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Горбатюк О. В. Поєднання державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства
У статті проаналізовано сучасний стан і нормативне забезпечення державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства 
в Україні. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто визначення державної підтримки. У результа-
ті дослідження було зазначено, що на можливостях впровадження інновацій у сільському господарстві позначається певна специфіка галузі. Інновація у 
сільськогосподарському виробництві потребує попередньої оцінки її впливу на агарний фонд, біологічні активи тощо. За рахунок цих факторів у сільському 
господарстві вищий ризик при впровадженні інновацій. Для активізації розвитку організаційних форм впровадження інновацій у сільському господарстві 
України необхідно залучати не тільки державні, а й ринкові регулятори інноваційного розвитку сільського господарства. Подальший розвиток у даному 
напрямі дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм трансферу інновацій за допомогою повноцінної організаційної інфраструктури впро-
вадження інновацій у сільському господарстві та сформувати національну інноваційну модель сталого розвитку аграрного сектора економіки України.
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Горбатюк А. В. Сочетание государственных и рыночных регуляторов  

инновационного развития сельского хозяйства
В статье проанализировано современное состояние и нормативное обеспе-
чение государственных и рыночных регуляторов инновационного развития 
сельского хозяйства в Украине. Анализируя, систематизируя и обобщая науч-
ные труды многих ученых, было рассмотрено определение государственной 
поддержки. В результате исследования было отмечено, что на возможностях 
внедрения инноваций в сельском хозяйстве сказывается определенная спец-
ифика отрасли. Инновация в сельскохозяйственном производстве требует 
предварительной оценки ее влияния на аграрный фонд, биологические активы 
и т. д. За счет этих факторов в сельском хозяйстве выше риск при внедрении 
инноваций. Для активизации развития организационных форм внедрения ин-
новаций в сельском хозяйстве Украины необходимо привлекать не только госу-
дарственные, но и рыночные регуляторы инновационного развития сельского 
хозяйства. Дальнейшее развитие в данном направлении позволит усовершен-
ствовать организационно-экономический механизм трансфера инноваций с 
помощью полноценной организационной инфраструктуры внедрения иннова-
ций в сельском хозяйстве и сформировать национальную инновационную мо-
дель устойчивого развития аграрного сектора экономики Украины.
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The article analyses the modern state and regulatory provision of state and mar-
ket regulators of innovation development of agriculture in Ukraine. Analysing, 
systemising and generalising scientific works of many scientists the article con-
siders definition of state support. In the result of the study the article marks out 
that certain specific features of the branch influence possibilities of introducing 
innovations in agriculture. Innovation in agricultural production requires prelimi-
nary assessment of its influence upon the agrarian fund, biological assets, etc. 
Due to these factors the risk of introducing innovations is higher in agriculture. In 
order to activate development of organisational forms of introduction of innova-
tions in agriculture of Ukraine it is necessary to attract not only state but also 
market regulators of innovation development of agriculture. Further development 
in this direction would allow improvement of the organisational and economic 
mechanism of transfer of innovations with the help of full-value organisational 
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Key words: state regulation, market, transfer, diffusion, innovation, agriculture.
Bibl.: 12. 

Horbatyuk Oleksandr V.– Postgraduate Student, National Science Centre «Insti-
tute of Agricultural Economy» (vul. Geroyiv Oborony, 10, Kyiv, 03680, Ukraine)
E-mail: _aspirant_@mail.ru

http://www.business-inform.net


186

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
сі

л
ьс

ьк
о

го
 г

о
сп

о
д

ар
ст

ва
 і 

ап
к

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2013
www.business-inform.net

Сільське господарство України має свої особли-
вості, тому вирішення проблеми раціонального 
поєднання державних і ринкових регуляторів ін-

новаційного розвитку має носити суто індивідуальний 
характер. У чистому вигляді методи, які застосовувались 
у розвинутих ринкових економіках і ґрунтуються на тео-
ретичних розробках провідних працях учених Д. Кейнса, 
Й. Шумпетера, неприйнятні для України, оскільки її еко-
номіка поєднує окремі чинники, котрі вимагають засто-
сування як державних, так і ринкових регуляторів.

Державне регулювання є обов’язковим атрибутом 
реальних економічних систем як централізованої, так і 
ринкової орієнтації. В умовах адміністративно-командної 
системи воно мало назву економічного регулювання і 
означало активний вплив держави на економічні проце-
си за допомогою адміністративних, фінансових, подат-
кових, цінових та інших економічних важелів [1].

Аналіз державних регуляторів інноваційного роз-
витку сільського господарства доцільно розпочинати з 
аналізу її інституціонального забезпечення. Предметом 
аналізу інституціонального забезпечення державних ре-
гуляторів інноваційного розвитку сільського господар-
ства є сукупність державних установ, організацій та ре-
сурсів, що мають за своїм призначенням безпосередній 
вплив на обсяги та результати ринкових процесів, тобто 
на формування попиту та пропозиції, доходів, дотацій, 
субсидій, цін суб’єктів аграрного ринку.

Органами державного управління сільським гос-
подарством є міністерства. У багатьох країнах вони без-
посередньо через свої відповідні структурні підрозділи 
здійснюють державне регулювання.

У сучасних наукових дослідженнях система дер-
жавне та ринкове регулювання інноваційного розвитку 
сільського господарства виражається такими складо-
вими, як державна підтримка та ринок інновацій. Про-
блемі поєднання державних і ринкових регуляторів ін-
новаційного розвитку сільського господарства України 
присвятили свої наукові праці такі провідні науковці:  
Ю. Лупенко [8], П. Саблук [1], М. Дем’яненко [4], О. Шпи-
куляк [1], В. Жук [6, 8], С. Мочерний [3], М. Коденська 
[12], Ю. Лузан [6], та ін. 

Метою даної статті є розширення теоретичних за-
сад і аналіз нормативної бази державного регулювання, 
ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільсько-
го господарства та висвітлення раціонального поєднан-
ня державних і ринкових регуляторів інноваційного 
розвитку сільського господарства.

Державні регулятори інноваційного розвитку 
сільського господарства передбачають комплекс орга-
нізаційних, економічних і правових заходів, що здійсню-
ються державою з метою ефективного використання 
об’єктів інтелектуальної власності. В Україні державне 
регулювання інтелектуальної власності здійснюється в 
таких напрямах регулювання: 

 результатів творчої діяльності; 
 взаємовідносин з фізичними особами, які є 

творцями або користувачами об’єктів права ін-
телектуальної власності;

 відносин з організаціями, що розробляють або 
використовують об’єкти права інтелектуальної 
власності;

 відносин із організаціями, що розробляють або 
використовують об’єкти права інтелектуальної 
власності [2].

Щоб зрозуміти сутність державних регуляторів сіль-
ського господарства, провідні науковці пропонують ви-
значення поняття «державна підтримка аграрного секто-
ра». Мочерний С. В. наголошує, що «державне регулюван-
ня економіки – вплив держави в особі державних органів 
на економічні об'єкти і процеси і що у них здійснюються, 
щоб надати процесам організований характер, впорядку-
вати дії економічних суб'єктів, забезпечити дотримання 
законів, державних і громадських інтересів» [3]. 

Дем'яненко М. Я. на зборах Всеукраїнського кон-
гресу вчених економістів-аграрників зазначив: «Метою 
державної аграрної політики є: підтримка прибутково сті 
сільськогосподарських товаровиробників і стабільної 
економічної ситуації в галузі, забезпечення продоволь-
чої безпеки, конкурентоспроможних товаровиробників 
у міжнародному поділі праці, упередження негативних 
процесів міграції праці тощо» [4].

Економічна енциклопедія трактує вказане визна-
чення таким чином: «Державне регулювання – форма ці-
леспрямованої політики та реальних дій держави, визна-
чення політичних, правових та фінансово-економічних 
важелів щодо забезпечення розвитку підприємництва, 
підтримки суб'єктів і об’єктів підприємницької діяль-
ності, забезпечення чи підтримки функціонування в їх 
заданому режимі. Регулювання за допомогою здійснен-
ня системи заходів, які регламентують діяльність госпо-
дарюючих суб'єктів шляхом адміністративних чинників 
(законів, постанов, інших нормативних актів), кредитно-
фінансових важелів, організаційно-методичних, подат-
кових механізмів тощо» [5].

Ю. Я. Лузан і В. М. Жук зазначають, що «держав-
на підтримка – цілеспрямоване державне регулювання 
виробничої діяльності шляхом спрямування бюджет-
них коштів за відповідними програмами соціально-
економічного розвитку» [6].

Проаналізувавши визначення, запропоновані на-
уковцями, ми дотримуємося думки та визначення, на-
уковців Лузана Ю. Я., Жука В. М.

Дослідження проблематики методології держав-
ного регулювання відносин у сфері інтелекту-
альної власності та впровадження інновацій дає 

змогу класифікувати певним чином методи державного 
регулювання.

До методів прямої дії відносять такі, що в основі 
мають імперативний (владний) зміст, тобто є за своєю 
правовою суттю адміністративними методами.

Методи непрямої дії передбачають опосередкова-
ний вплив держави на регулювання відносин у сфері ін-
телектуальної власності. Це економічні методи, до яких 
доцільно віднести методи економічного планування та 
економічного прогнозування, механізмів амортизацій-
ної політики, економічного заохочення, дольової участі 
у фінансуванні наукових досліджень [2].

Державну політику у сфері впровадження іннова-
цій проводить Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України та Міністерство освіти і науки Украї-
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ни, яке координує діяльність Державного агентства з 
питань науки, інновацій та інформатизації України.

У своїй діяльності Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України керується: Конституцією 
України, Законом України «Про Кабінет Міністрів Укра-
їни», Законом України «Про центральні органи виконав-
чої влади», Положенням про Міністерство аграрної по-
літики та продовольства України, затвердженим Указом 
Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500 та іншими 
нормативно-правовими актами України. Міністерством 
аграрної політики та продовольства розроблено «Дер-
жавну цільову програму розвитку українського села».  
У процесі виконання Програми формується інвести-
ційно-інноваційна модель розвитку сільського госпо-
дарства, що зумовлено посиленням конкурентної бо-
ротьби на ринку сільськогосподарської продукції та 
інтеграції України у міжнародний економічний простір.

Формування зазначеної моделі забезпечується 
шляхом: 

 розроблення та виконання державних, регіо-
нальних та інших програм розвитку галузі;

 досягнення випереджувальних темпів приро-
сту інвестицій за рахунок внутрішніх і зовніш-
ніх джерел;

 використання на конкурсних засадах бюджет-
них коштів для інвестиційних проектів соці-
ально-економічного розвитку села;

 спрямування однієї третини надходжень до до-
рожніх фондів на інноваційний розвиток шля-
хової мережі у сільській місцевості;

 створення економічних умов для розвитку ор-
ганічного землеробства;

 формування та розвитку інфраструктури до-
радчої діяльності, здійснення заходів щодо під-
вищення ефективності функціонування дорад-
чих служб.

Здійснення заходів, спрямованих на формування 
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку сіль-
ського господарства, забезпечить надходження 

близько 20 млрд гривень інвестицій у галузь з 2015 р.
Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації України (Держінформнауки України) 
є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Мі-
ністрів України через Міністра освіти і науки України. 
Держінформнауки України входить до системи органів 
виконавчої влади та утворюється для реалізації держав-
ної політики у сфері наукової, науково-технічної та ін-
новаційної діяльності, інформатизації, формування і ви-
користання національних електронних інформаційних 
ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного 
суспільства [7].

Основними завданнями Держінформнауки Украї-
ни є:

 реалізація державної політики у сфері наукової, 
науково-технічної, інноваційної діяльності, ін-
форматизації, формування, використання і за-
хисту державних електронних інформаційних 

ресурсів і створення умов для розвитку інфор-
маційного суспільства;

 внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо 
формування державної політики у зазначених 
сферах.

Заходи Державної цільової економічної програ-
ми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури 
на 2009 – 2013 роки», затвердженої постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 14 травня 2008 року за № 447, 
спрямовані на комплексну розбудову інноваційної інфра-
структури, як на загальнодержавному так і регіональному 
рівнях. Значна увага приділяється створенню інновацій-
них структур для активізації інноваційної активності ма-
лого і середнього бізнесу, вузівської та академічної науки. 
Зокрема, завдання та заходи Програми спрямовані на:

 розвиток інноваційної інфраструктури для під-
тримки малого інноваційного бізнесу;

 створення у вищих навчальних закладах ціліс-
ної системи інфраструктурного забезпечення 
інноваційної діяльності;

 створення розгалуженої інноваційної інфра-
структури за участю наукових установ;

 створення інфраструктури фінансового забез-
печення інноваційної діяльності;

 створення системи забезпечення інноваційної 
діяльності в регіонах. 

Реалізація заходів програми здійснюється, голов-
ним чином, за рахунок небюджетних коштів. 

Незважаючи на неодноразові звернення Держін-
формнауки до Мінфіну та Кабінету Міністрів 
України, виконання заходів Програми за рахунок 

коштів державного бюджету в 2013 р. не фінансується.
У Житомирському національному агроекологічно-

му університеті продовжується робота, спрямована на 
активізацію розвитку інноваційної діяльності в регіоні.  
З цією метою перед Кабінетом Міністрів України ініційо-
вано питання про створення Поліського центру еколого-
енергетичних технологій, який забезпечуватиме прове-
дення науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива.

Сприятиме інноваційному розвитку аграрної на-
уки та освіти, інтеграції з агропромисловим виробни-
цтвом у межах регіонального кластера сільського гос-
подарства і створений відповідно до наказу Мінагро-
політики від 12 листопада 2012 р. № 2616 Інноваційний 
центр аграрних технологій Дніпропетровського дер-
жавного аграрного університету.

Нормативно-правове забезпечення інноваційної 
діяльності та трансферу технологій:

– Постановою Кабінету Міністрів від 12 березня 
2012 р. № 294 «Деякі питання визначення середньостро-
кових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня на 2012 – 2016 роки» затвер-
джено середньострокові пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності загальнодержавного рівня. Для реалі-
зації середньострокових пріоритетних напрямів згідно з 
пунктом 3 статті 6 Закону України «Про пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р.  
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№ 3715-VI державою можуть запроваджуватися заходи з 
підтримки суб’єктів інноваційної діяльності;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 17 
травня 2012 р. № 397 «Деякі питання визначення серед-
ньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяль-
ності галузевого рівня на 2012 – 2016 роки» затверджено 
середньострокові пріоритетні напрями інноваційної ді-
яльності загальнодержавного рівня на 2012 – 2016 рр.;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 
6 червня 2012 № 573 «Про внесення змін до Порядку 
державної реєстрації інноваційних проектів і ведення 
Державного реєстру інноваційних проектів» перед-
бачено спрощення та уточнення процедури державної 
реєстрації інноваційних проектів і скорочення термінів 
її проведення шляхом розгляду інноваційних проек-
тів за принципом «єдиного вікна», тобто забезпечення 
кваліфікування інноваційних проектів у центральному 
органі виконавчої влади відповідальному за реалізацію 
державної політики у сфері наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності. У зв’язку з прийняттям цього 
законодавчого акта вносяться зміни до діючого порядку 
державної реєстрації інноваційних проектів з урахуван-
ня змін, що відбулися в системі державного управління в 
інноваційній сфері;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серп-
ня 2012 р. № 701 засновано Премію Уряду за розробку та 
впровадження інноваційних технологій, яка присуджу-
ється за особливі досягнення в розробці та впровадженні 
інноваційних технологій у виробництво і виведення на 
ринок вітчизняної інноваційної продукції у рамках реалі-
зації інноваційних проектів. Ця премія стане додатковим 
стимулом для українських вчених та інноваторів.

Прийнято Закон України від 2 жовтня 2012 р.  
№ 5407-VI «Про внесення змін до Закону України «Про 
державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій», мета якого – активізація діяльності у сфері 
трансферу технологій, забезпечення комерціалізації на-
укових розробок, вдосконалення нормативно-правової 
бази в науково-технічній та інноваційній сферах, ефек-
тивне використання науково-технічного потенціалу 
України, а також чітке визначення механізмів реалізації 
окремих положень Закону [7]. 

Окремою ділянкою аналізу державного регулю-
вання інноваційного розвитку є інституціональ-
не забезпечення її моніторингу та прозорості. 

Під вказаними поняттями слід розуміти наявність пов-
ної інформації стосовно процесів, за допомогою яких 
вона відбувається, та її доступність усім суб’єктам ін-
новаційної діяльності та іншим зацікавленим особам та 
установам. Велику роль у вирішенні вказаної проблеми 
є аналіз стану інформаційного забезпечення. Оцінюючи 
стан інформаційного забезпечення впровадження інно-
вацій у сільському господарстві України, можна ствер-
джувати, що розуміння важливості цієї проблеми є як 
з боку держави, так і суб’єктів підприємництва. Досить 
зазначити, що навіть державна статистика не має ви-
черпної інформації щодо організаційних форм впрова-
дження інновацій у сільському господарстві.

Задля вирішення цієї проблеми ми підтримуємо 
думку Лупенка Ю. О., Жука В. М., Мельничука Б. В. щодо 
запровадження відомчої аграрної статистики. У своїй 
науковій праці «Стратегічні напрями інформаційно-ана-
літичного забезпечення розвитку сільського господар-
ства України на період до 2020 року» автори пропонують 
покращення сучасного стану аграрної статистики [8].

Важливе місце у налагодженні ефективного інфор-
маційного забезпечення державного галузевого 
управління відводиться запровадженню системи 

відомчої аграрної статистики. Це пов'язано з існуван-
ням в аграрній сфері значної кількості різноманітних 
дрібних форм господарювання.

Наявність особливостей галузі аграрного вироб-
ництва, а також стандартизована для всіх галузей фі-
нансова (бухгалтерська) звітність, обмеженість її по-
казників виділяють дані дослідження в окрему ланку та 
зумовлюють їх актуальність як на теоретичному, так і на 
державному – нормативно-правовому рівнях.

Початковим етапом її вирішення стане розробка 
Концепції формування системи відомчої аграрної ста-
тистики з метою ефективного інформаційного забез-
печення державного галузевого управління. Розв'язання 
цієї проблеми потребує прийняття низки законодавчо-
нормативних актів.

Метою відомчої аграрної статистики є збір, об-
робка, узагальнення і аналіз розширеної інформації з 
«тестових» господарств про процеси, що відбуваються 
в сільському господарстві України та її регіонах з метою 
вивчення масових суспільних явищ, стану і розвитку га-
лузі, вдосконалення економічного механізму господарю-
вання та відпрацювання ефективної аграрної політики.

Для забезпечення методичного супроводу відом-
чої сільськогосподарської статистики важливим є ство-
рення спеціальної Комісії при Міністерстві аграрної 
політики та продовольства України. До її складу мають 
увійти переважно експерти сільськогосподарського ви-
робництва, а також співрозмірна кількість осіб, які без-
посередньо зайняті у сільському господарстві. До ком-
петенції Комісії входить розробка форм статистичного 
спостереження та методики формування показників до 
цих форм, формування вибірки господарств (мережі 
тестових господарств).

Основою інформаційного забезпечення відомчої 
статистики сільського господарства має стати систем-
ний бухгалтерський облік, що обов'язково централізо-
вано організовується у підприємствах мережі тестових 
господарств. Організація облікового забезпечення має 
забезпечити однакові підходи до ведення бухгалтер-
ського обліку в усіх тестових господарствах [8]. 

Вищесказане далеко не вичерпує всіх методів, на-
прямів та інструментів державної підтримки агропро-
мислового виробництва та його основної ланки – сіль-
ського господарства. Досвід розвинутих країн дово-
дить, що основним змістом державного регулювання 
сільського господарства залишається регулювання до-
ходності та рентабельності сільськогосподарських ви-
робників. Для цього потрібно бюджетне фінансування. 
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На можливостях впровадження інновацій у сіль-
ському господарстві позначається певна специфіка га-
лузі. Інновація у сільськогосподарському виробництві 
потребує попередньої оцінки її впливу на агарний (зе-
мельний) фонд, біологічні активи тощо. За рахунок цих 
факторів у сільському господарстві вищий ризик при 
впровадженні інновацій. 

Інноваційний розвиток аграрної сфери України 
має бути скоординований з розвитком на регіональному 
рівні, на якому відсутні територіальна стратегія іннова-
ційного розвитку і конкурентного змагання за інвести-
ції інноваційної сфери, попит на інноваційну продукцію 
та слабке стимулювання інноваційної діяльності [2]. 

Для активізації розвитку організаційних форм 
впровадження інновацій у сільському господарстві 
України необхідно залучати не тільки державні, а й рин-
кові регулятори інноваційного розвитку сільського гос-
подарства.

В умовах переходу до ринкової економіки вступа-
ють в силу її закони. Ринковий регулятор виконує важ-
ливу соціальну роль. Через систему ринкових цін він 
справляє визначальний вплив на розподіл доходів серед 
суб’єктів господарювання. 

У системі ринкових регуляторів роль головного 
контролюючого механізму відіграє конкуренція. 
Саме конкурентоспроможність змушує сільсько-

господарських товаровиробників задовольняти суспіль-
ні потреби найкращим чином. Механізм ринкової конку-
ренції примушує виробників до ефективної діяльності, 
використання прогресивних технологій, удосконалення 
якісних характеристик та оновлення номенклатури ви-
робів, поліпшення організації виробництва та управлін-
ня, зниження витрат.

Для досягнення конкурентоспроможності про-
дукції АПК на внутрішньому і світовому ринках особ-
ливо актуальною стає проблема переведення аграрної 
економіки на інноваційну модель розвитку.

З'єднуючись із конкуренцією, ринкові регулятори 
утворюють єдиний економічний метод ринкового гос-
подарювання, що змушує виробника (продавця) врахо-
вувати інтереси і запити споживачів (покупців), вироб-
ляти ту продукцію і надавати ті послуги, які їм потрібні 
й тому можуть бути продані на товарному ринку.

Перехід до широкого використання ринкових ре-
гуляторів економіки припускає пошук нових організа-
ційних форм впровадження інновацій та вдосконалення 
організаційно-економічного механізму трансферу інно-
вацій у сільському господарстві.

Ринкові регулятори інноваційного розвитку до-
зволяють впроваджувати досягнення НТП за допомо-
гою трансферу технологій. Одним з ринкових регулято-
рів дифузних процесів є трансферт інновацій.

Трансфер технологій поділяється на комерційний 
і некомерційний.

Комерціалізація технологій (комерційний транс-
фер) – це елемент трансферу, при якому споживач (по-
купець) виплачує винагороду власнику (який може бути, 
а може і не бути розробником) технології в тій чи іншій 
формі і розмірах, обумовлених взаємоузгодженими до-

говірними умовами. До комерційних форм передачі 
технологій належать ліцензійні угоди, інжиніринг, конт-
ракти і субконтракти на проведення спільних НДДКР 
і виробничу кооперацію (у тому числі на створення 
спільних підприємств), інвестиційні та інші види угод, 
пов'язані передачею та захистом прав на інтелектуальну 
і промислову власність. Комерційний трансфер техно-
логій зазвичай реалізується на 2 – 5-й стадіях іннова-
ційного процесу.

У свою чергу, дифузія науково-технічних знань 
та інформації, на відміну від комерціалізації техноло-
гій, є некомерційним елементом трансферу науково-
тех нічних досягнень. Цей спосіб реалізується або в тих 
випадках, коли власник науково-технічного знання не 
усвідомлює, не має можливості або не зацікавлений в 
його комерціалізації, або у випадках, коли саме знання, 
будучи фундаментальним, базовим, не підлягає комер-
ціалізації. Згідно з електронним словником «Глоссарій.
ru», дифузія – це «поширення і прийняття інновацій, 
інформації, елементів культури та інших об'єктів у со-
ціальній системі» [9].

Об'єктами некомерційного трансферу технологій є:
 науково-технічна та навчальна література, до-

відники, огляди стандарти, описи патентів, ка-
талоги проспектів тощо;

 міжнародні конференції, симпозіуми, виставки;
 навчання і стажування вчених і фахівців на без-

оплатній основі або на умовах паритетного від-
шкодування витрат сторонами.

Що стосується дифузії інновацій, то це етап ін-
новаційного процесу, у ході якого відбувається масове 
поширення матеріалізованих знань у вигляді нових про-
дуктів або технологій, отриманих на попередніх етапах 
інноваційного процесу.

Дифузія інновацій – це процес, «за допомогою 
якого інновація поширюється по комунікаційних кана-
лах в часі і в просторі серед учасників соціальної сис-
теми» [10].

Об'єктами дифузії інновацій є:
 новий або вдосконалений продукт;
 новий чи удосконалений технологічний процес.

Що ж до комерційного та некомерційного транс-
феру технологій, то його об'єктом є знання та інформа-
ція, отримані на етапі НДДКР, а не конкретна матеріалі-
зована нова технологія чи новий продукт.

Необхідно чітко розділяти такі поняття, як «транс-
фер технологій» і «дифузія інновацій», оскільки у даних 
процесів абсолютно різні об'єкти [11].

Найсильнішою загрозою ринковим регуляторам 
інноваційного розвитку сільського господарства є по-
стійні зміни «правил гри» для бізнесу. Таким чином, 
державно-приватне партнерство сприятиме розвитку 
сільського господарства України.

ВИСНОВКИ
Роблячи висновки з усього вищезазначеного, мож-

на сказати, що вся сукупність заходів із урегулювання 
державних і ринкових регуляторів інноваційного роз-
витку сільського господарства в процесі їх практичного 
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функціонування перетворюється в одне з головних за-
вдань, які ставляться перед інноваційною системою. Ра-
ціональне поєднання державних і ринкових регуляторів 
інноваційного розвитку сільського господарства дозво-
лить урегулювати ринкову стихію, що дасть можливість 
ринку інновацій бути керованим і прогнозованим, до-
зволить знайти нестандартні підходи у ситуації із диспа-
ритетом, удосконалить організаційно-економічний ме-
ханізм трансферу інновацій за допомогою повноцінної 
організаційної інфраструктури впровадження інновацій 
у сільському господарстві та сформувати національну 
інноваційну модель сталого розвитку аграрного сектора 
економіки України.                    
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