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Директору Департаменту
науково-освітнього забезпечення та
розвитку підприємництва на селі
СТЕФАНОВИЧУ А.М.
Шановний Андрію Миколайовичу!
Інформуємо Вас про те, що Аналітичний центр Аграрного союзу України (АЦ АСУ) має і
пропонує до практичного використання наступні напрацювання щодо механізмів забезпечення
інноваційного розвитку малих та середніх аграрних підприємств:
- методологію документування, оцінки та введення в господарський обіг виробничого та
управлінського ноу-хау як об‘єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів
підприємств (у тому числі ліцензій, на основі Рекомендацій щодо класифікації ідентифікації
стану об‘єктів права інтелектуальної власності та визначення таких об‘єктів як нематеріального
активу у структурі активів підприємств для Фонду державного майна України, зміст
рекомендацій додається). Це забезпечує адекватний економічний статус сучасних технологій як
нематеріальних активів підприємств і усіма наслідками щодо їх придбання, створення,
підтримки та оновлення;
- робочі групи з Розвитку ринку готових рішень для аграрного бізнесу
(https://sites.google.com/site/agrarnijsouzukraieni/analiticnij-centr/roboca-grapa-hz-rozvitku-rinkugotovih-risen-v2v),
з
Розвитку
фінансових
ринків
АПК
(https://sites.google.com/site/agrarnijsouzukraieni/analiticnij-centr/roboca-grupa-z-rozvitkufinansovih-rinkiv) та з Капіталізації досвіду і трансформації наукових досягнень в продукт В2В
для аграрного ринку (установче засідання планується на 09.03.2017). Метою діяльності робочих
груп АЦ АСУ є формування сприятливих макроекономічних умов для прискорення
технологічного розвитку малих та середніх аграрних підприємств;
- макет торгового майданчику для підтримки функціонування ринку В2В в частині
технологій
управління
аграрними
підприємствами
та
аграрного
виробництва
(https://sites.google.com/site/agrarnijsouzukraieni/analiticnij-centr/roboca-grapa-hz-rozvitku-rinkugotovih-risen-v2v).
Ми вважаємо, що сьогодні в аграрному секторі України склались всі необхідні передумови
для прискорення інноваційного розвитку. Аграрні підприємства в переважній більшості
належать приватним власникам, які вмотивовані до вдосконалення форм і методів
господарювання і мають на те відповідні кошти. В країні створені і працюють фінансові
інструменти, спрямовані на закупівлю сільгосптехніки, які також можуть бути використані при
закупівлі аграрних технологій.

Перспективним методом розвитку сектору також є капіталізація передового досвіду (best
practices) і трансформація такого досвіду в стандартизований продукт для ринку В2В. Такий
підхід може бути особливо ефективним в тих випадках, коли капіталізуються методи вирішення
типових проблем, з якими зустрічаються практично всі підприємства аграрного сектору.
Ще одним перспективним напрямком розвитку аграрного сектору України є кластерізація
виробництва на основі новітніх технологій як продуктів В2В та нематеріальних активів
підприємств за участю суб‘єктів господарювання Європейських країн. Це дає змогу прямого
виходу на європейські фінансові ринки для українських виробників і залучення коштів на
сприйнятливих умовах під технологічний розвиток.
Просимо призначити зустріч за участю провідних посадових осіб Міністерства для
обговорення шляхів практичної реалізації зазначених механізмів і заходів з прискорення
інноваційного розвитку аграрного сектору України.
З огляду на те, що прискорення інноваційного розвитку аграрного сектору на основі
запропонованих механізмів потребуватиме відповідного кадрового потенціалу, пропонуємо
також в наступному підключити до роботи вищі навчальні заклади та провідних українських
фахівців.
З повагою,
керівник АЦ АСУ
Л. Старікова

