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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів сто-

совно того факту, що ефективність та динамізм
інновацій є вирішальним чинником забезпечен-
ня конкурентоспроможності агропромислово-
го виробництва України. Окрім того, інновації
дозволяють створювати нові ринки у випадку,
якщо в процесі їхньої реалізації вдається задо-
вольнити нові, раніше не усвідомлені, потреби.
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У статті обгрунтовано концептуальні положення моделі інноваційного розвитку агропромислового виробницт-
ва України. Акцентовано увагу на раціональному поєднанні економічних та соціально-екологічних ефектів від реа-
лізації моделі інноваційного розвитку та охарактеризовано змістовну сутність її складових стосовно стратегічних
напрямів, визначено передумови її реалізації.
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З цих позицій завдання забезпечення іннова-
ційної моделі розвитку агропромислового ви-
робництва з врахуванням нових викликів вима-
гають втілення в конкретні стратегічні напря-
ми держави і агропромислових підприємств, які
прагнуть посилити свої конкурентні переваги
в умовах нового порядку розподілу світового
економічного простору та в ситуації поширен-
ня нового технологічного укладу.
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Необхідність розробки концептуальної мо-
делі інноваційного розвитку агропромислово-
го виробництва виникла й загострюється, по-
чинаючи із набуття Україною незалежності.
Нехтування схемою, за якою будуються еко-
номіки розвинутих країн, і використання
підходів, що базуються на старих принципах
"вдосконалення явища", зумовило низку про-
блем, об'єднаних єдиним каркасом — відсут-
ність векторності у формуванні і функціону-
ванні агропромислового виробництва. В аграр-
ному секторі економіки України склалася си-
туація, в якій наукові розробки не повністю
відповідають потребам агропромислового ви-
робництва, що певною мірою є відображенням
незбалансованості інноваційної системи,
відсутності узгодженості між реальними по-
требами галузі та діями наукових установ.
Низький рівень інноваційної активності агро-
промислових підприємств є також і результа-
том їхньої низької прибутковості поєднаним з
недосконалістю інноваційної системи. Тобто
існує комплекс проблем, вирішення яких пере-
дусім полягає в активізації ролі держави через
розробку концепцій, моделей, стратегій та ме-
ханізмів активізації інноваційного розвитку
агропромислового виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові розробки проблем інноваційного
розвитку знайшли своє віддзеркалення у пра-
цях багатьох сучасних вчених, зокрема С. Воло-
діна, О. Дацій, В. Іванова, Е. Крилатих, П. Саб-
лука, Л. Федулової, О. Шубравської та багать-
ох інших. Поділяючи думку більшості вчених,
вважаємо, що вирішення складних стратегічних
завдань у вітчизняному агропромисловому ви-
робництві можливо лише в разі переведення
його на інноваційну основу із забезпеченням
комплексної взаємодії держави, освіти, науки,
фінансово-кредитних установ та структур аг-
рарного бізнесу. Узагальнюючи досвід напра-
цювань із даного питання, С.А. Володін одним
із завдань реалізації стратегічних напрямів
інноваційного розвитку АПК визначив форму-
вання "… інноваційної політики в наукоємній
сфері АПК для забезпечення безперервної
інноваційної діяльності" [1, с. 349]. Співзвучним
у пропозиціях щодо розвитку високотехноло-
гічних аграрних виробництв є і О.І. Дацій, яким
пропонується "… розробити основні принципи
державної інноваційної політики. Створити
нормативно-правову економічну, організацій-
ну й фінансову базу цивільно-правового обо-
роту результатів науково-технічної діяльності"

[3 с. 313]. Тобто комплексне законодавче та
науково-методологічне врегулювання іннова-
ційних взаємовідносин в агропромисловому
виробництві є передумовою його подальшого
високотехнологічного розвитку. В. Івановим
були відзначені такі характерні риси іннова-
ційної моделі економіки, як наявність сприят-
ливої державної політики і законодавства, пе-
реважання 5-го технологічного укладу та пе-
рехід на 6-ий, інтегровані технології, перева-
жання інтелектуального характеру праці, ви-
сока вартість робочої сили [6]. Інноваційну
модель розвитку економіки М. Петрина визна-
чає як модель, яка грунтується безпосередньо
на одержанні нових наукових результаті і їх
технологічному впровадженні, забезпеченні
приросту ВВП переважно за рахунок вироб-
ництва і реалізації наукомістких продукції та
послуг [11, с. 35]. Та ці розробки стосуються
переважно макрорівня економіки.

У цілому ж теоретико-методологічні та ме-
тодичні аспекти дослідження інноваційного
розвитку агропромислового виробництва по-
требують розвитку та містять багато латентних
"ніш" для розробок сучасних науковців.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування концепту-

альних положень моделі інноваційного розвит-
ку агропромислового виробництва України з
урахуванням викликів та запитів сьогодення,
визначення змістової сутності її складових сто-
совно стратегічних напрямів та окреслення пе-
редумов її реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування основних засад інноваційного

розвитку давно визначено одним із головних
стратегічних пріоритетів економічної політики
України [15]. Проте, окрім проголошених
намірів, такий пріоритет на практиці повинен
передбачати цілеспрямовану державну політи-
ку, конкретизовану за напрямами реалізації у
вигляді стратегії дій [13].

За останні роки в країні зроблено чимало
як в інституційному, так і в законодавчому
плані для формування дієвого механізму ак-
тивізації інноваційної діяльності. Але й вияв-
лено комплекс проблем, що стримують ре-
зультативність дії такого механізму. Держав-
на влада поки в цілому не досягла значимих
успіхів у створенні "інноваційного клімату" у
країні: заходи щодо підтримки інноваційної
активності носять локальний характер й не
дозволяють переломити сформовані негативні
тенденції.
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З цих позицій важливим постає завдання
щодо вибору стратегічних напрямів інновац-
ійної спрямованості розвитку агропромисло-
вого виробництва. Водночас розвиток агро-
промислового виробництва на інноваційній
основі має відбуватися з використанням кра-
щого зарубіжного досвіду, адекватного су-
часним викликам і проблемам розвитку віт-
чизняного політичного й економічного про-
цесів.

Тема інноваційного розвитку економіки
України, її аграрного сектору наразі набула
другої хвилі у тематиці наукових конференцій,
симпозіумів, форумів, наукових публікацій,
політичному процесі. Зокрема серед стратегі-
чних пріоритетних напрямів на 2011—2021 роки
Закону України "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності" визначено технологі-
чне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу; впровадження енергоефективних,
ресурсозберігаючих технологій, освоєння аль-
тернативних джерел енергії; широке застосу-
вання технологій більш чистого виробництва та
охорони навколишнього природного середови-
ща.

На жаль, утвердження інноваційної моделі
у розвитку підприємств України відбувається
доволі повільно. В багатьох галузях економіки
інвестиції здійснюються в обладнання та тех-
нології, які використовуються у розвинутих
країнах понад 20 років [4, 16]. При тому, що "су-
купного додаткового ефекту, одержуваного
безпосередньо у виробництві від науково-тех-
нічного прогресу, недостатньо для науково-
технічної сфери галузі, тому в усіх країнах на-
уково-технічна сфера фінансується переваж-
но з державного бюджету", як доводять нау-
ковці [18, с. 112], обсяг бюджетного фінансу-
вання наукових та науково-дослідних робіт в
Україні у 2008—2011 рр. не перевищував 1%
ВВП [4, с. 6], що майже у 3 рази менше за зна-
чення цього показника у розвинутих країнах та
передбаченого Концепцією науково-техноло-
гічного та інноваційного розвитку України
(2,5% ВВП). Лише 3,9% підприємств в Україні
витрачали кошти на науково-дослідні розроб-
ки. Щорічні витрати українських підприємств
на виконання досліджень і наукові розробки
оцінюються на рівні 120 млн євро.

Для порівняння: лише одна корпорація "Сі-
менс" щороку витрачає на ці цілі 5 млрд євро
[4, с. 6].

Наукова сфера України стосовно академі-
чної, галузевої та так званої "корпоративної"
науки не може реалізувати свій потенціал як
продуктивну силу розвитку суспільства через

систему проблем, котрі не вирішуються рока-
ми, серед яких: недостатній рівень фінансуван-
ня з боку держави та вітчизняних й іноземних
замовників; старіння наукових кадрів (середній
вік дослідника — 47,3 року, кандидата наук —
51,7 року, доктора наук — 62,2 року); застарі-
ла матеріально-технічна база (у 2007—2010 рр.
капітальні витрати становили близько 2% від
загальних витрат на дослідження і розробки
або лише 0,2% освоєних інвестицій в основний
капітал). Разом з тим у науковій сфері є й інші
проблеми, що справляють негативний вплив на
стан фінансового забезпечення науки і вирі-
шення яких можливі виключно за державної
участі: недостатня популяризація наукової
праці; низька престижність наукової професії;
низький рівень інноваційної культури пред-
ставників органів державного управління та
бізнесових структур; недосконалий механізм
фінансування наукових досліджень і розробок;
скасування або призупинення вимог законо-
давчих актів із питань стимулювання науково-
технічної, технологічної та інноваційної діяль-
ності; відсутність сталих мотивацій щодо залу-
чення науки і наукових працівників для приско-
рення економічного розвитку на якісній основі;
відсутність механізмів державної підтримки
виробництв вищих технологічних укладів, інно-
ваторів, раціоналізаторів; слабкий захист інте-
лектуальної власності; відсутність традиційних
форм підтримки наукової творчості, у тому
числі серед наукової молоді (обмеженість
коштів на наукові відрядження, обмеженість
механізмів застосування наукових стипендій
грантової підтримки проривних досліджень
тощо).

Інноваційний тип розвитку втілюється за
допомогою інноваційної моделі розвитку еко-
номіки, яка представляє теоретичне виражен-
ня інноваційних пріоритетів, напрямів, моти-
вацій, стратегій, механізмів тощо, які спрямо-
вані на формування інноваційного типу розши-
реного відтворення національних економік [8,
c. 31].

На думку В.Н. Щукова, інноваційна модель
економічного розвитку повинна включати в
себе три головні сфери [20 с. 12]: інноваційну;
традиційну; малу економіку.

Інноваційна модель розвитку сприяє пози-
тивним зрушенням у всій економіці і може мати
наступні особливості [12 с. 294—297]. По-пер-
ше, в інноваційній зоні під впливом малих
підприємств відбуваються процеси децентра-
лізації у великих компаніях, великі структури
стають гнучкішими у сфері інноваційного ви-
робництва. Реорганізація великих об'єднань
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веде до інтеграції великого і малого бізнесу —
малі інноваційні підприємства об'єднуються на
кооперативних засадах, а великі фірми нала-
годжують через систему субпідрядів співробі-
тництво з дрібним бізнесом. Усе це сприяє по-
внішому використанню переваг великого і
дрібного виробництва для інноваційного роз-
витку.

По-друге, на підставі інноваційної моделі
відбуваються зміни у стратегії управління
місцевих органів влади. Для них пріоритетни-
ми стають створення нових робочих місць у
наукомісткій сфері на базі інноваційних під-
приємств; підтримка підприємств, які втілюють
інновації і розширюють виробництво; фінансу-
вання інноваційних витрат, пов'язаних з еконо-
мічним ризиком. У результаті на регіонально-
му рівні формується фінансово-економічний
механізм ефективного функціонування іннова-
ційних підприємств.

По-третє, інноваційне середовище призво-
дить до появи мережі малих інноваційних фірм,
розвиває співпрацю між підприємцями і науко-
вцями та інвесторами в регіоні на грунті струк-
турної перебудови виробництва.

Перспективні напрями й характер здійснен-
ня інноваційних процесів в агропромисловому
виробництві, головним чином, залежать від
державної аграрної політики.

Найбільш відповідним сучасним потребам
агропромислового виробництва є варіант аг-
рарної політики, який враховує інтереси това-
ровиробників, інвесторів, споживачів, суспіль-
ства, а також гарантує всебічне охоплення роз-
витком усіх підсистем. Ефект реалізації тако-
го сценарію можна простежити на прикладі
Китаю, де щорічний приріст агропромислово-
го виробництва за останні 15 років становить
близько 4% (у розвинених країнах — близько
1%, в Індії — близько 2%); паралельно в країні
поширюються диверсифікаційні процеси, пере-
робка продукції здійснюється на місцях з ме-
тою забезпечення зайнятості сільського насе-
лення [17].

Інноваційний розвиток агропромислового
виробництва має відбуватись за такими напря-
мами:

— застосування біотехнологій у виробни-
чому процесі, нових раціональних методів
організації діяльності агропромислових під-
приємств;

— інформатизація виробничого процесу та
його обслуговуючої системи, запровадження
сучасної комп'ютерної бази та створення ме-
режі користувачів серед агропромислових ви-
робників;

— налагодження співпраці агропромисло-
вих підприємств з науково-дослідними органі-
заціями та впровадження у виробництво но-
вітніх досягнень селекції, розсадництва та дог-
ляду за посівами зернових культур;

— створення ефективної системи управлі-
ння на базі оптимального поєднання організа-
ційно-розпорядчих, економічних та соціально-
психологічних методів управління;

— підвищення якісних характеристик кад-
рового потенціалу шляхом створення галузе-
вих та міжгалузевих центрів щодо підвищення
кваліфікації персоналу;

— створення дієвої системи матеріально-
технічного забезпечення агропромислових під-
приємств;

— поглиблення вертикальної та горизон-
тальної інтеграції виробництва, переробки й
реалізації продукції.

Одночасно з високотехнологічними інно-
ваціями необхідно широкомасштабно впро-
ваджувати організаційно-інноваційні розроб-
ки, пов'язані з земельною реформою і введен-
ням вартості землі в економічний оборот,
створенням нових ринкових механізмів інвес-
тиційного та фінансово-кредитного забезпе-
чення довгострокових інноваційних проектів,
а також формуванням інноваційної інфраст-
руктури.

Концептуальна модель інноваційного роз-
витку агропромислового виробництва та пор-
тфель стратегій інноваційного розвитку мають
включати:

— пріоритетні дослідження та розробки:
збільшення, ритмічність та стабілізація асигну-
вань; проведення фундаментальних досліджень
і розробок; створення нової продукції; ство-
рення нової технології тощо;

— технологічні розробки: удосконалення і
підтримка чинної; використання нової техно-
логії тощо;

— модернізація виробничих потужностей:
створення нових; підтримка та розширення
існуючих; удосконалення робочих місць; веден-
ня змін; розгортання раціоналізації; концент-
рація та централізація; децентралізація та ство-
рення невеликих виробництв; демократизація
системи управління виробництвом;

— розробки стосовно якості та продуктив-
ності тощо.

Відповідно до прийнятої в Україні Стра-
тегії інноваційного розвитку України на 2010
— 2020 роки, в умовах глобалізаційних вик-
ликів необхідне створення системи інвесту-
вання інноваційної діяльності, в тому числі
наукової, яка відповідає сучасним вимогам
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ринкової економіки і забезпечить фінансову
підтримку наукової та інноваційної діяль-
ності, достатньої для досягнення результатів
світового рівня, має базуватись на визначе-
них принципах [14]:

— чіткої диверсифікації джерел і механізмів
функціонування залежно від етапів інновацій-
ного процесу;

— використання переважно конкурсних ме-
ханізмів інвестування в наукову та інновацій-
ну діяльність;

— раціонального використання прямих і
опосередкованих способів інвестування в нау-
кову та інноваційну діяльність;

— орієнтації державних інвестицій у науку
та інновації на стимулювання припливу в ці
сфери недержавних коштів.

Зауважимо, що при розробці концептуаль-
них положень моделі інноваційного розвитку
агропромислового виробництва необхідно
враховувати і його життєвий цикл та життєві
цикли окремих галузей, що його формують. З
досягненням зрілості, яка характерна для аг-
ропромислового виробництва України, зрос-
тає конкуренція, прибутковість починає зни-
жуватися, що пояснюється низьким рівнем
окупності інвестицій у зрілих галузях. Уза-
гальнюючи результати теоретичних та прак-
тичних досліджень, можна дійти висновку, що
галузеві еволюційні процеси значно впливають
на організацію наукових досліджень, зокрема
і у вищих навчальних закладах. Результатом
цього стали світові тенденції до збільшення
кількості осіб, які одержують вищу освіту,
розширення системи підготовки наукових
кадрів через аспірантуру й докторантуру,
удосконалення спеціальної підготовки іннова-
ційних менеджерів. Згідно з характеристика-
ми етапів життєвого циклу, на яких знаходить-
ся агропромислове виробництво, або окремі
його галузі, доцільно використати відповідну
матрицю для визначення цільового спряму-
вання подальшого інноваційного розвитку аг-
ропромислового виробництва, яке необхідно
враховувати в процесі розробки концептуаль-
ної модеді та стратегічних напрямів інновац-
ійного розвитку агропромислового виробниц-
тва.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що
концептуальна модель інноваційного розвитку
агропромислового виробництва повинна
здійснюватися в три етапи:

1) інституційно-інфраструктурний, під час
якого буде сформовано інноваційну інфрас-
труктуру, створено необхідні інститути для
забезпечення реалізації моделі та прийнята

переважна кількість нормативно-правових
актів щодо інноваційного розвитку іннова-
ційного розвитку агропромислового вироб-
ництва;

2) зональна реалізація моделі, яка передба-
чає впровадження перспективних із точки зору
держави інновацій у визначених агропромис-
лових підприємствах, інноваційних цнтрах чи
кластерах та організацію тісної співпраці цих
формувань із науково-дослідними організаці-
ями та університетами. Крім того, здійснюють-
ся заходи з підвищення загальної привабли-
вості інноваційного розвитку агропромислово-
го виробництва для інвесторів;

3) широке охоплення усіх суб'єктів іннова-
ційного розвитку агропромислового виробниц-
тва, які зацікавленні в здійсненні інновацій.
Держава виконує роль регулятора щодо кон-
центрації інновацій певних видів, стимулюючи
впровадження пріоритетних.

Широке освоєння інновацій в агропромис-
ловому виробництві повинне стати вирішаль-
ним етапом усебічно підготовленого й дієвого
інноваційного процесу на основі портфеля
стратегій, за яким інновації спрямовані на під-
вищення врожайності через хімізацію, нові тех-
нології внесення добрив, нові сорти сіль-
ськогосподарських культур, породи тварин
тощо. Такий портфель стратегій інноваційно-
го розвитку реалізується на малих агропромис-
лових підприємствах і потребує всебічного уз-
годження дій держави, науки, інвесторів,
фінансово-кредитних установ, суб'єктів госпо-
дарювання та освіти, оскільки масово буде не-
обхідна спеціальна підготовка. Початковим же
етапом є формування Державної цільової про-
грами реалізації моделі інноваційного розвит-
ку агропромислового виробництва України як
спільного проекту державних, фінансових, нау-
ково-освітніх, виробничих та інших суб'єктів
інноваційного процесу.

Метою розробки такої програми, повин-
но стати підвищення рівня внутрішньої і зов-
нішньої конкурентоспроможності агропро-
мислового виробництва, раціональне викори-
стання, збереження і відродження природних
ресурсів та підвищення рівня життя в сіль-
ській місцевості. На основі програмно-цільо-
вого підходу пропонується програмні захо-
ди скоординовано здійснювати в науковому,
інтелектуальному, економічному, інституцій-
ному, консультаційному напрямах та в на-
прямі зниження ризиків в агропромисловому
виробництві.

Упровадження в дію розроблених програм-
них дій сприятиме реалізації задекларованих
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принципів розвитку агропромислового вироб-
ництва на інноваційних засадах з використан-
ням кластерного підходу; наблизить та поєднає
в цілях і завданнях освіту, науку та виробницт-
во, забезпечивши, таким чином, синергетичний
ефект від їхньої тісної взаємодії; сприятиме
відновленню та гармонізації екосередовища;
створить засади для переходу агропромисло-
вого виробництва України зі шляху наздоганя-
ючого розвитку на шлях випереджального,
інноваційного; забезпечить підвищення рівня
конкурентоспроможності агропромислової
продукції, агропромислових підприємств, усіх
підгалузей.

Вважаємо неприпустимим зведення іннова-
ційного розвитку агропромислового виробниц-
тва на усіх ієрархічних рівнях до одержання
прибутку, як пропагують деякі державні діячі
та науковці: "економічний чинник має бути до-
мінуючим при формуванні та оцінці кінцевих
результатів конкретної інноваційної діяль-
ності" [10]. Такий підхід до моделі інновацій-
ного розвитку агропромислового виробництва
України на державному та академічному рівнях
призводить до порушень у забезпечуючих сис-
темах, що відповідно зводить нанівець досяг-
нення інноваційної діяльності. Водночас, ми по-
годжуємся зі слушним ствердженням С.А. Во-
лодіна, який посилаючись на відповідні дослі-
дження, стверджує, що "... інноваційна діяль-
ність, метою якої є отримання прибутку, повин-
на розвиватися виключно на підприємницьких
засадах" [2, с. 8].

Концептуальним базисом моделі інновацій-
ного розвитку агропромислового виробництва
має бути, по-перше, інтелектуальна праця, яка
знаходиться в прямо пропорційній залежності
від соціального розвитку, та природні ресурси,
кількість і якість яких є похідною величиною
від екологічного розвитку сільських територій.
Тому в процесі реалізації моделі інноваційно-
го розвитку агропромислового виробництва
необхідно окремо визначати співвідношення
між витратами на інновації, які забезпечують
економічний розвиток, і витратами, спрямова-
ними на здійснення соціальних та екологічних
інновацій. Ми підтримуємо позицію тих нау-
ковців, які переконані, що інновації, у резуль-
таті реалізації яких планується досягти макси-
мального економічного ефекту для розвитку
агропромислового виробництва, повинні забез-
печувати мінімальний соціальний та екологіч-
ний ефекти. З іншого боку, одержання макси-
мального ефекту від впровадження соціальних
та екологічних інновацій має супроводжувати-
ся мінімальним економічним ефектом для агро-

промислового виробництва, який гарантувати-
ме фінансове забезпечення реалізації подібних
програм у майбутньому. Дані умови відповіда-
ють принципам стійкого соціально-економіч-
ного розвитку агропромислового виробництва,
і їх врахування в процесі реалізації моделі інно-
ваційного розвитку агропромислового вироб-
ництва гарантуватиме гармонійне поєднання
економічного піднесення галузі з одночасним
покращенням соціально-екологічних умов
життя сільського населення.

Формування та реалізація концептуальної
моделі інноваційного розвитку агропромисло-
вого виробництва має базуватись на враху-
ванні соціально-економічних засад розвитку;
раціональному поєднанні економічних та еко-
логічних факторів; організаційних чинників,
кластеризації, інтеграції та реструктуризації
агропромислових підприємств; поетапному
впровадженні науково-дослідних та дослідно-
конструкторських розробок у практичну
діяльність; поглибленні взаємозв'язків агро-
промислових формувань на основі моделі
інноваційного розвитку агропромислового ви-
робництва.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Узагальнюючи підходи науковців у дослід-
женні інноваційної моделі розвитку агропро-
мислового виробництва та враховуючи його
особливості, умови його сталого розвитку, за
необхідні трибути інноваційної моделі розвит-
ку агропромислового виробництва можна виз-
начити наступні: переважання інвестицій агро-
промислових підприємств у п'ятий та шостий
технологічний уклади; комплексна автоматиза-
ція виробничих процесів; скорочення фізичної
праці та переважання інтелектуальної творчої
праці; зростання частки працівників з вищою
освітою, висока вартість робочої сили; участь
агропромислових підприємств у фінансуванні
науково-дослідних розробок та вступ до клас-
терів; екологічно-збалансоване ведення вироб-
ництва.

Цей перелік ознак не є закритим та у по-
дальших розробках може бути доповненим, як
і доповненим дослідженнями щодо виявлення
завад на шляху інноваційної моделі розвитку,
формування механізмів з її утвердження.

Таким чином, розробка та реалізація кон-
цептуальної моделі і стратегічних напрямів
інноваційного розвитку агропромислового ви-
робництва повинні враховувати низку аспектів
методологічного спрямування, які забезпечать
їх адекватність умовам та дієвість, зокрема:
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1) первісність інновацій, які сформують інно-
ваційний каркас агропромислового виробниц-
тва; 2) раціональне поєднання економічного та
соціально-екологічного ефектів; 3) етапність
реалізації моделі та розбудовва інфраструк-
турної складової інноваційної системи; 4) не-
обхідність подальшої реструктуризації агро-
промислових підприємств у напрямі їх класте-
ризації та інтеграції; 5) переорієнтації України
із сировинної країни на країну, яка постачає на
зовнішні ринки безпечну й екологічно чисту
продукцію; 6) розвиток державно-приватного
партнерства в інноваційній сфері.

Разом з тим реалізація концепції потребує
подальших досліджень щодо розроблення ме-
тодики визначення здатності системи управлі-
ння забезпечити ефект від упровадження
різних видів інновацій на різних ієрархічних
рівнях інноваційного розвитку агропромисло-
вого виробництва та методики визначення
впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на
сприйняття вітчизняними агропромисловими
підприємствами інновацій.
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