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МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ: 
СУТНІСТЬ, СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ

Анотація. У статті розглянуто підходи до трактування сутності міжнародного науково-технічного спів-
робітництва та визначено, що найчастіше це питання розглядається як один із способів міжнародних 
зв’язків, при яких країни взаємодіють, спільно виготовляючи або торгуючи високотехнологічною продук-
цією, а також передаючи нові технології. Визначено суб’єкти та шляхи здійснення міжнародної науково-
технічного співпраці в аграрній сфері України. Проаналізовано стан і форми реалізації міжнародного на-
уково-технічного співробітництва в аграрній сфері. Відповідно до цього, запропоновано такі міжнародні 
зв’язки розглядати у розрізі національного, інституційного та індивідуального рівня залежно від учасни-
ків та завдань співробітництва. Запропоновано авторське трактування суті міжнародного науково-техніч-
ного співробітництва в аграрній сфері, а також окреслено вигоди від його реалізації, зокрема можливість 
підвищення інноваційності та технологічності виробництва та підвищення конкурентоспроможності як 
окремих підприємств, так і галузі загалом.
Ключові слова: міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародні зв’язки, міжнародні угоди, 
аграрна сфера, сільське господарство, наука, інноваційна діяльність.
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THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION  
IN THE AGRICULTURAL SECTOR: SIGNIFICANCE AND FEATURES

Summary. The article considers the approaches to the interpretation of the essence of international scientific 
and technical cooperation and determines that this issue is most often considered as one of the ways of interna-
tional relations in which countries interact by jointly producing or trading high-tech products and transferring 
new technologies. The subjects and ways of realization of the international scientific and technical cooperation 
in the agrarian sphere of Ukraine are defined. The state and forms of realization of the international scientific 
and technical cooperation in the agrarian sphere are analyzed. The main forms of international cooperation 
in the agricultural sphere are revealed, there are: bilateral intergovernmental and interdepartmental agree-
ments/memoranda of cooperation; framework programs of cooperation of the Ministry of Agrarian Policy and 
Food of Ukraine with international organizations; technical support programs and grants implemented jointly 
with the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine; bilateral agreements between NAAS of Ukraine and 
national academies of other countries; participation of institutions of the National Academy of Agrarian Scienc-
es of Ukraine and other higher educational institutions of agrarian orientation in international grants, joint 
competitions of research works, conferences, symposiums, international programs, etc.; projects of the United 
States Agency for International Development (USAID); grants for agricultural organizations from interna-
tional organizations; international internship and scholarship programs for students and graduate students; 
in-service training programs for scientists and international exchange programs for employees; study trips 
and internship programs for agricultural workers; specialized seminars, conferences, congresses, exhibitions, 
etc. Accordingly, it is proposed to consider such international relations in terms of national, institutional and 
individual levels, depending on the participants and objectives of cooperation. The author's interpretation of 
the essence of international scientific and technical cooperation in the agricultural sphere is offered, as well 
as the benefits from its implementation are outlined, in particular the possibility of increasing innovation and 
manufacturability and increasing the competitiveness of individual enterprises and the industry as a whole.
Keywords: international scientific and technical cooperation, international relations, international agreements, 
agricultural sector, agriculture, science, innovation.

Постановка проблеми. В умовах постінду-
стріальної економіки зростає роль науки 

та високих технологій як ключового чинника за-
безпечення глобальної конкурентоспроможність 
як держав, так окремих галузей економіки. Тому 
подальший розвиток економіки України, зокрема 
локомотива національної економіки – аграрної 
сфери, можливий лише на основі успішного по-
єднання всіх елементів інноваційної діяльності: 
науки, техніки, технології та виробництва. Цей 
процес має ґрунтуватися переважно на досягнен-

нях науково-технологічно-технічного прогресу, 
визначальна роль в якому належить розвитку 
науки та міжнародної кооперації з питань інно-
ваційної діяльності, що відкриває доступ до пе-
редових світових технологій виробництва. Проте 
Україна, зокрема агросектор, ще не достатньо ін-
тегрована в процес міжнародного науково-техніч-
ного співробітництва, що вимагає проведення де-
тальніших досліджень щодо визначення сутності 
та особливостей міжнародного науково-технічно-
го співробітництва в аграрній сфері з метою по-
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шуку шляхів активізації останнього та розвитку 
сільського господарства загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Міжнародне науково-технічне співробітництво 
досліджували як вітчизняні, так й іноземні нау-
ковці. Проте в науковій літературі немає єдиного 
визначення сутності міжнародного науково-тех-
нічного співробітництва, адже науковці викорис-
товують різні підходи до вивчення цього явища, 
акцентують увагу на протилежних його аспек-
тах. Найрозповсюдженіший підхід до визначенні 
суті міжнародного науково-технічного співробіт-
ництва передбачає, що вона розкривається шля-
хом перерахування видів науково-технічної ді-
яльності. Так, більшість дослідників А.П. Белов 
[1], І.І. Дахно [2, с. 196], К.А. Задумкін, С.В. Те-
ребова [3, с. 15], М. Шуллер і Ф. Грубер [4, с. 35], 
Ю.М. Колосов і В.І. Кузнецов [5, с. 783] та ін. по-
годжується, що таке співробітництво включає об-
мін науковими досягненнями, досвідом, загаль-
ною науково-технічною інформацією, підготовку 
кадрів, спільні наукові-технічні розробки та реа-
лізацію науково-технічних проектів у широкому 
розумінні (виконання робіт, вирішення задач, 
реалізація процесів тощо).

В.С. Білозубегко [6, с. 77], А.С. Буров [7], 
Н.О. Горін [8], Г. Менш [9], Д.О. Михайлова [10] 
та ін. також акцентують увагу не тільки на сфе-
рах безпосереднього виконання науково-техніч-
них робіт, а на суб’єктному складі співробітництва 
(уряди, фірми, організації та індивідууми), сфері 
здійснення (два або більше регіони) та зв’язку 
з виробничими факторами. Узагальнюючи існу-
ючі підходи до трактування суті науково-техніч-
ного співробітництва на міжнародному рівні, його 
можна вважати міжнародними відносинами різ-
них суб’єктів науково-технічної діяльності. 

І.Є. Павлік, Н.А. Цимбаліста [11, с. 63–69; 
12, с. 241–245] досліджували лише окремі пи-
тання двостороннього співробітництва в агарній 
сфері, приділяючи незначну увагу окремим пи-
танням співпраці України з різними країнами.

Водночас, незважаючи на досить високий рі-
вень розробки проблем функціонування міжна-
родного співробітництва, залишається малодос-
лідженим питання щодо сутності та специфічних 
особливостей останнього у аграрній сфері. 

Мета статті полягає у визначенні сутності, 
особливостей та форм міжнародного науково-тех-
нічного співробітництва в аграрній сфері в сучас-
них умовах.

Виклад основного матеріалу. Сільсько-
господарське виробництво є однією з ключових 
галузей національної економіки, яка забезпечує 
як продовольчу, так й економічну безпеку краї-
ни, активно конкуруючи на світовій арені. Однак 
в умовах глобалізаційних процесів, щоб відпові-
дати зростаючим вимогам міжнародного ринку 
аграрна сфера повинна розвиватися шляхом 
запровадження нових технологій виробництва, 
пошуку нових ринків збуту продукції, удоскона-
лення власної організаційної структури, розвит-
ку аграрної науки та залучення інвестицій у пер-
спективні інноваційні проекти. Всі ці процеси 
потребують міжнародної кооперації, яка б спри-
яла підвищенню рівня інноваційності та техно-
логічної озброєності сільськогосподарського ви-
робництва, що не можливо без налагодження 

міжнародного науково-технічного співробітни-
цтва України в аграрній сфері.

Суть міжнародного науково-технічного співро-
бітництва у науковій літературі (табл. 1) розгля-
дається як один із способів міжнародних зв’язків, 
при яких країни взаємодіють, спільно виготовля-
ючи або торгуючи високотехнологічною продукці-
єю, а також передаючи нові технології. Проте такі 
зв’язки в аграрній має специфічний характер, 
оскільки, учасниками міжнародних зв’язків може 
виступати досить широке коло учасників, значна 
частина яких не є суб’єктами науково-технічної 
діяльності, а лише реципієнтами інновацій. 

Відтак, суб’єктами міжнародного науково-тех-
нічного співробітництва в Україні найчастіше 
виступають:

– підрозділи Національної академії наук 
України та інших науково-дослідних інститутів;

– вищі навчальні заклади аграрного спряму-
вання;

– міжнародні організації;
– держава в особі міністерств та відомств;
– профільні аграрні асоціації та об’єднання;
– сільськогосподарські підприємства;
– науковці та дослідники;
– окремі особи, що беруть участь в навчальних 

програмах, виробничому стажуванні тощо.
У ст. 66 Закону України «Про наукову та на-

уково-технічну діяльність» [17] зазначено, що 
міжнародне наукове та науково-технічне співро-
бітництво, у тому числі й в аграрній сфері, здій-
снюється шляхом:

1) проведення спільних наукових досліджень, 
технічних і технологічних розробок на основі ко-
операції, спільних науково-технічних програм;

2) проведення досліджень та розробок за 
спільними координаційними угодами;

3) виконання робіт, передбачених угодою, од-
нією із сторін якої є організація іноземної держа-
ви або міжнародна організація;

4) проведення спільних досліджень та розро-
бок з міжнародними колективами спеціалістів, 
міжнародними інститутами та спільними під-
приємствами, використання права власності на 
науковий та науково-технічний (прикладний) 
результат на основі договорів між суб’єктами на-
укової і науково-технічної діяльності;

5) взаємного обміну науковою та науково-техніч-
ною інформацією, використання об’єднаних міжна-
родних інформаційних фондів, банків даних;

6) проведення міжнародних конференцій, 
конгресів, симпозіумів;

7) взаємного обміну науковими, науково-тех-
нічними та науково-педагогічними кадрами, 
студентами і аспірантами, а також спільної під-
готовки спеціалістів;

8) участі у міжнародних наукових програмах, 
зокрема в рамкових програмах Європейського 
Союзу з досліджень та інновацій.

Разом із тим, наразі найтиповішими формами 
міжнародного науково-технічного співробітни-
цтва в аграрній сфері є:

– двосторонні міжурядові та міжвідомчі 
угоди/меморандуми про співпрацю. Засади між-
народного науково-технічного співробітництва 
передбачені у чинних двосторонніх угодах Уря-
ду України з Урядом Ізраїлю (від 22.12.2015 р.) 
та Урядом Туркменістану (від 20.10.2017 р.). Вод-
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ночас, однією із останніх двосторонніх міжвідом-
чих домовленостей є Меморандум про взаєморо-
зуміння між Міністерством аграрної політики 
та продовольства України та Міністерством з пи-
тань зміни клімату та захисту навколишнього се-
редовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо 
співробітництва у сфері сільського господарства 
та безпечності харчових продуктів від 20 лютого 
2019 р. [18]. Зокрема, у документі передбачено 
окремі пункти щодо науково-технічного співро-
бітництва: 1) обмін досвідом, інформацією, кра-
щими практиками та сучасними технологіями 
у сфері сільського господарства, тваринництва 
та безпечності харчових продуктів; 2) технічне 
співробітництво, зокрема, з питань селекції тва-
рин, добрив, іригації, меліорації та управління 
земельними ресурсами; 3) дослідження в галузі 
сільського господарства, з метою пошуку іннова-
ційних рішень проблем, пов’язаних із сільсько-
господарським сектором; 4) сприяння розширен-
ню можливостей співпраці у приватному секторі 
держав у сфері агропромислового комплексу, 
у тому числі, тваринництва; 5) проведення на-
вчання для спеціалістів з питань сільського гос-
подарства, тваринництва та безпеки харчових 
продуктів.

– рамкові програми співробітництва Мініс-
терства аграрної політики та продовольства 
України з міжнародними організаціями. По-
казовою є співпраця Мінагрополітики та Продо-
вольчої і сільськогосподарської організації ООН 
(ФAO) – Рамкова програма співробітництва для 

України на 2016-2019 роки, мета якої – допомога 
у впровадженні міжнародного передового інно-
ваційного досвіду та впровадження міжнародних 
стандартів у чотирьох пріоритетних напрямах:  
1) бізнес клімат і політики, а також встановлення 
стабільної правової основи; 2) земельна реформа 
та продовольча безпека; 3) аграрно-продоволь-
чий ланцюг виробництва та доступ до продоволь-
чих ринків; 4) навколишнє середовище та управ-
ління природними ресурсами, включаючи лісове 
та рибне господарство [19].

– програми технічної підтримки та гранти, 
реалізовані спільно з Мінагрополітики. На сьо-
годні за підтримки ФАО в Україні реалізується 
14 проектів технічної допомоги, 4 з них спільно 
з Європейським банком реконструкції та розвит-
ку (ЄБРР). Значна частина проектів пов’язана 
з наданням технічної допомоги з питань розвит-
ку сільського господарства та сільських територій; 
вдосконаленні системи якості й безпечності харчо-
вої і сільськогосподарської продукції та гуртових 
ринків, експорт продукції садівництва, консолі-
дації земель, посилення можливостей національ-
ної фітосанітарної системи, а також є гуманітарні 
проекти ФАО в Східних регіонах України [20].

– двосторонні угоди між НААН України 
та національними академіями інших країн сві-
ту. Частково Партнерство Академії щодо різних 
сфер дослідження охоплює 82 країни Європи 
та світу, зокрема Білорусі, Сербії, КНР.;

– участь установ Національної академії 
аграрних наук України та інших вищих на-

Таблиця 1
Дефініції поняття «міжнародне науково-технічне співробітництво»

Автор Визначення

І. Дахно 
[2]

Одна з форм міжнародної економічної співпраці, що охоплює торгівлю ліцензіями, спільні 
наукові розробки, реалізацію великих технічних проектів, будівництво підприємств 
та інших об’єктів, геологорозвідувальні роботи, підготовку національних кадрів, обмін 
загальною науково-технічною інформацією тощо.

Т. Черницька 
[13]

Форма міжнародних економічних відносин, що полягає у здійсненні спільної 
діяльності резидентів різних країн у науково-технічній та інноваційно-технологічній 
сферах, передбачаючи співробітництво як на етапі отримання науково-технічних і 
фундаментальних знань, так і під час комерціалізації інновацій, і здійснюється суб’єктами 
державного та приватного сектору на дво- та багатосторонній основі, а його складовими є: 
міждержавне науково-технічне й міжнародне інноваційно-технологічне співробітництво.

В. Білозубенко 
[6, с. 77]

Це новий глобально-цивілізаційний рівень партнерства, що охоплює спільне генерування, 
обмін та використання нових знань і технологій.

С. Войтко 
[14, с. 49]

Один із шляхів взаємодії між країнами у процесі міжнародної торгівлі наукомісткою, 
високотехнологічною продукцією та передачі технологій.

К. Семенов 
[15]

Співробітництво, що здійснюється у вигляді спільних програм науково-дослідницьких і 
проектно-конструкторських робіт шляхом об’єднання наукових, фінансових і матеріальних 
ресурсів, створення спільних науково-дослідницьких груп фахівців чи організацій.

І. Горін 
[8, с. 31]

Форма міжнародних економічних відносин і система економічних зв’язків у сфері перетину 
науки, техніки та виробництва, що існує на основі спільних, наперед вироблених та 
узгоджених намірів, закріплених у міжнародних економічних угодах.

Д. Михайлова 
[10, с. 126]

Один із дієвих й ефективних засобів інтеграції України в європейський та світовий 
економічний і технологічний простір.

А. Буров 
[7]

Оснований на міжнародному поділі праці обмін науково-технічними досягненнями 
(результатами досліджень, проектування, конструювання, винахідництва, виробничого 
досвіду), а також обмін послугами та фахівцями.

М. Шюллер, 
Ф. Грубер 

[4]

Міжнародні партнерські відносини в галузі науки та технології, що надають науково-
дослідним інститутам і науковцям доступ до найсучасніших досліджень, а також 
дозволяють урядам обмінюватися кращими практиками у сфері досліджень та розробок.

О. Гашутіна 
[16, с. 263] 

Науково-технічне співробітництво – важлива складова всього комплексу міжнародних 
економічних відносин держави, що дає можливість оптимізувати прийняття будь-яких 
державних рішень і сприяє підвищенню конкурентоспроможності держави.

Джерело: узагальнено автором
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вчальних закладів аграрного спрямування 
у міжнародних грантах, спільних конкурсах на-
уково-дослідних робіт, конференціях, симпозіу-
мах, у міжнародних програмах тощо. Приміром, 
у 2019-му наукові установи НААН співпрацюють 
з установами і організаціями з понад 60 країн 
Європи та світу, беруть участь у програмі «Го-
ризонт 2020». У рамках цього виконано близько 
350, 35 грантів від європейських та світових між-
народних центрів. У міжнародних презентацій-
них заходах та у стажуванні беруть участь щоро-
ку до 400 та 50 науковців, відповідно [21]. 

– Проекти від Агентства США з між-
народного розвитку (United States Agency for 
International Development, USAID). Станом на 
2020 р. чинні: Проект «Підтримка розвитку 
сільського господарства та сільських територій» 
(7 серпня 2016 року – 3 липня 2020 року). Перед-
бачається, що Проект сприятиме зростанню кон-
курентоздатності аграрного сектору, надаючи 
допомогу аграрним МСП у впровадженні міжна-
родних стандартів якості та безпечності продук-
ції. Ще одним завданням проекту є підтримка 
розвитку сільських територій на основі розши-
рення можливостей громадян для працевлашту-
вання й отримання доходів, а також надання 
допомоги визначеним територіальним громадам 
у розробці реальних стратегій розвитку місцевої 
економіки, що стимулюватимуть її зростання. 

Проект «Кредитні ресурси для сільськогос-
подарських виробників» (25 серпня 2016 року – 
24 серпня 2020 року) – спрямований на підтрим-
ку стійкого економічного зростання на широкій 
суспільній базі завдяки розбудові спроможності 
українських кредитних спілок до розширеного 
кредитування с/г виробників, що дозволить ство-
рити нові робочі місця для мешканців сільських 
територій та поліпшити їхні можливості для 
отримання доходів. 

Проект «Аграрний розвиток» (АГРО) 
(15.11.2019 р. – 14.01.2024 р.), мета якого поля-
гає у прискоренні економічного розвитку тих 
сільських територіальних громад України, які 
відчувають найбільшу потребу у зростанні еко-
номіки. Планується, що на макрорівні результа-
тами проекту стануть: зростання доходів малих 
і середніх підприємств (МСП) агросектору; роз-
ширення доступу аграрних МСП до фінансових 
ресурсів; створення справедливого та прозорого 
ринку земель с/г призначення (земельна рефор-
ма); зниження корупції в аграрному секторі [22]. 

– гранти між профільними аграрними ор-
ганізаціями та міжнародними організаціями. 
Продовольча сільськогосподарська організація 
ООН (ФАО) та Європейський банк реконструкції 
і розвитку (ЄБРР) активно пропонують гранти для 
профільних галузевих організацій у сфері тварин-
ництва та птахівництва, садівництва тощо з метою 
підтримки розвитку агропродовльчої сфери шля-
хом надання кредитів та дорадчих послуг агробіз-
несу, а також проектам технічної співпраці. 

Так, в останні роки ФАО, ЄБРР, Асоціація 
«Свинарі України» спільно реалізували проекти 
«Підвищення обізнаності про африканську чуму 
свиней в Україні (І і ІІ етап)» та «Розвиток са-
морегулювання в агробізнесі в Україні». За цей 
час спільними зусиллями ФАО та ЄБРР було 
здійснено дослідження споживчих преференцій 

українців щодо свинини, розроблено стратегію 
розвитку галузі в Україні та стандарт «Класифі-
кація туш свиней», організовано низку навчаль-
них заходів як національного масштабу (Всеу-
країнський форум «Подолання основних бар’єрів 
та стратегія розвитку вітчизняного свинарства»), 
так і регіонального – навчання для фахівців ве-
теринарної медицини Держпродспоживслужби 
та свиногосподарств (симуляційні вправи з реа-
гування на африканську чуму свиней) та студен-
тів агарних вищих навчальних закладів (прак-
тика діагностики свинини на наявність вірусу 
африканської чуми свиней).

У молочному скотарстві, наприклад ФАО 
та ЄБРР спільно з Асоціацією виробників молока 
(АВМ) надають фінансову підтримку українським 
молочним фермам з метою створення кооперативу 
та розвитку бізнесу. До того ж Консультаційний 
центр АВМ у 2018 р. отримав грантову підтримку 
на розвиток центрів ветеринарного обслуговуван-
ня з метою розширення географії сучасної ветери-
нарної підтримки господарств.

Також ЄБРР реалізується програма з під-
тримки малого та середнього бізнесу (надання 
прямих дорадчих послуг), що реалізується за фі-
нансової підтримки EU4BUSINESS тощо.

– програми стажування та лекцій для сту-
дентів та аспірантів за кордоном. Зокрема ді-
ють програми співпраці з ЄС, США, Ізраїлем. По-
пулярними є: Global UGRAD, Fulbright Graduate 
Student Exchange Program, Fulbright Research and 
Development Program (FRDP), Erasmus+ та  ек.

– програми підвищення кваліфікації науковців 
та програми міжнародного обміну для працівни-
ків вищих навчальних закладів та наукових уста-
нов. Найбільше цей напрям співробітництва розви-
нений у США: Fulbright Scholar Program, Fulbright 
Specialist Program, U.S. Fulbright Scholar Program.

– навчальні поїздки та програми стажуван-
ня працівників сільськогосподарських підпри-
ємств у передових господарствах США, Кана-
ди, Данії, Нідерландів, Фінляндії, Німеччини, 
Польщі, Австралії та інших країнах.

– спеціалізовані семінари, конференції, кон-
греси, виставки тощо за участі передових фахів-
ців міжнародних аграрних компаній, науково-
дослідних центрів з одного боку та працівників 
сільськогосподарських підприємств з іншого. 

– інші не заборонені законодавством форми 
міжнародного науково-технічного співробітництва.

Таким чином, зважаючи на таку практику, 
міжнародне науково-технічне співробітництво 
в аграрній сфері пропонуємо розглядати у роз-
різі трьох рівнів (рис. 1):

1. Національний. На цьому рівні державні 
органи чи національні організації укладають 
двосторонні та багатосторонні угоди про науко-
во-технічне співробітництво. У його рамках мож-
лива реалізація широкомасштабних наукових 
проектів, організація спільних міжнаціональних 
лабораторій, сприяння розвитку місцевої науки 
за рахунок досвіду та знань розвиненіших країн. 

2. Інституційний. Співпраця відбувається 
між науково-дослідними організаціями (стосу-
ється академічних обмінів студентами і/або нау-
ковцями) або високотехнологічними компаніями 
(включає створення крупних міжнародних кон-
сорціумів, технологічних спілок, альянсів між 
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провідними транснаціональними компаніями, 
спільних підприємств тощо). Головною умовою 
при цьому є договір між учасниками співробіт-
ництва. При цьому наукові установи можуть бра-
ти участь у дослідницьких проектах як у межах 
своєї країни, так і за кордоном.

3. Індивідуальний рівень. Передбачає 
співпрацю між окремими вченими під час про-

ведення наукових досліджень та набуття ними 
права інтелектуальної власності на результати 
цих досліджень; участь працівників сільськогос-
подарських підприємств у практичному обміні, 
виробничому стажуванні тощо.

Відповідно вважаємо за доцільне міжнарод-
не науково-технічне співробітництво в аграр-
ній сфері розглядати як систему міжнародних 

Рис. 1. Рівні міжнародного науково-технічного співробітництва
Джерело: авторська розробка

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Учасники:
- національні уряди 

(визначають зміст державної 
політики у сфері науки та 
інноваційної діяльності);

- Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Міністерство освіти і 
науки України;

- Національна академія 
аграрних наук України.

Завдання:
- розвиток науки на державному рівні;
- формування й модернізація дослідницької 

інфраструктури;
- участь у широкомасштабних науково-

дослідних проектах;
- обмін досвідом в глобальному вимірі;
- вирішення глобальних суспільно-

політичних проблем завдяки науковим 
розробкам;

- забезпечення рамкових умов для співпраці 
в сфері науки й технологій;

- сприяння інноваційно-технологічному 
розвитку економіки.

Індивідуальний рівень

Інституційний рівень

Завдання:
- участь у спільних дослідженнях;
- академічний обмін науковцями й 

студентами, обмін досвідом;
- залучення іноземних дослідників до 

науково-дослідних робіт;
- сприяння ВНЗ за кордоном;
- підвищення технологічності 

продукції/послуг окремих с.-г. 
підприємств;

- пошук ресурсного забезпечення для 
проведення НДДКР;

- сприяння гармонізованого розвитку 
галузі  та впровадження міжнародних 
стандартів.

Учасники:
- громадські організації, що 

фінансують досліджень та 
технології;

- багатосторонні дослідницькі 
організації;

- неприбуткові профільні
організації;

- науково-дослідних інститути та 
дослідницькі організації (академії 
наук, університети, контрактні 
дослідницькі центри);

- міжнародні організації;
- сільськогосподарські

підприємства.

Національний рівень

Учасники:
- вчені, дослідники, 

працівники ВНЗ,
академій наук, приватних 
дослідницьких установ;

- студенти; 
- працівники 

господарств.

Завдання:
- навчання та підвищення 

кваліфікаційного рівня;
- оприлюднення результатів НДДКР у 

публікаціях у виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз 
даних;

- зростання цитувань праць науковців.
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зв’язків держав чи їх об’єднань, міжнародних ор-
ганізацій, юридичних і фізичних осіб у науково-
технічній та інноваційно-технологічній сферах 
сільськогосподарського виробництва, пов’язаних 
зі спільним створенням, обміном та використан-
ня нових знань і технологій з метою підвищення 
інноваційності виробництва та конкурентоспро-
можності аграрної сфери загалом. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
міжнародне науково-технічне співробітництво 
є важливою складовою міжнародних економіч-
них відносин і впливає на як розвиток окремої 
країни, так і на процес інтернаціоналізації, бу-
дучи невід’ємною складовою розвитку економіки, 
адже дозволяє отримати: вільний обмін даними, 
інформацією та знаннями; створення спільних 
дослідних центрів, лабораторій та розвиток до-
слідницької інфраструктури; оптимізацію ре-
сурсів для ведення науково-дослідних робіт; 
сприяння у вирішення суспільно-важливих про-
блем, у сфері охорони здоров’я, захисту довкіл-

ля, продовольчої безпеки тощо; підвищення ква-
ліфікації науковців і дослідників, зростання їх 
мобільності; прискорення розвитку науки й під-
вищення її якості; зростання міжнародної торгів-
лі та поширення нових технологій; підвищення 
конкурентоспроможності галузі та окремих під-
приємств; налагодження політичних та еконо-
мічних відносин між країнами. 

Водночас, нині міжнародне науково-технічне 
співробітництво в аграрній сфері перебуває на 
етапі становлення та розвитку, а його реалізація 
та впровадження науково-технічних розробок 
та інновацій у виробничий процес ускладнена 
неналежним інституційним, організаційно-еко-
номічним та фінансовим забезпеченням держав-
ної політики інноваційного розвитку галузі та на-
ціональної економіки загалом. Тож, викладене 
вище дає підстави для подальшого дослідження 
питання державного регулювання та сприяння 
міжнародного науково-технічного співробітни-
цтва в аграрній сфері України.
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