та си�
стему логістики інновацій на ринки (маркетинг, рекла�
ма).

Визначимо основне завдання системи спеціалізова�
них організацій підтримки і обслуговування інновацій�
них сільськогосподарських підприємств як допомогу
інноваційним інституціям у активному впровадженні у
виробництво науково�технічних розробок і винаходів із
подальшою передачею результатів для широкого вико�
ристання в АПК та на зовнішньому ринку.

Поширення інновацій у сільському господарстві має
свою специфіку, яка зумовлена тим, що адаптувати і
передати новітні розробки необхідно різним за можли�
востями та рівнем підготовленості товаровиробникам.

Інститутами системи збуту аграрного ринку первин�
ною ланкою виступають місцеві ринки, заклади фірмо�
вої, дрібнооптової та роздрібної торгівлі, співпраця з
якими, як правило, передбачає мінімальні витрати на
транспортування, зберігання продукції, організацію
торгівлі та інші маркетингові заходи. Найбільш популяр�
ними перелічені інфраструктурні елементи стали для не�
великих за розміром і масштабами діяльності сільсько�
господарських підприємств.

Реалізацію продукції великих виробництв забезпе�
чують оптові посередники на оптових ринках, аграрних
біржах, аукціонах, ярмарках, у агроторгових домах та
на інших об'єктах.

Розвиток інноваційної інфраструктури є важливим
напрямом Уряду України. За даними Міністерства аграр�
ної політики України, створено 375 агроторгових домів,
800 оптово�продовольчих, 684 оптово�плодоовочевих
ринків та 416 дрібнооптових ринків живої худоби і птиці,
178 виставка�ярмарків продукції АПК. Працює 35 аграр�
них товарних бірж, 979 сільськогосподарських обслу�
говуючих кооперативів [1, c. 145].

Ринкова інфраструктура повинна генерувати цінові
сигнали як результат взаємодії попиту та пропозиції.
Чим точніше ціни відображають взаємодію попиту та
пропозиції, тим точнішими будуть i управлінські рішен�
ня що їх приймають суб'єкти ринкових відносин та орга�
ни державного регулювання.

Слід відзначити, що останнім часом значними обся�
гами зростає кількість сільськогосподарської продукції,
яка продається через біржі, а великі мережі супермар�
кетів та переробних підприємств започатковують тісні
зв'язки з агровиробниками і пропонують досить високі

закупівельні ціни за продукцію належної якості. Крім
того, подальшого розвитку набувають агропромислові
корпорації та холдинги, а великі сільськогосподарські
підприємства почали приділяти належну увагу побудові
системи фірмових крамниць. Найяскравішими прикла�
дами таких субєктів господарювання є "АТБ�маркет",
"ЕКО�маркет", ТМ "Ласунка", ТМ "Мушкетёр", ТОВ СП
"НІБУЛОН", ТОВ "Агро�Союз", ТОВ "Агро�Овен" [6, с.
78].

Проте можливості використання інновацій аграрни�
ми підприємствами значною мірою низькі внаслідок
впливу багатьох чинників: дефіцит фінансових ресурсів;
різке підвищення цін на нові засоби виробництва;
відсутність регулятивних механізмів, що сприяють по�
ширенню застосування інновацій в сільському госпо�
дарстві [9, с. 89].

Світовий досвід показує, що розробка і впрова�
дження продуктів інновацій у аграрній сфері забезпе�
чується за допомогою таких інститутів, як технопарки,
технополіси, інвестиційні та інноваційні центри, венчурні
підприємства, інвестиційні банки та бізнес�інкубатори,
система навчально�освітніх закладів перепідготовки та
підвищення кваліфікації тощо.

Технопарки і технополіси як спільні інфраструктурні
утворення — найбільш яскраві й багатогранні інституції
взаємодії ризикового капіталу з малим інноваційним
підприємництвом. Це нові форми управління циклом
"Наука — техніка — виробництво". Особливими озна�
ками технопаркових структур, поряд зі створенням і
продажем високотехнологічної наукомісткої продукції,
є регіональна належність, спільне використання їх скла�
довими земельної ділянки та інфраструктури, а також
обов'язкове функціонування в їх межах бізнес�інкуба�
тору (служби комерціалізації технологій).

Дослідження функціонування технопарків у нашій
державі показало, що головною їх особливістю є капі�
талізація коштів, одержаних в результаті реалізації інно�
ваційного проекту, що дозволяє придбати нове облад�
нання для наукових досліджень та удосконалити влас�
ну інноваційну інфраструктуру. В Україні діє тільки вісім
технопарків: "Інститут монокристалів", "Вуглемаш", "Ук�
рінфотех", "Інститут технічної теплофізики", "Напівпро�
відникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сен�
сорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.
Патона", "Київська політехніка" та "Інтелектуальні ін�
формаційні технології". Проте на аграрному ринку їх
діяльність майже не поширена.

Інноваційні центри мають бути інтегруючою ланкою
сільськогосподарського виробництва та науково�дос�
лідних установ, що є обов'язковою умовою забезпечен�
ня конкурентоспроможності вітчизняних аграрних
підприємств. Бізнес�інкубатори — це структури, які на�
дають допомогу новим компаніям на етапі організації
та становлення. Основною метою діяльності даних ор�
ганізацій є створення умов, що сприятимуть розвитку
нових компаній і підприємництва, підтримка їх в процесі
розроблення новаторських продуктів, надання їм при�
міщень, засобів інфраструктури, послуг, зокрема з під�
готовки бізнес�планів, маркетингу, пошуку партнерів,
доступу до капіталу, ринків, правильного пошуку "ніші"
на ринку інноваційної продукції тощо.

Вважаємо, що підвищення уваги до даних структур
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урядами, державними адміністраціями, науковим колом
викликане підвищенням їх ролі у вирішенні проблем та
допомозі малим і середнім підприємствам всіх сфер
економіки, у тому числі аграрних, оскільки бізнес�інку�
батор є інструментом забезпечення економічного зро�
стання шляхом розширення самостійної зайнятості, усу�
нення територіальної нерівності через децентралізацію
процесу розвитку на місцевому і регіональному рівнях.

У створенні функціонуванні і розвитку інноваційної
інфраструктури визначальну роль відіграє держава, яка
має реалізувати організаційні та адміністративні захо�
ди для забезпечення законодавчо�правових та соціаль�
но�економічних умов сприяння прискореному здійснен�
ню інновацій. Державні інститути (інноваційні асоціації,
інформаційна інфраструктура, державні дослідницькі
центри і лабораторії) виконують функції підготовки ви�
сококваліфікованих кадрів, розробки інновацій, опти�
мізації параметрів інноваційного процесу тощо.

На нашу думку, до фінансової системи інфраструк�
тури інноваційного ринку належить існуюча ситема дер�
жавних інституцій, фінансових інституцій банківського
і небанківського секторів, а саме: інноваційних фондів і
банків, венчурних фондів, бюджетних та позабюджет�
них кредитних організацій, промислово�фінансових
груп, лізингових центрів і страхових компаній. Основ�
ними функціями перелічених інституцій є забезпечення
розширеного фінансування інноваційного процесу АПК
і підвищення ефективності використання ресурсів, тоб�
то реалізація високорентабельних проектів, консалтин�
гова підтримка, пряме і часткове фінансування, креди�
тування та інвестування.

Вважаємо, що низький обсяг інвестицій венчурно�
го капіталу в аграрну сферу України свідчить, насампе�
ред, про неефективність наявних правових механізмів
формування, високий рівень загрози неповернення ка�
піталовкладень та ризик, пов'язаний з природно�кліма�
тичними особливостями аграрного бізнесу.

Суттєвою проблемою в державі залишається слаб�
кий розвиток інфраструктури страхування інновацій та
недосконалість процедури страхування ризикових
підприємств. На думку спеціалістів, український стра�
ховий ринок з причини своєї незначної місткості та про�
фесійної непідготовленості принципово поки що не
здатний відповідати за ризики, пов'язані з інвестицій�
ними проектами. З іншого боку, попит на такий вид стра�
хового захисту повинен зростати, тому що інноваційний
ризик в країні вже є надзвичайно високим.

З нашого погляду, серед основних напрямів інсти�
туційних змін, пов'язаних із реформування інститутів
інноваційної інфраструктури аграрного ринку, доціль�
но виокремити: розвиток механізмів, що адаптують до
українських економічних умов світовий досвід органі�
зації і фінансування високоризикових інноваційних про�
ектів (лізинг, страхування інвестицій, венчурне фінан�
сування та ін.); налагодження мережі, що охоплювати�
ме інформаційні послуги, інжиніринг, стандартизацію та
сертифікацію технологічних процесів, товарів і послуг;
протекціонізм інновацій через механізми запроваджен�
ня митних тарифів, податків, кредитів, тендерів на за�
купівлю техніки і технологій для державних потреб;
створення багатофункціональних вільних економічних
зон на базі окремих регіонів та міжнародного типу на

суміжних територіях кількох держав; активізація орга�
нізаційної роботи зі щорічного проведення конкурсу
вітчизняних інновацій та венчурних ярмарків як ме�
ханізмів першочергового забезпечення інвестиціями
найбільш перспективних інноваційних проектів; збіль�
шення держзамовлення на підготовку кадрів для інно�
ваційного підприємництва, зокрема інноваційних менед�
жерів та фахівців з венчурного інвестування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, важливою складовою формування

національно�господарської системи, зорієнтованої на
інноваційний тип економічного зростання, є комплекс
спеціальних заходів щодо забезпечення розвитку інсти�
тутів інноваційної інфраструктури аграрного ринку, що
дозволить подолати кризовий стан АПК та підвищити її
конкурентоспроможність на світовому ринку. Здійснен�
ня інституційних змін передбачає створення і удоско�
налення діяльності існуючих інститутів, які надають
фінансові, консалтингові, інформаційно�комунікативні,
юридичні, освітні послуги в забезпеченні інноваційного
процесу в аграрній сфері.

Становлення ефективної інноваційної інфраструк�
тури аграрного ринку в Україні залишається однією з
найскладніших економічних проблем сучасності, тому
вимагає подальшого глибокого наукового обгрунтуван�
ня й удосконалення нових ідей та пошуків.
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