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АСПЕКТ
Висвітлено підходи щодо вирішення проблеми активізації інноваційнотехнологічного розвит
ку підприємств аграрного сектора на базі комунікаційних систем та технологій. Проаналізовано
проблеми інноваційнотехнологічного розвитку підприємств аграрного сектора та виявлено зв'язок
між реалізацією інноваційного потенціалу цих підприємств та розвитком комунікаційних систем.

Ключові слова: інноваційнотехнологічний розвиток, аграрний сектор, інновації, іннова
ційний процес, комунікації, інформаційні системи, інформаційні технології.

ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Проблеми аналізу, оцінки і управління іннова
ційнотехнологічним розвитком відносяться до
найважливіших завдань управління підпри
ємствами аграрного сектора України [2; 7; 8; 10].
Актуальним в цьому контексті, через суттєву ди
наміку розвитку інформаційнокомунікаційних
технологій у світі та вагому частку рішень в сфері
комунікацій в структурі інноваційної продукції, є
виявлення можливостей реалізації інновацій в
сфері комунікацій, орієнтованих на урахування не
лише можливостей і потреб аграрного підприєм
ства, інтересів власників, але і значною мірою на
потреби потенційних споживачів і тенденції рин
ку [1, с. 107; 9, с. 10—11].
Метою статті є дослідження та пошук шляхів
вирішення проблем інноваційнотехнологічного
розвитку підприємств аграрного сектора в кон
тексті впровадження інновацій на базі комунікац
ійних систем.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика інноваційнотехнологічного
розвитку підприємств аграрного сектора дослід
жувалась широким колом зарубіжних та вітчиз
няних науковців та фахівців аграрної сфери, зок
рема теоретичні аспекти даної проблематики вис
вітлювались в роботах О.Ю. Єрмакова, О.І. Амоші,
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І.О. Іртищевої, М.Ф. Кропивко, О.В. Ковальової,
О.В. Короткова. Більш зорієнтовані на вирішення
проблем практики управління інноваційнотех
нологічним розвитком роботи Л.П. Марчука,
Н.М. Сіренко, О.В. Шебаніна С.Д. Ільєнкової,
О.В. Левчука, С.М. Судомира.
Аналіз робіт, пов'язаних з зазначеною пробле
матикою, свідчить, що окремі питання все ще за
лишаються дискусійними або недостатньо дослі
дженими, зокрема ті, що стосуються комунікац
ійного аспекту проблеми інноваційнотехнологі
чного розвитку підприємств аграрного сектора.
ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТА
РЕЗУЛЬТАТИ
Інноваціям властивий як динамічний, так і ста
тичний аспекти [6]. У останньому випадку іннова
ція представляється як кінцевий результат науко
вовиробничого циклу, який має самостійний круг
проблем. Терміни "інновація" і "інноваційний про
цес" не однозначні, хоча і близькі. Інноваційний
процес пов'язаний зі створенням, освоєнням і по
ширенням інновацій. Інновацію як результат тре
ба розглядати у рамках інноваційного процесу, що
має наступні властивості: новизни; можливості
практичної комерційної реалізації; можливість ко
мерційної реалізації [10].
Реалії ринкової економіки визначають іннова
ційний процес як економічну необхідність, усві
домлену через потреби ринку. В зв'язку з цим при
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дослідженні процесів інноваційнотех
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
нологічного розвитку підприємств аг
рарного сектора слід звернути увагу на
два моменти:
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯ
— поперше, "матеріалізацію" інно
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɢɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
вації, винаходів і розробок в нові тех
нічно зроблені види промислової про
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
дукції, засоби і предмети роботи, тех
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
нології і організації виробництва;
ɩɪɨɛɥɟɦ (ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨʀ
— подруге, "комерціалізацію", що
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ)
перетворює їх на джерело доходу.
Основними проблемами реалізації
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɿ ɪɨɫɬɨɦ
інноваційного процесу з метою забез
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ
печення інноваційнотехнологічного
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɟ ɦɚɽ ɱɿɬɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ
розвитку підприємств аграрного сек
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ
тора України на сучасному етапі є на
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ступні (рис. 1).
На основі аналізу сучасного стану Рис. 1. Проблеми інноваційно+технологічного розвитку
підприємств аграрного сектору і еко
підприємств аграрного сектора України
номіки країни в цілому виділена основ
Джерело: сформовано автором на основі [4; 5; 7; 8]).
на система чинників, що перешкоджа
ють або сприяють інноваційній діяль
го підприємства і споживача продукту. В той же
ності підприємства аграрного сектора: техніко час саме вказана база є тим основним об'єктом, що
економічні; організаційноекономічні; соціально потребує впровадження сучасних інформаційно
психологічні; правові; інформаційнокомуні комунікаційних технологій. Зважаючи на це, у роз
каційні.
гляді інформаційнокомунікаційного забезпечен
У контексті проблематики даної статті зосере ня інноваційнотехнологічного розвитку підпри
димось на аналізі саме комунікаційного аспекту ємств аграрного сектора значну увагу слід при
розвитку інноваційнотехнологічного розвитку ділити розвитку інфраструктури агарного ринку,
підприємств аграрного сектора України.
головне призначення якої полягає в забезпеченні
Організація управління інноваційною діяльні надійності, прозорості й стабільності ринкового
стю підприємств аграрного сектора з орієнтацією товарообміну.
на потреби споживача дозволяє зменшити нега
Державною цільовою програмою розвитку ук
тивний вплив зовнішнього середовища на плану раїнського села на період до 2015 р. визначено
вання розвитку підприємств і виробництво конку потребу:
рентноздатної продукції. Проте характер
— створення державної мережі інформаційно
зовнішніх впливів, зумовлений формуванням рин маркетингових центрів з питань запровадження
кової кон'юнктури, вимагає ухвалення управлінсь інформаційного обслуговування, проведення дос
ких рішень на основі оцінки інноваційної діяль ліджень та забезпечення розвитку електронного
ності підприємств аграрного сектора. Виявлення ринку і новітньої системи державного плануван
особливостей інноваційного продукту й інновац ня шляхом складення галузевих та міжгалузевих
ійної продуктової політики аграрних підприємств, балансів;
систематизація, структуризація, виділення основ
— створення на базі зазначених інформаційно
них етапів формування продуктової політики маркетингових центрів автоматизованої інформа
підприємства пов'язані з формуванням механізму ційноаналітичної системи моніторингу виконан
оцінки ефективності інноваційної продуктової по ня показників соціальноекономічного розвитку
літики, що передбачає оцінку: інноваційного по аграрного сектора;
тенціалу підприємств аграрного сектора; доціль
— інвентаризації електронних інформаційних
ності виводу на ринок інноваційного продукту; ресурсів та створення інтегрованої інформаційно
ефективності реалізації заходів щодо виводу і по довідкової (пошукової) мережі;
ширення продукту.
— утворення інформаційноаналітичного цен
Цей механізм дозволить створити теоретично тру [3, с. 28].
і емпірично обгрунтовану базу для ухвалення
Значення інформаційного забезпечення
практичних рішень відносно формування ефектив підприємств аграрного сектора стає очевидним у
ної інноваційної політики підприємств аграрного контексті необхідності функціонування інформа
сектора. Ця база послужить основою для створен ційноконсультаційних служб, які вже ефективно
ня ефективної системи ухвалення управлінських функціонують в розвинених країнах світу [10, с.
рішень у сфері інноваційної політики на підприє 86—89]. Досвід останніх також засвідчує, що ос
мствах аграрного сектора, яка повинна стати новною причиною формування консультаційних
інструментом забезпечення балансу інтересів дер структур була криза сільськогосподарського ви
жави, потенційного інвестора, власника аграрно робництва, коли галузь виявляла неспроможність
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Рис. 2. Комунікації в процесі інноваційно+технологічного розвитку підприємства
аграрного сектора
Джерело: власні дослідження.

без державної підтримки перейти на істотно но
вий, ефективніший рівень розвитку.
Дана ситуація значною мірою характерна для
аграрного ринку України, де є життєва не
обхідність впровадження інновацій, без чого не
можливе забезпечення стабільного розвитку аг
рарної галузі країни та її конкурентоспро
можності на світових ринках, проте ще й досі не
створено середовища обміну інформацією, в тому
числі інформацією стосовно інновацій та тієї, що
сприяє формуванню та поширенню інновацій.
Обмін інформацією здійснюється на базі інфор
маційнокомунікаційних систем. Створення таких
систем за сучасних умов також потребує інно
вацій. Отже, інновації в комунікаційне забезпечен
ня впровадження інновацій в аграрному секторі
мають першочергове значення для розвитку сек
тора, що суттєво сприятиме реалізації пріоритетів
національного розвитку країни взагалі.
Найбільш оперативною і динамічною є систе
ма поширення інформації через мережу Інтернет
[1]. Для цього слід активно використовувати мож
ливості цієї системи, зважаючи, зокрема, на досвід
розвинутих країн, де інформація про ціни та об
сяги продажу та інші дані регулярно надходять в
Інтернет від підприємств, бірж і оптових ринків
усіх регіонів, вона безоплатно доступна всім заці
кавленим суб'єктам.
Підвищення рівня інноваційної діяльності на
підприємствах аграрного сектора доцільно прово
дити за напрямами визначення зовнішніх чинників,
що впливають на підприємство, виявлення внут
рішніх тенденцій і закономірностей, аналіз чин
ників і розрахунок показників, прогнозування ко
н'юнктури, вироблення управлінських рішень.
Прогнозування науковотехнічного розвитку
і раціональний вибір стратегії інноваційного роз
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витку є найбільш складними і значимими елемен
тами процесу інноваційного планування і моделю
вання, від яких значною мірою залежить ефек
тивність усіх без винятку інноваційних перетво
рень на підприємстві аграрного сектора. На рис. 2
розглянуто послідовність, в якій в сучасних умо
вах відбувається процес комунікацій при здійс
ненні інноваційних трансформацій на підприєм
ствах аграрного сектора.
Важливим чинником забезпечення інновацій
ного розвитку аграрного підприємства стає наро
щування можливостей щодо розширення сфер ге
нерації, відбору і впровадження інновацій, озна
кою чого є інноваційний потенціал підприємства.
Структура науковоінноваційного потенціалу при
ведена в табл. 1.
Неодмінними властивостями інновації є нау
ковотехнічна новизна і виробнича застосовність.
Здатність до комерційної реалізації відносно інно
вації виступає як потенційна властивість, для до
сягнення якої необхідні певні зусилля. При ство
ренні інновації аграрне підприємство має керува
тися такими критеріями, як життєвий цикл виро
бу і корпоративна економічна ефективність. Стра
тегія реалізації інноваційного потенціалу під
приємств аграрного сектора має бути спрямова
ною на те, щоб перевершити конкурентів, створив
ши інновацію, яка буде визнана унікальною в
певній сфері [7].
Забезпечення реалізації інноваційного потен
ціалу підприємств аграрного сектора за участю
держави через розвиток комунікацій передба
чається шляхом обміну інформацією і заохочення
до комунікації між учасниками аграрного ринку
через організацію конференцій, зустрічей, публі
кацію в інтернетвиданнях, ведення сайтів [9, с.
10—11], ідентифікації, аналізу і сприяння поши
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Джерело: власні дослідження.

ренню позитивної практики через тематичне оп
рацювання, навчання, системи нагородження та
рейтингової оцінки підприємств аграрного секто
ра, підтримки інноваційних проектів щодо виве
дення на ринок нових, інноваційних товарів та по
слуг, підтримки інноваційних проектів на існую
чих виробничих можливостях, допомоги у пошу
ках партнерів, у керівництві проектами а також
консалтинг в галузі управління.
Основними чинниками, які зумовлюють
циклічність процесу інноваційнотехнологічного
розвитку підприємств аграрного сектора, є рин
кові можливості підвищення конкуренто
спроможності виробника, використання з цією
метою інформаційнокомунікаційних технологій
дає можливість реалізувати конкурентні переваги
перед іншими учасниками ринку на основі інфор
маційної підтримки управління, збереження
інформації, удосконалення системи планування
роботи та звітності, більш ефективної підтримки
роботи з клієнтами, більш ефективної підтримки
систем складської та транспортної логістики,
спеціальних функцій (підтримка оцінки якості
грунтів та прогнозування врожайності, розраху
нок збитків, робота з діагностичним обладнанням).
ВИСНОВКИ
Інновації в аграрному секторі повинні мати
новизну, відповідати ринковому попиту, приноси
ти прибуток, в цьому випадку вони можуть бути
реалізовані в межах інноваційного процесу.
Інфраструктурною основою забезпечення іннова
ційнотехнологічного розвитку підприємств аг
рарного сектора є інформаційні системи, що слу
гують середовищем для комунікацій.
Інновації в комунікаційне забезпечення аг
рарного ринку мають першочергове значення для
впровадження всього комплексу інновацій в аг
рарному секторі (через те, що сприятимуть фор
муванню та поширенню інновацій), розвитку сек
тора в цілому, вони суттєво сприятимуть реалі
зації пріоритетів національного розвитку країни
взагалі.
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