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ІНОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗЕМЕЛЬ НА        

ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Проаналізовано стан та проблеми формування інноваційної інфраструкту-
ри Карпатського макрорегіону. Встановлено її вплив на відтворення  

земельних ресурсів з використанням продуктів інноватики.  Запропоновано 
модель інноваційної інфраструктури досліджуваного макрорегіону. Визна-
чено необхідність розробки та затвердження Концепції розвитку наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності в регіоні.  
 

Проанализировано состояние и проблемы формирования                              

инновационной инфраструктуры Карпатского макрорегиона.   Установлено 
ее влияние на воспроизводство земельных ресурсов с  использованием   

продуктов инноватики. Предложена модель  инновационной                       

инфраструктуры исследуемого макрорегиона.  Определена необходимость 

разработки и утверждения Концепции  развития научной,  научно-
технической и инновационной деятельности в регионе. 
 

The situation and the problems of the problems of the forming of the innovative 

infrastructure of the Carpathian macroregion are analyzed. It is set up its 

influence on the recreation of the land resources with the using of the  innovative 

products. The model of the innovative infrastructure of the researching  

macroregion is proposed. The necessity of the working out and the               

confirmation of conception of the development of the science, science – technical 

and the  innovative activity in the region is determined. 

 

Впровадження новітніх досягнень науки і техніки для потреб поліпшення 

відтворювального процесу земельних ресурсів аграрного сектору нині значною 

мірою гальмується неефективною системою управління інноваційним процесом. 

Недосконала система менеджменту призводить до неузгодженості та нескоорди-

нованості  дій різних гілок влади, розпорошення людських і фінансових ресурсів. 

Успішне переведення процесу відтворення земельних ресурсів на засади іннова-
ційного розвитку потребує радикальних змін організації управління, формування 

дієвої інноваційної інфраструктури. 

Інноваційні  процеси в аграрному секторі економіки є предметом наукових 

досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних  вчених. При цьому дослідники 
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акцентують свою увагу на причинах, які гальмують впровадження новітніх дося-

гнень науки та техніки. Більшість із них вважає, що перехід аграрного сектору на 

інноваційну модель розвитку потребує формування адекватних інституційних 

змін в структурі його управління. 
 Нині кадрові, фінансові та матеріальні складові інноваційного процесу про-

довжують регулюватися централізовано, часто відірвано від реальних запитів на 
місцевому рівні. Саме тому однією із умов успішного запровадження інновацій, 

спрямованих на збереження та поліпшення земельних ресурсів, є подолання ор-

ганізаційної централізованості та розширення прав місцевих органів влади.    

Саме на рівні регіонів повинні визначатися пріоритетні напрямки підтримки 

інновацій з урахуванням місцевої специфіки аграрного виробництва, природних, 

соціальних та інших факторів. На цьому рівні необхідно проводити роботу з 
конкретними проектами, здійснювати відбір фінансових та інших інститутів, які 
беруть участь в реалізації окремих заходів [1, С. 17]. 

Провідні вітчизняні науковці зазначають, що гальмування інноваційного 

процесу відтворення земельних ресурсів пояснюється сформованим раніше і 
штучно перенесеним на нинішні земельні відносини механізмом його реалізації. 
Малоефективна система зв’язку наукового і виробничого потенціалів, яку успад-

ковано від минулої соціально-економічної системи, виявилась не пристосованою 

до розв’язання завдань аграрної економіки на інноваційних засадах, трансферу 

технологій і оновлення виробництва [2, С. 8].  

Наявність існуючих протиріч між трьома основними суб’єктами втілення ін-

новацій (наука – техніка – виробництво) вимагають розвитку зв’язуючої  ланки, а 
саме інноваційної інфраструктури, яка повинна виконувати функцію зниження 

ризиків на шляху просування «ідеї» від виникнення до реалізації на ринку [3,                

С. 61]. Саме тому на часі є актуальним дослідження, які дозволяють визначити 

стан інноваційної інфраструктури Карпатського макрорегіону, проблеми іннова-
ційного розвитку та намітити шляхи їх вирішення. 

Дослідити стан та проблеми формування інноваційної інфраструктури Кар-

патського макрорегіону. Оцінити  її вплив на відтворення земельних ресурсів з 
використанням продуктів інноватики. Запропонувати модель інноваційної ін-

фраструктури в Карпатському макрорегіоні. 
Стратегічний розвиток аграрного сектора економіки з використанням про-

дуктів інноватики потребує, передусім, належного інституційного забезпечення, 
створення сучасної дієвої інноваційної інфраструктури. Вона повинна акумулю-

вати в собі державні та місцеві органи влади, наукові та освітні установи, гро-

мадськість, потенційних землевласників та землекористувачів, які спроможні ви-

користовувати досягнення науки і техніки. 

Підґрунтям для переходу на інноваційну модель розвитку, на думку окремих 

українських вчених, є модель досліджень «трьох І» – інтеграція, інновації, інвес-
тиції. Ці складові повинні надати можливість розвитку науково-інноваційних ві-
дносин в АПК [4].  
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Щодо першої складової, слід зазначити, що реформування земельних відно-

син в аграрному секторі потребує адекватних дій в організації інтеграційних 

зв’язків. Йдеться про налагодження тісних взаємовідносин  між державою, нау-

ковими та фінансовими установами, а також  споживачами  нововведень. Вста-
новлення якісно нових інтеграційних зв’язків дасть можливість сформувати на 
території досліджуваного макрорегіону дієву інноваційну інфраструктуру                    

(рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок. Модель інноваційної інфраструктури  макрорегіону* 

* Власна розробка. 
 

Оцінка інноваційної інфраструктури засвідчує, що споживачі та продуценти 

інновацій не можуть функціонувати один без одного, тобто вони повинні бути 

синергетично поєднані, бути єдиною системою. Одним із шляхів досягнення 

ефекту синергії є використання можливостей створення інтеграційного кластера 
в досліджуваному макрорегіоні. До складу такого інноваційного центру повинні 
входити органи місцевого самоврядування (координатори інноваційного проце-
су), наукові установи (продуценти інновацій) та безпосередні землекористувачі 
(покупці інновацій), які би володіли професійними знаннями, мали достатні фі-
нансові ресурси для організації земельного господарства на засадах інноватики. 

Вагома роль у діяльності кластеру  повинна бути відведена місцевим органам 

самоврядування. Саме вони повинні стимулювати запровадження інноваційної 
моделі відтворення земельних ресурсів, впливати на належне кадрове забезпе-
чення, створювати сприятливі  умови для функціонування в макрорегіоні систе-
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ми науково-інноваційної діяльності, а  також  надавати фінансову підтримку для  

пріоритетних інноваційних проектів. 

Зазначимо, що в 2009 р. в Карпатському макрорегіоні (м. Чернівці) за фінан-

сової підтримки Федерального Уряду Німеччини створено Перший аграрний 

кластер. Метою його діяльності є забезпечення  ефективного інформаційного 

обміну учасників, створення системи підготовки спеціалізованих кадрів для 

АПК, підтримки інноваційної діяльності підприємств регіональними органами 

влади і органами місцевого самоврядування. Партнерами проекту виступають 

Управління агропромислового комплексу Чернівецької ОДА, департамент еко-

номіки Чернівецької міської ради, асоціація фермерів Буковини, науково-

дослідна станція карантину рослин УААН, Чернівецька обласна громадська ор-

ганізація «Міжрегіональна аграрна спілка». До складу кластеру увійшли вироб-

ники сільськогосподарської продукції, науково-дослідні інститути, органи конт-
ролю та сертифікації продукції, а також фінансово-страхові інститути. Географія 

проекту охоплює Чернівецьку область, прилеглі райони Хмельницької, Терно-

пільської та Івано-Франківської областей, а також Ботошанський, Сучавський 

повіт Румунії та республіку Молдова. Такий підхід до інтеграційних процесів в 

аграрному секторі досліджуваного макрорегіону дає можливість інтегрувати 

творчий потенціал у добровільне партнерське об’єднання з метою реалізації про-

цесу використання, поліпшення, збереження та охорони земельних ресурсів на  
засадах інноватики. 

Друга складова розглядається нині як інструмент, що забезпечить високу 

ефективність функціонування сільськогосподарського сектора економіки. Від то-

го наскільки успішно зможуть бути втілені в процес використання, збереження, 
поліпшення та охорону сільськогосподарських угідь досягнення науки і техніки 

значною мірою залежить успішне розв'язання не лише економічних, а й екологі-
чних, соціальних, національних та інших важливих складових функціонування 

аграрного сектора.  
Інновації, ефективність їх генезису, реалізації та диверсифікації достатньо 

об'єктивно оцінюються крізь інноваційний процес, який охоплює весь ланцюг від 

початку формування новітньої науково-обґрунтованої ідеї до практичного запро-

вадження, включаючи не лише організаційно-економічні, а й фінансові складові 
діяльності. Зрозуміло, що переведення процесу використання, збереження, по-

ліпшення та охорони сільськогосподарських земель на засади інноватики потре-
бує адекватного фінансового забезпечення, залучення інвестицій із внутрішніх і 
зовнішніх джерел. Без фінансування організувати інноваційний процес для по-

ліпшення процесу відтворення земельних ресурсів АПК не представляється мо-

жливим.  

Переведення процесу відтворення земельних ресурсів АПК Карпатського ма-
крорегіону на інноваційну модель потребує реалізації ще однієї передумови: під-

готовки висококваліфікованих кадрів. Проведені нами аналітичні дослідження 

засвідчують, що нині в досліджуваному макрорегіоні спостерігається нестача ка-
дрів, які б володіли необхідними знаннями та практичними навичками з метою 
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імплементації та впровадження інновацій. Тому виправданим, на нашу думку є 
запровадження реєстру та створення моніторингу підготовки кадрів для потреб 

АПК. Тут своє вагоме слово мали би сказати районні управління сільського гос-
подарства. Саме вони повинні налагодити взаємозв’язок (який нині практично 

відсутній) між навчальними закладами різних рівнів акредитації та покупцями 

кадрів. Нині в Карпатському макрорегіоні відсутня відповідна інституція, яка  би 

регулювала працевлаштування випускників вузів, середніх спеціальних закладів, 

професійно – технічних училищ тощо.  Разом з тим, лише кадри, на наше пере-
конання, можуть забезпечити розв’язання завдань, які стосуються інноваційного 

забезпечення відтворювального процесу земельних ресурсів. 

Можливості залучення інноваційних продуктів у зв’язку з потребами збере-

ження та поліпшення земельного фонду залежать від пріоритетності наукових 

розробок, рівня фінансування та формування реального споживача інновацій. 

Саме від наявності споживача інноваційних продуктів значною мірою залежить 

результативність інноваційного забезпечення збереження та поліпшення земель-

них ресурсів. 

Потенційними споживачами інновацій можуть бути агропідприємства, зоріє-
нтовані на ринкову модель розвитку. Проте, нині переважаюча частина земель-

них угідь у Карпатському макрорегіоні знаходиться у власності  домогоспо-

дарств. Наші дослідження засвідчують, що не всі господарства громадян ведуть 

земельне господарство раціонально. Йдеться про те, що значна частина нинішніх 

власників і користувачів земельних паїв не в змозі забезпечити реалізацію відт-
ворювальних процесів на інноваційній основі. Найважливіші причини такого 

стану зумовлюються нестачею фінансових та трудових ресурсів. Без професій-

ності організаторів аграрного виробництва, регуляторної участі в процесі відтво-

рення природних ресурсів держави, місцевих органів влади – формування нале-
жного інституційного забезпечення є неможливим. 

В свою чергу створення і функціонування розвиненої інноваційної інфра-
структури в регіональному розрізі  вимагає прийняття ряду нормативних рішень. 
До основних з них відноситься розробка та затвердження Концепції розвитку на-
укової, науково-технічної та інноваційної діяльності в регіоні.  

Концепцію розвитку аграрного сектору Карпатського макрорегіону, на наше 
переконання, доцільно реалізувати в декілька етапів, зокрема: 

1) визначення та обґрунтування пріоритетів інноваційного розвитку; 

2) оцінка інноваційного потенціалу досліджуваного макрорегіону; 

3) створення інноваційних центрів; 

4) розробка програми інноваційного розвитку;  

5) визначення виконавців;  

6) включення регіональних інноваційних проектів до державних іннова-
ційних програм.  

Реалізація запропонованої концепції дасть можливість забезпечити перехід 

процесу відтворення земельних ресурсів аграрного сектору до інвестиційно-
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інноваційної моделі розвитку, покращити управління інноваційною діяльністю, 

забезпечити притік інвестицій у сферу наукових розробок, стимулювати розви-

ток ринку інноваційних продуктів, створити нові робочі місця тощо. 

Складнощі, що мають місце в зв’язку з успішним запровадженням іннова-
цій для потреб поліпшення та збереження земельних ресурсів, на нашу думку, 

можуть бути успішно розв’язані завдяки належному інституційному забезпечен-

ню інноваційного процесу, адекватному правовому регулюванню земельних від-

носин, посиленню ролі та участі в цьому процесі державних інституцій та місце-
вих органів влади. 

Перехід аграрного сектору Карпатського макрорегіону на новітні засади гос-
подарювання повинен бути пов'язаний в першу чергу з  формуванням належної 
інноваційної інфраструктури. Йдеться про потребу проведення суттєвих струк-

турних змін, формування відповідних управлінських структур, професійно під-

готовлених кадрів, які б досконало володіли методами управління інноваційною 

економікою. Саме професійний підхід до відтворення земельних ресурсів дозво-

лить забезпечити належне використання, збереження та охорону земельного фо-

нду.  

Створення і функціонування розвиненої інноваційної інфраструктури вима-
гає удосконалення правового поля та передбачає прийняття ряду нормативних 

рішень місцевими радами народних депутатів. До основних з них відноситься 

розробка та затвердження Концепції розвитку наукової, науково-технічної та ін-

новаційної діяльності в регіоні. Реалізація даного документа забезпечить перехід 

аграрного сектору на засади інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, підви-

щить результативність управління інноваційною діяльністю, дасть можливість 

налагодити взаємозв’язок між продуцентами інновацій та їх споживачами. 
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