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інноваційний розвиток 
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Чому інновації не йдуть в життя

• Відсутність інвестиційного клімату

• Корупція

• Відсутність довгострокового кредитування
Подекуди інновації є:

Птиця, Ягоди, Аграрна техніка тощо

Можливості 

для запровадження інновацій існують
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Яким чином інновації 
запроваджуються в життя?

• У вигляді готових продуктів

Насіння, Добрива, Машини тощо
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Чому технології 
не запроваджуються в життя?

• Технології

не представлені у вигляді готових продуктів

“Самопальні” технології

Вітчизняні дослідження

Міжнародні дослідження
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Чому технології 
не запроваджуються в життя?

• Технології

Нематеріальні активи

“Самопальні” технології

Вітчизняні дослідження (замовлення)

Міжнародні дослідження

Законодавче забезпечення повністю існує
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Чому технології 
не запроваджуються в життя?

• Брак грошей?

Рентабельність 45-75%

Короткотермінові кредити беруть

• Брак культури! 

визнання технології як речі, за яку потрібно платити

дотримуватися технології 
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Що зроблено

• Робоча група
з розвитку ринку В2В 
(готових технологічних продуктів) 
в аграрному секторі

• Модель
ринку 
18 полиць, 

141 потенційних продуктів
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Поточна ситуація

• Інтелектуальний потенціал 
всі сфери
світові ринки - Центр капіталізації

• Аграрний сектор 
внутрішній ринок платоспроможний
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Основне завдання

• Трансформація ноу-хау в продукт
лінійка авторських продуктів

документування (якісний продукт)
авторський супровід
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