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Питання необхідності підготовки бази для впровадження інновацій в галузі 

агропромислового комплексу важко переоцінити. АПК має особливе значення в 

економіці держави, оскільки є одним з основних нородногосподарських 

комплексів, що визначають умови підтримання життєдіяльності суспільства. 

У всьому світі інноваційна діяльність розглядається як головна умова 

модернізації економіки і, безумовно, є одним з основних факторів підвищення 

ефективності аграрного виробництва. Інновації в сільському господарстві 

можуть забезпечити покращення якості продукції, знизити залежність від 

природно-кліматичних умов, розробити ресурсозберігаючу технологію і 

зменшити риски забруднення навколишнього середовища. 

Інновації – це затребуване ринком впровадження новин, які забезпечують 

якісний ріст ефективності процесів або продукції, є кінцевим результатом 

інтелектуальної діяльності людини, його фантазії, творчого процесу, відкриття, 

винаходу і раціоналізації. Інновації – нововведення в галузі техніки, технології, 

організації праці і управління, які засновані на використанні досягнень науки і 



передового досвіду, а також використання цих новин в різних галузях і сферах 

діяльності. Проте не кожна новина або нововведення, а тільки така, яка 

серйозно підвищує ефективність діючої системи. 

Стосовно агропромислового комплексу інновації  – це нові технології, 

техніка, сорти рослин, породи тварин, добрива і засоби захисту рослин і тварин, 

методи профілактики та лікування тварин, форми організації, фінансування та 

кредитування виробництва. 

В сфері АПК доцільно виділити такі типи інновацій: 

1. селекціонно-генетичні (нові сорти і гібриди сільськогосподарських 

рослин, нові породи, створення рослин та тварин, які є стійкими до шкідників 

та хвороб, несприятливих навколишніх факторів оточення); 

2. техніко-технологічні та виробничі (використання нової техніки, 

технології вирощування сільськогосподарських культур, нові добрива та засоби 

захисту рослин, біологізація та екологізація, ресурсозберігаючі технології 

виробництва та зберігання харчових продуктів);  

3. організаційно-управлінські та економічні (розвиток кооперації і 

формування інтегральних структур в агропромисловому комплексі, нові форми 

технічного обслуговування та забезпечення ресурсами, нові форми організації 

та управління, маркетингові інновації, створення інноваційно-консультативних 

систем у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, концепції, форми 

та механізми інноваційного розвитку); 

4. соціально-екологічні (формування системи кадрів науково-технічного 

забезпечення агропромислового комплексу, покращення умов праці, вирішення 

проблем охорони здоров’я,  освіти і культури працівників села, оздоровлення та 

покращення якості навколишнього середовища, забезпечення сприятливих 

екологічних умов для життя, труда та відпочинку населення). 

Інноваційний розвиток АПК в сучасних умовах є однією з пріоритетних 

проблем у зв’язку з якісними змінами його економічного базису. Інновації, які 

ґрунтуються на вітчизняних та закордонних досягненнях, дозволяють спочатку 

створити умови для припинення погіршення економічного розвитку АПК, 



стабілізувати стан, а потім значно підвищити його ефективність. Отже, 

рекомендації щодо вирішення проблем інноваційного розвитку АПК стають 

важливим фактором прогресу. 

Однак, безсистемний неконтрольований вплив інноваційних 

трансформацій може не тільки не сприяти прогресивному розвитку, а й 

негативно позначитися на функціонуванні аграрної галузі держави, 

національної економіки в цілому, створити загрозу продовольчої безпеки. 

На жаль, сьогодні ситуацію у сфері інноваційного розвитку вітчизняного 

сільського господарства треба визначити незадовільною. Позитивний досвід та 

інноваційні рішення в галузі сільського господарства розповсюджуються дуже 

повільно, інноваційний потенціал не використовується в повному обсязі, хоча 

Україна здавна славиться досягненнями в аграрній науці. Більшість 

інноваційних розробок не стають інноваційним продуктом і залишаються не 

затребуваними або їх неможливо використовувати у виробництві через 

відсутність узгоджених поглядів владних структур, бізнесу та наукового 

співробітництва на етапі формування науково-технічних програм і підпрограм. 

При розробці інноваційних проектів недостатньо об’єктивно оцінюються 

ризики, які супроводжують нововведення, особливо у такій складній галузі як 

сільське господарство (наприклад, залежність від природно-кліматичних умов 

надає ймовірнісний характер отриманню бажаних результатів проектів, за 

несприятливих умов вони реалізуються з меншим економічним ефектом). В 

деяких випадках вплив глобальних інновацій носить й взагалі негативний 

характер: відбувається погіршення структури посівів, стану ґрунтів, 

здійснюється неконтрольоване розповсюдження генно-модифікованих сортів 

сільськогосподарських рослин. 

З метою попередження такого негативного впливу інноваційних 

трансформацій світового агропромислового розвитку на вітчизняне сільське 

господарство і внутрішній продовольчий ринок необхідне створення 

довгострокових перспективних проектів розвитку аграрного сектору країни. 



Таким проектом, що дозволить виявити пріоритетні технології розвитку 

агропромислового комплексу держави, є форсайт-проект.  

Форсайт як ефективний метод технологічного прогнозування у світовій 

практиці почали використовувати на початку ХХ століття. Сьогодні форсайт 

все частіше застосовується як системний інструмент формування майбутнього, 

який дозволяє враховувати можливі зміни у всіх сферах суспільного життя: 

науці і технологіях, економіці, соціальних, суспільних відношеннях, культурі.  

Це методологія організації процесу, спрямованого на створення загального у 

учасників бачення майбутнього, яке прагнуть підтримати всі зацікавлені 

сторони своїми діями.  

Форсайт пов'язаний не тільки із завбаченням майбутнього, а більше з його 

формуванням, тобто він є специфічним інструментом управління 

технологічним розвитком. Таким чином, атрибутивний признак форсайт-

проектів полягає в наступному: при їх використанні те, що відбудеться, і 

завбачається, і проектується одночасно. Очевидно, що саме така риса виділяє їх 

серед інших технологій завбачення. Оперативні плани передбачають наявність 

деталізованої і послідовної системи дій, що реалізується в найближчому 

майбутньому. Прогнози дають більш віддалену перспективу, але мають 

ймовірнісний характер і не є обов’язковими до виконання. Форсайт же 

ілюструє віддалені перспективи, дає можливість вибору з альтернативних 

варіантів і водночас необхідність акумуляції зусиль зацікавлених сторін по 

розбудові бажаного майбутнього. 

Форсайт як процес базується на загальносистемних принципах, 

дотримання яких є необхідною умовою отримання якісних результатів. До них 

відносяться: об’єктивність і адекватність, системність і комплексність, 

альтернативність і несуперечливість, неперервність.  

Об’єктивність і адекватність означають необхідність максимального 

наближення теоретичної моделі розвитку до реально існуючих, суттєвих 

закономірностей. Таким чином, при прогнозуванні повинні виявлятися стійкі 



закономірності і взаємозв’язки в розвитку науково-технічних напрямків, 

екологічних і соціально-економічних процесів.  

Системність і комплексність передбачають розбудову цілісного прогнозу 

на базі всього спектру деталізованих і достовірних окремих прогнозів в галузі 

науки, технологій, інших галузей людської діяльності, які пов’язані з 

економікою, політикою, соціумом.  

Альтернативність і несуперечливість потребують розглядання 

можливостей розвитку національної економіки, виходячи з ймовірних якісно 

різноманітних варіантів (траєкторій, сценаріїв) науково-технічного розвитку. 

При цьому кожний з варіантів повинен бути внутрішньо несуперечливим, тобто 

його складові щодо вихідної бази, використаних ресурсів, взаємних 

залежностей і цілей повинні мати однакові посилки.   

Неперервність прогнозування передбачає, що система прогнозування і 

вибору пріоритетних напрямків розвитку повинна функціонувати в режимі 

неперервного прогнозування пріоритетів розвитку науки і техніки.  

Про необхідність застосування такого всеосяжного  і системного проекту 

прогнозування розвитку аграрної сфери країни, який в тому числі сприятиме  й 

питанню трансформації інновацій, відмічають міжнародні і вітчизняні 

експерти.  

Безумовно, застосування методології технологічного форсайту в Україні 

матиме свою специфіку, однак її впровадження створює можливість вирішення 

певних задач в галузі економіки агропромислового комплексу.  

1. В державах з достатньо високою часткою малих і середніх підприємств і 

приватного бізнесу функції влади полягають, в основному,  у створенні 

сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання, їх стимулювання та 

орієнтації на отримання максимального соціально-економічного ефекту. 

Пропонується проведення форсайт-проекту для України на основі приватно-

державного партнерства. Такій підхід дає можливість поєднання центральної 

влади, корпорацій та регіонів, розвитку співробітництва та кооперації між 

бізнесом, державою і наукою для формування технологічної політики в цілому і 



відповідних галузей економіки країни зокрема. Саме таким чином в аграрній 

сфері економіки можна досягти узгодження аграрної політики, регіонального 

розвитку та корпоративних структур. 

2. У розвинених та тих, що розвиваються країнах розрізняються 

стратегічні цілі економічного росту. Задача перших полягає в тому, щоб не 

допустити втрати технологічного та економічного лідерства, яка може статися 

через відсутність зваженої стратегії досягнення передових рубежів. Їх 

майбутнє, в першу чергу, залежить від правильності прогнозної оцінки 

можливості появи на світовому ринку проривних (радикальних) технологій. Ця 

задача вирішується з використанням форсайт-проектів, основу яких складають 

багаточисельні і багатоваріантні експертні оцінки, виконані в широкому спектрі 

досліджень. Задача других значно скромніша. Вона полягає в тому, щоб досягти 

рівня перших і тим самим зайняти свою нішу в системі світового розподілу 

праці. Мова, таким чином, йде про досягнення нової якості життя шляхом 

створення і нарощування конкурентних переваг. З цього випливає необхідність 

акумулювання науково-технічного потенціалу, ядро якого відноситься до сфери 

компетенції держави, і чітка послідовність подальших дій.  

3. Вибір вектору розвитку економіки у відповідності з пріоритетними 

напрямками науково-технічної діяльності сьогодні стає найважливішою 

умовою підвищення національної конкурентоспроможності. Тому для вибору 

цього вектору доцільно застосовувати метод технологічного передбачення, 

який створює умови для скорочення можливостей корпоративних інтересів і 

забезпечує об’єктивність визначення стратегічних напрямків інтеграції 

національної економіки в систему світових господарських зв’язків. Отже, 

форсайт як систематична оцінка наукових і технологічних розробок, які можуть 

позитивно впливати на конкурентоспроможність  виробництва аграрно-

промислової продукції та якість життя, може забезпечити  довгостроковий 

розвиток конкурентоспроможних галузей аграрного сектору України. 

Доцільність застосування форсайту в аграрній сфері України не викликає 

сумнівів. Грамотно сформульований і організований проект, націлений на 



розв’язання практичних задач допоможе не тільки знайти підходи до проблем 

довгострокового характеру, але й створити базу для впровадження інновацій в 

галузі АПК, що, в свою чергу, забезпечить достойне місце сільському 

господарству нашої держави в світовій економіці.  
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