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РІШЕННЯ 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», 22 грудня 2016 р.  

 

Секція «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком 

агропромислового виробництва і сільських територій  

на інноваційній основі» 

Трансформаційні процеси та недосконала аграрна реформа призвели не 

лише до занепаду вітчизняного сільського господарства, але й до загострення 

проблем, пов’язаних із розвитком сільських територій України, наслідки яких 

спостерігаємо і в економічній, і в соціальній площинах. На сьогодні розвиток 

сільських територій супроводжується такими негативними тенденціями, як 

відсутність робочих місць; бідність сільського населення; занепад соціально-

економічної, дорожньої, транспортної, телекомунікаційної та побутової 

інфраструктури; міграція сільського населення та погіршення людського 

капіталу; низький рівень прояву місцевих ініціатив; інертність сільських громад 

тощо. Подолання дестабілізуючих тенденцій розвитку сільських територій 

потребує комплексного підходу до вирішення проблеми. Пріоритетним 

напрямком забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій 

є активізація інноваційного характеру їх розвитку, що потребує розробки 

відповідних механізмів у межах державної економічної політики. 

Інноваційний розвиток передбачає кількісні та якісні зміни продуктивних 

сил, економічних відносин, результатів господарської діяльності за рахунок 

впровадження інновацій. В умовах інноваційного розвитку відбуваються зміни 

елементів продуктивних сил (засобів та предметів праці, технологій, 

інформації, робочої сили), змісту і характеру праці, техніко-економічних, 

соціально-економічних, організаційно-економічних, еколого-економічних, 

інформаційно-економічних відносин, результатів виробництва (продукції, 
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послугах) за рахунок інновацій.  

Стимулювання інноваційного розвитку сільських територій забезпечить 

підтримку процесів вирішення як суто економічних проблем (підвищення 

ефективності господарювання підприємств, їх техніко-технологічне 

переоснащення, диверсифікацію ризиків, розширення ринків збуту продукції, 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств і сільських територій, 

поліпшення інвестиційної привабливості останніх, зростання внутрішнього 

споживчого попиту тощо), так і сприятиме соціальній стабілізації шляхом 

підвищення рівня добробуту сільських жителів, створення нових робочих 

місць, розвитку об’єктів соціально-економічної інфраструктури, активізації 

місцевих ініціатив, поліпшення людського капіталу в сільській місцевості, зни-

ження темпів міграції тощо. 

Інноваційний розвиток сільських територій має бути націлений на 

активізацію несільськогосподарських видів діяльності. Суто аграрна 

спеціалізація сільських територій призводить не лише до зниження рівня 

доходів сільського населення, зумовлюючи погіршення його життя і навіть 

бідність, але й унеможливлює повноцінну реалізацію особистого потенціалу 

розвитку мешканців сіл. Соціально-економічна роль інноваційного розвитку 

сільських територій полягає в можливості формування синергетичного ефекту 

стосовно мобілізації ресурсів у напрямі забезпечення їх багатофункціонального 

прогресу. 

Перспективним джерелом фінансового забезпечення для вирішення 

місцевих проблем сільських територіальних громад є грантове фінансування. 

Міжнародними донорами може надаватися не лише фінансова, а й технічна 

допомога, зокрема проведення тренінгів, спрямованих на підготовку та 

перепідготовку працівників органів самоврядування; інформаційна підтримка, 

поширення передового європейського досвіду; допомога в пошуку фінансових 

ресурсів. 

Стимулювання інвестиційного процесу та інвестиційної привабливості 
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сучасного сільськогосподарського виробництва має вирішальне значення для 

сталого розвитку галузі. Обґрунтування, розробка і послідовна реалізація 

державної інвестиційної політики створює підґрунтя для впровадження 

інновацій в аграрних підприємствах. Тому сьогодні стратегічною метою будь-

якого регіону країни має бути підвищення ефективності виробництва, 

формування оптимальних пропорцій у кількісних і якісних параметрах 

господарських систем у сільському господарстві. Важливою складовою 

комплексу інфраструктурного забезпечення регіону є система науково-

інноваційної інфраструктури, яка визначається обсягами наукових досліджень, 

що здійснюються у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах 

регіону, наявністю в регіоні територій пріоритетного розвитку, спеціальних 

економічних зон, технопарків, технополісів, особливостей нормативно-

правового поля регіону щодо існування пільгових стимулів інноваційного 

розвитку; наявністю бізнес-інкубаторів, консультативних центрів, центрів 

підтримки розвитку підприємництва тощо. 

Інноваційний розвиток аграрного сектора України стримує багато 

чинників, основними з яких є, по-перше, недостатнє фінансове стимулювання з 

боку держави. Так, не виконуються положення Указу Президента України «Про 

фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави» в частині спрямування 

не менше 10 % коштів, отриманих від приватизації державного майна, на 

фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, які мають 

стратегічне значення; обсяг державного замовлення на новітні технології 

щорічно становить лише близько 1 % бюджетного фінансування наукової 

сфери.  

По-друге, законодавством Україні, на відміну від багатьох країн світу, не 

передбачено стимулювання залучення у науково-технічну та інноваційну сфери 

позабюджетних коштів. По-третє, аграрні підприємства не стимулюються до 

проведення наукових досліджень і розробок. По-четверте, комерційні банки, а 
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також інші можливі інвестори економічно не зацікавлені вкладати інвестиції у 

розвиток інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств.  

Стимулювання кредитного забезпечення аграрного виробництва можливе 

шляхом створення кооперативних аграрних банків. Для фінансово-кредитних 

установ, які забезпечують фінансування агровиробників, необхідно розробити 

програми пільгового оподаткування. У свою чергу, кредитні установи мають 

пропонувати спеціальні кредитні продукти для аграрних виробників, які б 

забезпечили та задовольнили їх потреби в додаткових фінансових ресурсах; 

також потрібне удосконалення системи фінансових установ щодо забезпечення 

лізингових відносин. Лізинг вигідний сільгоспвиробникам і виробникам 

техніки та переробним підприємствам, оскільки одночасно є засобом розвитку 

виробництва, реалізації техніки, застосування досягнень наукового-технічного 

прогресу.  

Сьогодні рушійною силою інноваційного потенціалу є кадрова складова. 

Відіграючи важливу роль в ефективності інноваційного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва, кадровий потенціал виступає одним із 

джерел формування його конкурентних переваг. Кількісний та якісний склад 

трудових ресурсів, їх кваліфікація та вмотивованість мають стати підґрунтям 

повноцінного функціонування інноваційного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва, що у свою чергу, сприятиме розгортанню 

винахідництва та інноваційної творчості галузі.  

 

Секція «Науково-методологічне забезпечення пріоритетних 

напрямів та механізмів підприємницької діяльності  

в агропродовольчому комплексі» 

Недостатня увага з боку менеджменту та керівництва аграрних 

підприємств до питань підприємництва, зокрема його інноваційної складової та 

збалансування ризику в прийнятті управлінських рішень, призвели до 

послаблення бізнес-структур агропромислового комплексу. У цьому контексті 
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слід відмітити й інші, не менш важливі проблеми, зокрема: порушення 

наукових принципів ведення аграрного бізнесу на засадах збалансованого 

розвитку економічної, екологічної та соціальної складових; послаблення 

моніторингу сільськогосподарських товаровиробників на предмет потенційного 

банкрутства; нестабільність систем фінансування та недостатність 

інвестиційного забезпечення інноваційних проектів; повільність змін у методах 

і прийомах ведення аграрного бізнесу, домінування застарілих заходів щодо 

напрацювання стратегічних напрямів розвитку виробництва й переробки 

продукції тощо. 

Крім того, недостатній рівень розвитку систем з державного планування 

та контролю над процесами в агропродуктовому комплексі безпосередньо 

посилює негативні наслідки в цій сфері. Лише комплексна зміна та баланс 

інтересів учасників цього ланцюга приведе до формування «здорового» 

підприємницького середовища, а відтак поліпшить загальне становище бізнес-

структур (господарюючих суб’єктів) в агропродуктовому комплексі. 

Отже, подальше науково-методологічне забезпечення пріоритетних 

напрямів та механізмів підприємницької діяльності в агропродуктовому 

комплексі варто здійснювати в таких напрямах: 

- запровадження нових форм фінансової звітності та вдосконалення 

методичних підходів до аналізу фінансового стану аграрних 

підприємств; 

- вибір стратегічних орієнтирів і пріоритетів у здійсненні інвестиційної 

діяльності на засадах організації раціонального управління процесу 

відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських 

товаровиробників; 

- формування пріоритетних напрямів з активізації аграрного 

підприємництва та обґрунтування заходів щодо поліпшення механізму 

державного регулювання підприємництва й сприяння його розвитку на 

базі людського капіталу та новацій; 
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- удосконалення механізму правового регулювання підприємницької 

діяльності та запровадження національної стратегії інноваційного 

розвитку аграрного сектора на базі імплементації інституційної 

складової інноваційної політики; 

- сприяння подальшому вдосконаленню економічного механізму 

підприємництва, що передбачає заходи з підвищення ефективності 

використання машинно-тракторного парку, підвищення 

енергоощадності виробництва сільськогосподарської продукції, 

оптимального здійснення амортизаційної політики та збалансування 

податкового навантаження, розвитку кредитних спілок, розробки 

дієвих систем управління фінансовим потенціалом 

сільськогосподарських товаровиробників. 

 

Секція «Фундаментально-прикладні основи маркетингової  

та логістичної діяльності підприємств  

агропродовольчого комплексу» 

В умовах ринкової діяльності суб’єктів агропродовольчого комплексу 

маркетинг стає пріоритетною сферою. При цьому виконання його 

безпосередніх функцій неможливе й без інших складових бізнес-діяльності,  

особливо тоді, коли запити щодо раціональності використання ресурсів 

обмежені як і їх вартістю, і часом. Важливе місце також займає логістична 

діяльність, яка сприяє підвищенню не лише ефективності виробничо-збутової 

діяльності, а й у цілому конкурентоспроможності підприємницьких структур у 

агропродовольчому комплексі країни. 

Таким чином, концепція розвитку маркетингової та логістичної 

діяльності підприємств агропродовольчого комплексу передбачає:  

- удосконалення теоретико-методичних основ проведення маркетингових 

досліджень, пов’язаних з визначенням профілю споживача; 



7 

 

-  формування маркетингових систем у ланках агропромислового 

комплексу, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

підприємств; 

- розробку комплексу заходів щодо оцінювання впливу маркетингової 

діяльності на виробників сільськогосподарської продукції, а також 

підвищення рівня ефективності від упровадження систем маркетингових 

комплексів та маркетингової діяльності товаровиробників в цілому; 

- посилення інтеграції виробників у збутовій діяльності, що зокрема 

потребує розмежування загальноприйнятого поняття «інфраструктури» з 

поняттям «інфраструктури аграрного ринку» та становлення 

інфраструктури ринку екологічної продукції для досягнення стійкого 

розвитку; 

- поглиблення спеціалізації підприємств логістичного типу залежно від 

їхніх регіональних особливостей; 

- виявлення розбіжностей між парадигмами логістики в економічних 

системах та подальше формування концепції логістики, що 

передбачатиме оптимальне ресурсне забезпечення господарюючих 

суб’єктів у ланках АПК. 

 

Секція «Науково-методологічні засади розвитку земельних 

відносин» 

Земельні відносини є одними з пріоритетних у сільському господарстві і 

формують міцний каркас агропродовольчого комплексу. Їхні специфічні риси 

пов’язані з основним елементом сільськогосподарського виробництва – землею. 

Остання, ураховуючи її обмеженість і в першу чергу недостатність родючих 

земель, потребує подальшого пошуку наукових і практичних заходів щодо 

збереження та забезпечення розширеного відтворення.  

Посилення процесів виснажливого землекористування вимагає активізації 

заходів щодо відтворення та охорони земельно-ресурсного потенціалу, що 
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безпосередньо пов’язане з диверсифікацією форм і засобів фінансування 

територіального земельно-господарського комплексу. Сьогодні спектр джерел 

фінансового забезпечення проектів відтворення та охорони земель надзвичайно 

звужений, що не дозволяє реалізувати навіть критично необхідний комплекс 

природоохоронних заходів і забезпечити відновлення природної 

продуктивності земель. Саме тому дослідження щодо ідентифікації напрямів 

фінансування розвитку територіального земельно-господарського комплексу, 

який передбачає виділення сектору державного і муніципального управління, а 

також корпоративного сектора і сектора фермерських та домашніх господарств 

зі специфікацією форм фінансування заходів з відтворення та охорони земель, є 

актуальним у новітніх умовах господарювання для розвитку аграрного сектора 

економіки. 

Отже, подальше науково-методологічне забезпечення розвитку земельних 

відносин необхідно здійснювати в таких напрямах: 

- формування пріоритетів використання земельних ресурсів на базі 

інформаційного оновлення даних про їх стан, зокрема бонітування 

земель, а також розбудови ефективної системи національного 

моніторингу земель сільськогосподарського призначення; 

- удосконалення організаційно-економічних основ землекористувань та 

землеволодінь, рентної політики держави в сільському господарстві; 

- перегляду та вдосконалення методичних підходів щодо оцінки 

ефективності використання земельних ресурсів та зміни набутих 

принципів і підходів, пов’язаних з їх державним управлінням; 

- формування національної стратегії та виділення основоположних 

принципів організації використання й охорони земель, яке  обов’язково 

враховуватиме інституціональне забезпечення фінансово-економічного 

механізму відтворення та охорони земельно-ресурсного потенціалу; 

- дедалі більше зміщення акценту з інтенсивного землекористування на 

поширення органічного землеробства; 
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- удосконалення систем обігу земель сільськогосподарського 

призначення з урахуванням введення повноцінного ринку земель, 

формування його інфраструктури, запровадження державного 

земельного (іпотечного) банку та імплементація необхідних правових 

норм задля подальшого раціонального використання земель. 

 

Секція «Інформаційне забезпечення конкурентоспроможного 

розвитку підприємств агропродовольчого комплексу» 

Основоположним напрямом розвитку суспільства сьогодні є формування  

інфраструктури інформаційної держави. Інформація – це найважливіший 

ресурс суспільного розвитку, а тому проблеми, пов’язані з її організацією та 

управлінням у всіх областях знань, у всіх сферах діяльності належать до 

найбільш актуальних. 

Зростання ролі інформації та знань у житті суспільства проявляється і в 

кількісному, і в якісному аспектах. Володіння інформаційними технологіями є 

важливою складовою розвитку суспільної свідомості, сприяє професійній 

орієнтації людини. Сьогодні критерії професійних вимог у будь-якій сфері 

суспільного виробництва, у тому числі і в аграрній, поряд з професійною 

компетентністю включають уміння працювати з великими обсягами 

інформації з використанням різноманітних можливостей інформаційних 

технологій. Рівень володіння технологіями є показником професійної 

придатності фахівця. 

Інноваційні методи управління інформаційними ресурсами 

агропродовольчого комплексу в ході інформаційного процесу повинні 

забезпечувати виконання таких функцій: збір інформації в місцях її 

виникнення; аналіз інформації та її перетворення; транспортування інформації; 

фільтрація потоку інформації; об'єднання і поділ інформаційних потоків; 

виконання елементарно-інформаційних перетворень; управління 

інформаційними потоками; робота в багатовимірному середовищі; розробка 
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мережевого графіка виконання робіт; оптимізація розподілу й облік обмежених 

ресурсів; проведення аналізу «що – якщо»; збір та облік фактичної інформації 

про терміни, ресурси і витрати, автоматизовану генерацію звітів; планування і 

контроль договірних зобов'язань; централізоване зберігання інформації тощо. 

Підвищенню ефективності використання сучасних інформаційних 

технологій у науковій та практичній діяльності спеціаліста аграрної галузі 

виробництва сприятимуть такі заходи: 

- уніфікація показників для автоматизації документообігу невеликих 

підприємств; удосконалення порядку зберігання та відновлення 

первинних документів, перехід до міжнародних стандартів звітності; 

- удосконалення методичного та обліково-аналітичного забезпечення 

управління сільськогосподарським підприємством, у тому числі 

шляхом використання сучасних інформаційних технологій у 

прогнозуванні, підвищенні ефективності та конкурентоспроможності 

сільгосппідприємств, що значно пришвидшить процес вибору 

оптимального рішення і стратегії розвитку підприємства; 

- широкомасштабне впровадження інформаційного забезпечення у 

системі вищої освіти України, у тому числі аграрних ВНЗ, що зробить 

аграрну освіту більш ефективною, гнучкою, сучасною, такою, що 

відповідає міжнародним стандартам. 

 


