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постачальниками коренеплодів показало, що мають місце випадки, коли цук-
росировина оплачується незалежно від її цукристості за єдиною ціною для 
всіх здавальників або договірною ціною без урахування фактичних показни-
ків якості зданих коренеплодів. 

Нами пропонується визначати мінімальну ціну 1 т цукрових буряків за 
формулою: 

))ЦКЦК(1()Р1(СЦ нфцбцбцб −+⋅+⋅=
,   (1) 

де Ццб – мінімальна ціна цукрових буряків, грн./т; 
Сцб – середня собівартість цукрових буряків у регіоні, грн./т; 
Рцб – розрахунковий рівень рентабельності, коефіцієнт (0,25); 
ЦКф, ЦКн – фактична та нормативна біологічна цукристістість корене-

плодів відповідно, коефіцієнт. 
Висновки. Необхідність агропромислової інтеграції в бурякоцукрово-

му комплексі обумовлена, насамперед, технологічною складністю виробниц-
тва цукру. За рахунок розширення масштабів виробництва, поєднання розрі-
знених стадій єдиного технологічного процесу досягається економія ресурсів 
у спільній сфері діяльності та збільшення прибутку від реалізації кінцевого 
продукту на продовольчому ринку. Крім того, агропромислова інтеграція по-
зитивно впливає на соціальні процеси в сільській місцевості за такими осно-
вними напрямками, як скорочення безробіття, створення нових робочих 
місць, підвищення ефективності праці та зростання доходів населення. 
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В статті досліджено вплив інноваційного провайдингу на формування та розви-
ток інноваційної інфраструктури аграрних підприємств. Обгрунтовано необхідність за-
стосування системи інноваційного провайдингу при створенні агроінноваційних структур 
у формі агротехнопарків, наукових парків, бізнес-інкубаторів.  
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The article covers the influence of innovative providing on the agrarian enterprises’ 
innovative infrastructure formation and development. It also proves the necessity of innovative 
providing system using while creating agroinnovative structures like agrotechnoparks, science 
parks or business-incubators.  

 
Постановка проблеми. Перспективи розвитку аграрного виробництва 

на наступні десятиліття все частіше пов’язуються з інноваційною моделлю 
розвитку аграрних підприємств. Переорієнтація на інноваційний розвиток 
зумовлюється багатьма чинниками: зростаючим інтелектуальним потенціа-
лом суспільства, покращенням рівня фінансування наукових досліджень і 
розробок, формуванням системи менеджменту в галузі трансферу результатів 
науково-дослідних робіт агроформуванням і розвитком повноцінного ринку 
науково-технічної продукції та відповідної його інфраструктури. Відповідно 
до Стратегії інноваційного розвитку України Урядом на 2010-2020 роки ста-
виться мета створити умови для розвитку інноваційної інфраструктури в 
Україні, створення інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів інноваційного 
розвитку і трансферу технологій, інших організаційних форм інфраструктур-
ного забезпечення інноваційної діяльності, які поєднують науку, виробницт-
во і бізнес. Незважаючи на значну увагу з боку держави до становлення інно-
ваційної інфраструктури в Україні в цілому, її специфічні особливості в агра-
рному секторі економіки залишаються недостатньо дослідженими. У ниніш-
ніх умовах формування інфраструктури ринку інноваційної продукції для аг-
ропромислового виробництва має здійснюватись на засадах інноваційного 
провайдингу, що передбачає поєднання наукового, виробничого й бізнесово-
го потенціалів аграрної сфери економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням теорії та прак-
тики інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України присвя-
тили свої праці В.Я. Амбросов, Л.В. Білозір, М.В. Зубець, М.Ф. Кропивко, 
В.П. Ситник, В.М. Трегобчук, В.Г. Чабан, Т.М. Червінська та ін. Наукові ос-
нови, методологічні, управлінські, економічні та правові аспекти інновацій-
ного провайдингу висвітлено в наукових працях С.А. Володіна. Проте недо-
статньо дослідженими залишаються питання розвитку провайдингу інновацій 
у сфері аграрного виробництва та його ролі у формуванні інноваційної ін-
фраструктури агроформувань. Це зумовило необхідність проведення окремо-
го дослідження.  

Постановка завдання. Об’єктом дослідження є вплив інноваційного 
провайдингу на формування та розвиток інноваційної інфраструктури аграр-
них підприємств. Вивчення даного питання ґрунтується на використанні спе-
цифічних методів та прийомів економічного дослідження. Базою досліджен-
ня є системний підхід до процесу створення інноваційної інфраструктури аг-
роформувань. Метод аналізу і синтезу було використано для ідентифікації 
проблем розвитку інноваційної діяльності аграрних підприємств та визна-
ченні шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз численних науко-
вих праць вчених-економістів, присвячених становленню інноваційної інфра-
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структури, свідчить про різноманітність підходів щодо тлумачення цього по-
няття. Досить широко трактується перш за все термін «інфраструктура» як 
комплекс галузей сфери обслуговування, що забезпечують загальні умови 
функціонування та життєдіяльності людей [1, с. 370]. Проте всіх авторів 
об’єднує думка про те, що для функціонування і розвитку будь-яких еконо-
мічних систем, в тому числі інноваційних, потрібні сполучні ланки (інфра-
структура), що дають змогу підтримувати зв’язок між її головними складо-
вими.  

Згідно із ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» інновацій-
на інфраструктура визначається як сукупність підприємств, організацій, 
установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають по-
слуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, мар-
кетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо) [2]. Ви-
вчення існуючих наукових розробок з питань розвитку інноваційної інфра-
структури дає змогу стверджувати, що попри незаперечний вплив цих орга-
нізацій на розвиток інноваційної діяльності, їх коло є набагато більшим. Це 
знаходить своє відображення в наступних визначеннях поняття «інноваційна 
інфраструктура», яка розглядається як: 

1. система підприємств, фірм, установ, служб, інших формувань, зок-
рема торговельних, до яких належать біржі, банки, аукціони інформації, по-
середницькі служби, які разом з іншими формуваннями (кредитно-фінансові, 
страхові, постачальницькі, транспортні тощо) мають обслуговувати ринковий 
товарообмін, сприяти прискореному використанню інноваційної продукції, 
взаємодії і узгодженню інтересів продавців і покупців інноваційної продук-
ції, забезпечувати його надійність, стабільність, прозорість [3, c. 139];  

2. організаційну, матеріальну, фінансово-кредитну, інформаційну базу 
для створення умов, що сприяють ефективній акумуляції та розподілу кош-
тів, наданню послуг для розвитку інноваційної діяльності, технологічного 
трансферу, комерціалізації науково-технічної продукції в умовах підвищено-
го ризику [4, c. 92]. 

3. сукупність підприємств, організацій, установ, їхніх об’єднань, асо-
ціацій (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, 
юридичні, організаційні, освітні тощо) будь-якої форми власності, що вико-
нують функції обслуговування та сприяння інноваційним процесам при 
трансфері технологій [5, c. 11];  

Проведений аналіз сучасних підходів свідчить про еволюцію наукових 
досліджень у цій сфері, а також відсутність єдиної думки щодо поняття інно-
ваційна інфраструктура. 

На нинішньому етапі розвитку економіки України необхідно підвищи-
ти вплив аграрної науки на ефективність аграрного виробництва за рахунок її 
органічного включення в єдиний організаційно-економічний механізм рин-
кового господарювання. Тому постала потреба у формуванні розвинутої ін-
фраструктури ринку інновацій в АПК. Побудова розвинутої інноваційної ін-
фраструктури в першу чергу передбачає швидку передачу результатів науко-
вих досліджень, що володіють комерційним потенціалом, у сферу агробізне-



 

 138 

су. В цьому контексті слід розглядати інноваційну інфраструктуру як сукуп-
ність економічних суб’єктів, ресурсів та засобів, за допомогою яких має здій-
снюватись впровадження технологій та знань у сільськогосподарський обо-
рот. Таким чином, ціллю функціонування інноваційної інфраструктури агра-
рного ринку є сприяння розвитку інноваційного агробізнесу, а в кінцевому 
результаті – економіки, яка заснована на знаннях.  

Слід підкреслити, що інститути інноваційної інфраструктури в нашій 
країні продовжують формуватись і вдосконалюватись. До складу інфрастру-
ктури ринку інноваційної продукції мають входити елементи, що виконують 
функції щодо реалізації основних напрямів інноваційної діяльності та при-
скорення процесу перетворення наукових знань на товар. Найважливіші се-
ред них подано на схемі 1. Таким чином, бачимо, що до складу інноваційної 
інфраструктури належать як суб’єкти, які розробляють інноваційний продукт 
так і ті, які обслуговують процес впровадження інновацій.  

На сьогодні існує проблема фрагментарності інноваційної інфраструк-
тури, оскільки більшість її інститутів створені, але не підтримують іннова-
ційний процес протягом всього циклу генерації, комерціалізації та впрова-
дження інновацій. В зв’язку з цим для посилення взаємозв’язку суб’єктів ін-
фраструктурного забезпечення інноваційної діяльності необхідним є ство-
рення і розвиток підприємницької інтегрованої з наукою інноваційно-
венчурної інфраструктури на основі інноваційного провайдингу. Термін 
«провайдинг» (від англ. to provide – надавати, забезпечувати, постачати) 
означає безперервний процес надання (передачі) товарів, робіт, послуг, знань 
учасниками ринкових відносин через реалізацію на ринку предмета своїх 
прагматичних інтересів з метою отримання прибутку [7, с. 19].  

У наукових публікаціях під «інноваційним провайдингом» розуміють 
комплексний цілісний процес формування, втілення в життя та подальшого 
супроводу системи заходів зі створення та просування на ринок нових това-
рів чи послуг, чия конкурентоспроможність гарантується на використанні 
нових наукових знань та прикладних розробок – наукоємних продуктів та по-
слуг» [8, с. 87].  

Поняття інноваційного провайдингу є ширшим, ніж інноваційної діяль-
ності, оскільки він має на меті активне формування ринку інновацій та отри-
мання прибутку при використанні інновацій як товару. Інноваційний провай-
дер (термін «провайдер» виник із практики мережі Інтернет) повинен надати 
належну допомогу власнику наукової розробки увійти в підприємницьке се-
редовище. Він здійснює інвестування та підприємницький супровід інновацій 
в реальну економіку держави. При цьому, якщо інноваційний провайдер не 
сприятиме залученню у галузь фінансових ресурсів, він виступатиме в інно-
ваційній системі тільки як посередник. Саме цим процес інноваційного про-
вайдингу відрізняється від сільськогосподарського дорадництва. Адже на 
відміну сільськогосподарського дорадника провайдер самостійно розробляє 
нову модель бізнесу, залучає необхідні для неї ресурси, піклується про про-
сування продукції на ринок, одержує інноваційну ренту і розподіляє прибу-
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ток між усіма учасниками інноваційного бізнес-процесу, з якими він взаємо-
діє на договірній основі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основні елементи інноваційної інфраструктури та їх внесок у 

розвиток інноваційного процесу 
Джерело: адаптовано [6]. 

Напрями інноваційної 
діяльності 

 

Елементи інноваційної інфраструктури  

 
Науково-дослідні-розробки 

Проектно-конструкторські ро-
боти, експерименти, тестуван-
ня 

Регіональні Центри наукового забезпе-
чення АПВ, Інститут інноваційного про-
вайдингу, концерн «Віадук», проектно-
конструкторські та проектно-технологічні 
інститути , лабораторії, бюро, 
випробувальні полігони, станції та ін. 

Виробництво та 
комерціалізація інноваційної 
продукції 

Промислові підприємства, малі 
інноваційні підприємства та ін. 

Інфраструктурні послуги, які 
сприяють просуванню 
інновацій на ринок 

Агротехнопарки, наукові парки різних 
видів та масштабів, бізнес-інкубатори, 
альянси по розробці та просуванню 
інноваційної продукції та ін. 

Інтелектуальні послуги 
підприємствам інноваційної 
сфери 

Фірми і організації, які здійснюють ек-
спертизу новизни, патентування, 
інноваційний аудит, консалтингові послу-
ги, навчально-ділові центри 

Послуги кадрового забезпе-
чення інноваційного процесу 

Вищі навчальні заклади, навчальні цен-
три, курси, бізнес-інкубатори, бізнес-
школи, соціально-ділові центри 

Послуги інформаційного за-
безпечення інноваційного 
процесу 

Сільськогосподарські дорадчі служби, 
науково-технічні бібліотеки, бази даних і 
бази знань, Інтернет зв’язок, телебачення, 
радіо, інформаційні агентства 

Правове, адміністративне та 
фінансове забезпечення 
інноваційного процесу 

Податкові, фінансові, адміністративні, 
митні служби, комерційні банки, 
інноваційні та інвестиційні фонди, 
венчурні, лізингові фірми та ін. 

Науково-дослідні інститути, лабораторії та 
вищі навчальні заклади Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України, тимчасові творчі колективи 
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За таких умов ключовим моментом розвитку інноваційної інфраструк-
тури аграрного ринку є формування підприємницького сектору за участю ін-
новаційних бізнес-провайдерів. Структуру аграрного ринку інноваційної 
продукції на основі інноваційного провайдингу можна представити (рис. 1) 
як поєднання сфер державного регулювання, аграрного виробництва, науки 
та агробізнесу, які підтримують інноваційний процес на всіх стадіях науково-
технічних досліджень і розробок, дослідно-експериментального випробуван-
ня та інноваційно-венчурного супроводу до кінцевого споживача. Провідну 
роль в даній структурі мають відігравати спеціалізовані малі та середні інно-
ваційні підприємства, основною функцією яких є доведення наукових дослі-
джень та розробок, яких потребує ринок, до готового продукту (технології), а 
також його апробація з подальшою передачею у великомасштабне виробниц-
тво. 

Рис. 2. Структура аграрного ринку інноваційної продукції на основі іннова-
ційного провайдингу 

Джерело: адаптовано [9] 
 
Затверджена в Українській академії аграрних наук Програма іннова-

ційного провайдингу передбачає створення регіональних агротехнокластерів 
з виробництва сільськогосподарської продукції, а також іншої високоякісної 
продукції за передовими технологіями з інвестиційним забезпеченням. Інсти-
тутом інноваційного провайдингу розроблені спільні програми на прикладі 
мережі Академії, програми підприємницької мережі концерну «Віадук» та 

Креатив-
на ідея 
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Агротехнополісу, який зареєстровано Академією. Для регіонів Програма пе-
редбачає визначення провайдерів-виконавців програми, які на основі догово-
рів з уповноваженими НААНУ та обласним керівництвом забезпечують реа-
лізацію інноваційно-інвестиційних бізнес-процесів. Проте така модель спів-
праці науки, влади та інноваційного бізнесу на практиці не реалізована.  

Отже, найбільш прийнятним для регіонів способом активізації іннова-
ційної діяльності, на нашу думку, є наукова співпраця науково-дослідних 
установ, вищих учбових закладів та інших інноваційних інституцій із вироб-
ничими структурами, поширення освітньої-консультативної діяльності в 
сферах малого і середнього інноваційного бізнесу, забезпечення наукового 
супроводу при виконанні інноваційних проектів, реалізація науково-
технічних програм із комерціалізації наукових розробок на основі інновацій-
ного провайдингу. Однією з найефективніших форм реалізації даних програм 
є створення наукових парків, агротехнопарків та бізне-інкубаторів. Саме ці 
структури слугували основою «економічного дива» в Японії, Китаї та Індії. 
Дані інноваційні структури необхідно створювати і в аграрній сфері, що на-
дасть агробізнесу поштовх до інноваційного розвитку. 

При створенні агроінноваційних структур необхідно враховувати нау-
ковий потенціал, напрацьований ученими університетів й ринкові потреби 
виробництва того чи іншого продукту у регіоні розміщення агроформувань. 
Так, у 2009 році в Житомирській області серед 44 виконаних наукових робіт 
найбільше досліджень і розробок, які мають інноваційну спрямованість, здій-
снено у галузі сільськогосподарських наук – 30, або 68,2% від загальної кіль-
кості [10]. Існує необхідність створення диверсифікованої агроінноваційної 
структури на базі Житомирського національного агроекологічного універси-
тету.  

Висновки. Проведене дослідження щодо впливу провайдингу іннова-
цій на формування інноваційної інфраструктури аграрних підприємств дає 
підстави стверджувати, що на сьогодні застосування інноваційного провай-
дингу дає можливість нівелювати проблему фрагментарності інфраструктури 
ринку інноваційної продукції. В умовах ринкової економіки інноваційний 
провайдинг є тим засобом, з допомогою якого інноваційна інфраструктура 
дасть найбільший синергетичний ефект при умові співпраці держави, науки, 
аграрного виробництва і бізнесу. 

Для аграрної сфери України розвиток інноваційного провайдингу пере-
дусім пов’язаний зі створенням агроінноваційних структур у формі агротех-
нопарків, наукових парків, бізнес-інкубаторів. Подальші дослідження насам-
перед мають бути пов’язані з пошуком шляхів удосконалення механізму ін-
новаційного провайдингу аграрних підприємств та отримання переваг від йо-
го застосування суб’єктами господарювання. 
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Харківський національний технічний університет сільського господарст-
ва імені Петра Василенка 

 
Стаття присвячена опрацюванню методичного підходу до оцінки конкурентного 

розвитку ринку сільськогосподарської продукції в розрізі окремих її видів на основі засто-
сування інструментів економіко-математичного моделювання. 

The agricultural products market competitive development’ estimation methodical 
approach is considered in the article. The proposed methodic based on the implementation of 
mathematical modeling methods to research of competitive situations of different agricultural 
product markets. 
 

Постановка проблеми. Ринок будь-якого товару є динамічною систе-
мою, характеристики якої визначають як ефективність діяльності його 
суб’єктів, так і повноту та пропорційність виконання основних функцій са-
мого ринку. Не є виключенням і ринок сільськогосподарської продукції. 
Проте, негармонійний характер розподілу доходів між суб’єктами сфер ви-
робництва та обігу сільськогосподарської продукції є, одночасно, наслідком 
проблем функціонування внутрішнього ринку та головною перешкодою його 
ефективного розвитку. Разом з цим функціональне навантаження вказаного 
ринку залишається незмінним, а проблеми його розвитку та набуття пропор-
ційності в контексті його значення для забезпечення економічної безпеки 
держави за існуючих умов набувають особливої гостроти. Відповідно, актуа-
лізується і проблема пошуку раціональних механізмів та інструментів впливу 


