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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЛІ АГРАРНОГО
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У статті приведено обґрунтування ролі аграрного університетсько-
го комплексу в інноваційному розвитку агропромислового компле-
ксу регіону, визначено основні суб’єкти, об’єкти і перспективні на-
прямки інноваційної діяльності, запропоновано концептуальну
модель аграрного університетського комплексу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інноваційний розвиток, концептуальна модель,
університет.

В статье приведено обоснование роли аграрного университетско-
го комплекса в инновационном развитии агропромышленного
комплекса региона, определены основные субъекты, объекты и
перспективные направления инновационной деятельности, пред-
ложена концептуальная модель аграрного университетского ком-
плекса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационное развитие, концептуальная мо-
дель, университет.

The article substantiates the role of an Agricultural University in the
innovative development of agriculture in a region, identifies key actors,
objects, and promising areas of innovation, proposes the Conceptual
Model for the university Complex.
KEYWORDS: innovation development, conceptual model, the university.

Вступ. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу
(АПК) регіону — це постійний, безперервний процес перетво-
рення окремих технічних, технологічних та організаційно-
економічних ідей і наукових варіантів вирішення певного прак-
тичного завдання з метою переходу галузей та підприємств АПК
на якісно новий рівень виробничого процесу [3, с. 89].

В умовах становлення і розвитку інноваційної системи АПК
регіону зростає потреба в інноваційній діяльності аграрних уні-
верситетів та підвищення їх ролі в інноваційному процесі. При
цьому аграрний університет представляє собою господарюючий
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суб’єкт, що формує власну стратегію розвитку і здійснює її інве-
стування, і, в той же час, є унікальною організацією, здатною не
тільки забезпечити зростання ефективності та якості освітніх по-
слуг, але й сприяти формуванню ряду інших видів діяльності
(надання інформаційних, консультаційних і експертних послуг,
науково-прикладні розробки, відкриття, винаходи і т.д.). Рівень
використання інтелектуально-освітнього потенціалу у значній
мірі впливає на інноваційний розвиток АПК регіону.

Аналіз останніх досліджень. У наукових працях таких вітчиз-
няних і зарубіжних учених, як В. Геєць, Р. Мюллер, В. Семиножен-
ко, Л. Федулова, А. Гальчинський, В. Онікієнко, В. Соловйов, М.
Яворський та ін., досліджувались методологічні засади формування
стратегії інноваційного розвитку, визначено базові підходи до фор-
мування та реалізації регіональної інноваційної політики.

У більшості відомих публікацій розглянуто проблеми створення
нових інноваційних інфраструктур за рахунок залучення значних
бюджетних вкладень, і майже не розглядались питання щодо більш
повного використання інтелектуального потенціалу вищих навчаль-
них закладів, які здатні при базовій фінансовій допомозі держави,
трансформуватися і успішно розвиватися як інфраструктурні еле-
менти з підтримки регіонального інноваційного розвитку.

Метою даної статті є дослідження концептуальних положень
щодо визначення ролі аграрного університету в інноваційному
розвитку агропромислового комплексу регіону.

Результати дослідження. Зростання конкуренції, значне розши-
рення масштабів взаємодії економічних суб’єктів вимагає такої ор-
ганізації аграрної освіти і навчального процесу, яка б забезпечила
підготовку спеціалістів до діяльності в умовах нестабільності і мож-
ливість постійного підвищення своєї кваліфікації [1].

Вищі аграрні навчальні заклади здатні відігравати важливу
роль у формуванні інноваційного розвитку АПК регіону і можуть
забезпечити формування інноваційного циклу від стадії фунда-
ментальних досліджень до впровадження їх результатів у вироб-
ництва, здійснювати підготовку, перепідготовку й підвищення
кваліфікації фахівців, що працюють в інноваційній сфері.

На нашу думку, з метою посилення ролі аграрних університе-
тів як складових системи інноваційного розвитку АПК регіону,
доцільним є формування регіональних аграрних освітньо-
наукових інноваційних комплексів, які мають забезпечити інтег-
рацію вузів з аграрним виробництвом для рішення соціально-
економічних проблем АПК регіону і реалізації державних, регіо-
нальних і цільових програм розвитку галузі.
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Регіональним аграрним освітньо-науковим інноваційним ком-
плексом (РАОНІК) має бути вищий аграрний навчальний заклад,
який здійснює наукову і науково-технічна діяльність і забезпе-
чить єдність освітнього процесу, науково-дослідної, науково-
технічної та інноваційної діяльності на всіх стадіях і етапах під-
готовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів.

До складу РАОНІК входять навчальні, наукові й виробничі
структурні підрозділи університету (рис. 1).
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Рис. 1. Концептуальна модель регіонального аграрного освітньо-
наукового інноваційного комплексу і взаємозв’язок з АПК регіону

Склад РАОНІК може бути розширений за рахунок організацій
і підприємств різних форм власності, які здійснюють з універси-
тетом спільну інноваційну діяльність шляхом створення у вста-
новленому законом порядку асоціацій, союзів на підставі догово-
рів про спільну діяльність.

Регіональні аграрні освітньо-наукові інноваційні комплекси
представляють собою органічне поєднання освітніх, наукових і ви-
робничих структур. Реалізація значного наукового потенціалу спри-
ятиме створенню підприємствами в університеті своїх наукових і
виробничих підрозділів, виробничих лабораторій, центрів.

Основним джерелом доходів вузів, таким чином, стане інновацій-
на і наукова діяльність [2]. Можна відзначити прояв безпосереднього
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зв’язка можливостей вузівської науки сучасного університету з по-
требами інноваційного розвитку економіки країни й регіону.

При формуванні РАОНІК необхідно враховувати такі ознаки:
— наявність у складі університету структурних інноваційних

підрозділів;
— рівень матеріально-технічного оснащення інноваційних

структур;
— участь інноваційних структур університету у підготовці,

перепідготовці й підвищенні кваліфікації професорсько-вик-ла-
дацького складу університету й підприємницьких кадрів АПК ре-
гіону, що працюють у науково-технічній і інноваційній сферах;

— участь інноваційних структур в удосконалюванні навчаль-
ного процесу, у навчанні студентів основам інноваційної діяль-
ності, розвитку матеріально-технічної бази університету;

— впровадження результатів наукових досліджень універси-
тетських розробок у виробничу діяльність аграрних підприємств.

Діяльність РАОНІК має бути спрямована на досягнення таких
основних цілей:

— сприяння реалізації інноваційного потенціалу університету
шляхом залучення професорсько-викладацького складу, науково-
педагогічних кадрів, студентів, аспірантів і докторантів в іннова-
ційну діяльність і підвищення на її основі освітньої діяльності
вищого навчального закладу;

— підвищення інноваційної здатності університету шляхом
створення умов для розвитку науково-технічного підприємницт-
ва, виробничого освоєння наукових знань і наукомістких високих
технологій;

— забезпечення комерціалізації результатів наукових дослі-
джень і підвищення технічного рівня і конкурентоспроможності
виробництва;

— сприяння передачі розробок на ринок у вигляді інновацій-
них продуктів, технологій і послуг для задоволення потреб агро-
промислових підприємств;

— підвищення ролі РАОНІК як центра розвитку інновацій-
них процесів у АПК регіону.

Діяльність університету буде безпосередньо пов’язана з галузя-
ми виробництва, а наукова й виробнича інфраструктури, об’єднані в
єдиний комплекс (інтеграція), дозволять, з одного боку, підтриму-
вати високий інтелектуальний і дослідницький потенціал, а з іншого
боку — забезпечувати підготовку конкурентоспроможних фахівців.

В РАОНІК при великій кількості інженерних і гуманітарних
навчальних дисциплін, різних напрямків наукових досліджень і
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шкіл для рішення складних науково-технічних проблем традиційні
методи планування та управління виявляються недостатніми.

У цих умовах необхідне планування інновацій і створення спеці-
альних цільових програм для їх рішення, завдяки чому можлива
консолідація знань учених на найважливіших напрямках інновацій-
ної діяльності і використання всього науково-освітнього потенціалу
університету в реалізації логістичного ланцюжка інноваційного
процесу — від фундаментальних досліджень до виробництва й реа-
лізації продукції.

Висновки. Впровадження в систему інноваційного розвитку
агропромислового комплексу регіону регіонального аграрного
освітньо-наукового інноваційного комплексу забезпечить:

— підвищення конкурентоспроможності агропромислового
комплексу регіону;

— удосконалення системи підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації управлінського персоналу для агропромис-
лового виробництва;

— підготовку фахівців, здатних ефективно працювати в нових
економічних умовах та міжнародному конкурентному середовищі;

— високий рівень наукових досліджень та їх практичну реа-
лізацію у виробництві;

— зростання ефективності агропромислового комплексу за
рахунок впровадження в систему управління математичних ме-
тодів прийняття управлінських рішень і сучасних інформаційних
технологій;

— формування дієвої системи інформаційно-консультативного
забезпечення агропромислового комплексу регіону.
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