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Статтю присвячено обгрунтуванню теоретичних, методичних і практичних засад розвитку іннова-

ційної та інвестиційної діяльності в АПК в умовах розвитку ринкових відносин. Розроблено напрями 

удосконалення економічного механізму інноваційної та інвестиційної діяльності в АПК України. 

The thesis is devoted to substantiation of theoretical, methodical and practical bases of 

development of the economic mechanism of innovation and investment activity in the AIC in conditions 

of the market relations' development. Directions of improvement of the economic mechanism of 

innovation and investment activity in the AIC of Ukraine were developed. 

В С Т У П 
П О С Т А Н О В К А З А Д А Ч І 

Метою дослідження є теоретико-методологічне уточ-
нення та розробка науково-обгрунтованих пропозицій 
щодо стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційних 
процесів в сфері вітчизняного АПК. Результати дослід-
ження отримані з допомогою аналітичного, абстрактно-
логічного та економіко-математичного методів. 

Р Е З У Л Ь Т А Т И 
Регулювання економічного розвитку, в т.ч. в аграрній 

сфері, має набути форми інвестиційної політики, яка спря-
мовується, насамперед, на впровадження інновацій, здат-
них за рахунок оновлення техніко-технологічноїта орган-
ізаційної бази виробництва забезпечити отримання кон-
курентоспроможної продукції. Активний розвиток вка-
заних процесів забезпечується за рахунок впливу адек-
ватного інституціонального середовища. Дієвість такого 
впливу виявляється через тривалість інерційного періо-
ду між інституціональними змінами та реакцією економ-
ічної системи. У формуванні інституціонального середо-
вища, адекватного певній моделі економічного розвит-
ку, важливе місце посідає держава, яка 
завдяки виконанню своєї законотворчої / 
функції запроваджує зміни в інституціо-
нальній структурі [3, с. 12]. 

При розробці заходів щодо підвищен-
ня ефективності функціонування аграрної 
сфери та нарощування обсягів виробницт-
ва продовольства необхідно враховувати 
міжнародний досвід, який свідчить, що для 
кожного подальшого приросту аграрного 
виробництва все більш необхідним стає за-
лучення несільськогосподарського капіталу. 
Потрібні ефективні засоби виробництва для 
сільського господарства, кадри у самому 
сільському господарстві, здатні застосову-
вати високі технології, необхідна розвинута 
матеріально-технічна і фінансова інфраст-
руктура для реалізації даних технологій в 
аграрний сектор [8]. Виведення аграрної 
економіки на шлях інноваційного розвитку 

передбачає насамперед необхідність формування адекват-
ного людського і соціального капіталу в аграрній сфері як 
сукупності знань, вмінь та творчих здібностей індивідів, си-
стеми взаємовідносин, соціальних зв'язків і комунікації між 
ними, що дозволяє ефективно використовувати нові техно-
логії, реалізувати засвоєні та створювати нові знання для 
сталого соціально-економічного розвитку (рис. 1). 

Тому пріоритетами аграрної інноваційної політики є 
розвиток освіти і науки, перепідготовка і підвищення ква-
ліфікації кадрів, стимулювання фундаментальних дослід-
жень за ключовими напрямами. Маркетинг інновацій спря-
мований на підтримку конкурентоздатності підприємств та 
розширення ринків збуту. Він включає в себе організацію 
конкурсів, виставок, розміщення повідомлень в засобах 
масової інформації, діяльність щодо формування інвес-
тиційної привабливості агроінновацій, а також культиву-
вання власне ідеї потреби аграрної сфери в інноваціях. 

Завданнями стратегічного управління інноваціями є 
розробка відповідних планів, заходів, проектів, про-
грам, спрямованих на задоволення потреб споживачів 
у нововведеннях. Система фінансування включає дже-
рела надходження фінансових ресурсів, принципи їх 
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вкладення та механізми контролю за використанням, 
оцінку ефективності інноваційних розробок. Державна 
підтримка інноваційної діяльності передбачає субсиду-
вання відсотків за кредитами, надання пільг в оподат-
куванні, інформаційну підтримку та ін. 

Міжнародний досвід показує, що одним з найбільш 
ефективних інструментів підтримки інноваційної діяльності 
в аграрній сфері є агротехнопарк. Скасування непрямої 
державної підтримки технопарків у вигляді податкових 
пільг для виконавців проектів у 2005 р. призвело до стри-
мування їх діяльності. Відновлення повноцінної роботи 
технопарків пов'язується з прийняттям нової редакції За-
кону України "Про спеціальний режим інноваційної діяль-
ності технологічних парків". Законом відновлено окремі 
податкові і митні пільги виконавцям проектів технопарків. 
Згідно з законом технологічний парк — це юридична осо-
ба або група юридичних осіб, що діють відповідно до до-
говору про спільну діяльність без створення юридичної 
особи та без об'єднання вкладів, з метою створення орган-
ізаційних засад виконання проектів технологічних парків 
з виробничого впровадження наукоємних розробок, ви-
соких технологій та забезпечення промислового випуску 
конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. 

Єдиною законодавчо визначеною інноваційною 
структурою АПК України є технологічний парк "Агро-
технопарк". Напрямами його діяльності є ряд проектів, 
зокрема щодо будівництва енерготеплогенеруючих 
комплексів, біодизельних та біоетанольних заводів, 
когенераційних станцій для утилизації промислових, 
комунальних та побутових відходів, обладнання із тер-
мічної деструкції, газифікації, анаеробної ферментації 
для виробництва біо- та синтезгазу, модернізації цук-
рових заводів та інших підприємств, біопаливних ком-
понентів та добрив, створення агропромислових і пере-
робних виробництв з новітніми технологіями та ін. 

З метою активізації регіональної складової іннова-
ційної діяльності як фактора підвищення конкуренто-

спроможності аграрної сфери окремих 
територій доцільним є створення агро-
технопарків у кожному регіоні. При 
цьому їх засновниками мають стати ре-
гіональні органи влади, аграрні та пе-
реробні підприємства, наукові устано-
ви, підприємницькі і фінансові структу-
ри (рис. 2). Ключовими напрямами 
діяльності агротехнопарку є розвиток 
інноваційного підприємництва в аграр-
ному секторі регіону, просування ре-
зультатів наукових досліджень, інфор-
маційне забезпечення суб'єктів іннова-
ційної діяльності, пошук, відбір і суп-
роводження перспективних проектів, 
залучення фінансових ресурсів для їх 
реалізації та ін. 

Стратегічною метою регіональної 
аграрної інноваційної політики є фор-
мування сприятливого інституціональ-
ного середовища, яке б сприяло пере-
творенню наукових ідей в конкурентоз-
датні ринкові продукти. Досягти цього 
можливо на основі об'єднання науко-
вого, освітнього, інформаційного, 

фінансового і виробничого потенціалу в інтегрований 
інноваційний комплекс та створення економічних умов 
стимулювання інноваційної діяльності. 

Розвиток інноваційної діяльності передбачає не-
обхідність залучення відповідних інвестиційних ресурсів. 
В сучасних економічних умовах інвестування інновацій-
них проектів є ключовим чинником забезпечення конку-
рентоспроможності аграрної сфери [1, С. 3]. Забезпечен-
ня стійкого економічного розвитку потребує адекватних 
спільних зусиль зі сторони підприємств-виробників та 
державних структур, причому в сучасних умовах зрос-
тає значення регіональної складовоїу формуванні актив-
ної інвестиційної політики. Лібералізація ринків вимагає 
від як від економіки країни в цілому, так і від окремих її 
галузей, регіональних підкомплексів, підприємств ство-
рювати інноваційний потенціал, спроможний забезпечи-
ти їм належний рівень конкурентоспроможності. 

Важливе значення останніх обумовлене також тим, 
що у функціонуванні сільського господарства немає об-
'єктивних умов, які б забезпечували створення класич-
них умов ринкового капіталообігу, спираючись на які, 
підприємства здатні самостійно вести нормальне роз-
ширене відтворення [6, с. 9]. Тому забезпечення пере-
думов для залучення в аграрну сферу інвестицій, зок-
рема іноземних, є важливим елементом аграрної по-
літики держави та її регіонів. Динаміка та характер інве-
стиційних процесів є індикатором, що характеризує за-
гальну ситуацію в аграрній сфері, її привабливість для 
вкладення капіталу. Темпи інвестування сільського гос-
подарства, мисливства та лісового господарства у 2007 
р. порівняно з 2006 р. значно уповільнились: з 33,9% 
до 18,4%. Як наслідок, питома вага капіталовкладень у 
цей вид економічної діяльності скоротилася на 0,7 в.п. і 
становила 5,1% від загального обсягу освоєння інвес-
тицій в основний капітал. Натомість приріст обсягів інве-
стицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тю-
тюнових виробів склав у 2007 р. 27,5% проти 19,5% у 
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Таблиця 1. І н в е с т и ц і ї в о с н о в н и й кап італ з а в и д а м и е к о н о м і ч н о ї 
д і я л ь н о с т і у 2 0 0 5 — 2 0 0 7 p p . 

Галузі економіки 
2005 р. 2006 р. 2007 р. 

Галузі економіки 
млн грн. у % до 

2004 р. млн грн. у % до 
2005 р. млн грн. у % до 

2006 р. 
Усього 93096,1 101,9 125253,7 119,0 188486,1 129,8 

Сільське 
господарство, 
мисливство, 
лісове господарство 

5015,7 125,8 7309,1 133,9 9519,1 118,4 

сільське господарство, 
мисливство та пов'язані 
з ними послуги 

4904,4 126,8 7190,1 134,6 9337,9 118,2 

Рибальство, 
рибництво 27,0 61,2 55,1 185,8 35,7 57,9 

Промисловість 35031 104,1 44803,7 115,3 64341,4 127,0 
в т.ч. виробництво 

харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових 
виробів 

6418 109,6 8290 119,5 11829,8 127,5 

Джерело: [5]. 

2006 р. (табл. 1). 
Сільське господарство, мислив-

ство та лісове господарство залиша-
ються непривабливими для зарубіж-
них інвесторів. Частка іноземних 
інвестицій у вказану сферу не пере-
вищує 1,9% загального їх обсягу в 
економіку України. Активнішим про-
цес залучення зарубіжного капіталу 
є у виробництві харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів — 
1564,0 млн дол., що становить 5,3% 
до загального підсумку (табл. 2). 

Вирішення завдання ефектив-
ного економічного розвитку безпо-
середньо залежить від стану управ-
ління процесом інвестиційної при-
вабливості. При цьому необхідно 
врахувати досвід країн з розвине-
ною ринковою економікою, який 
показує, що ефективність залучен-
ня капіталовкладень в сільськогос-
подарське виробництво забезпечується при комплекс-
ному вирішенні всіх проблем, які здійснюють негатив-
ний вплив на інвестиційну привабливість [7, с. 107]. Аг-
рарна інвестиційна політика формується і реалізується 
не лише на загальнодержавному, а й на регіональному 
рівні. Причому саме від активності регіональних органів 
влади залежить створення сприятливого інвестиційно-
го клімату на відповідній території. Традиційні чинники 
інвестиційної привабливості територій поступово 
відтісняються якісно новими: мобільністю робочої сили, 
гнучкістю місцевих постачальників, готовністю місцевої 
влади до співпраці тощо. При цьому надзвичайної важ-
ливості набуває питання формування позитивного 
іміджу, який відображає найбільш характерні риси те-
риторії і дозволяє відрізнити її від інших (рис. 3). 

Важливу роль у зміцнені позитивного іміджу відіграє 
постійна присутність в інформаційному полі [2, с. 20]. 
Тому залучення інвестицій передбачає активний розви-
ток інформаційного забезпечення вказаного процесу, 
метою якого є інформування потенційних інвесторів 
щодо наявних інвестиційних можли-
востей, умов ведення інвестиційної 
діяльності, створення інформаційної 
відкритості та привабливого іміджу. 

Формування доступного інфор-
маційного бізнес-середовища вклю-
чає представлення інформації про 
підприємства аграрної сфери в ЗМІ та 
в мережі Internet; проведення PR-kom-
паній інвестиційних проектів; інвести-
ційних семінарів, конференцій, фо-
румів, виставок-ярмарків; розвиток 
відносин з представництвами зарубі-
жних держав; розробку інвестиційних 
паспортів АПК регіонів та окремих те-
риторіальних утворень. Для ухвален-
ня рішення потенційний інвестор по-
винен мати інформацію про соціаль-
но-економічні умови в країні та окре-
мих її регіонах, нормативну базу, по- Джерело: [4]. 

тенційні об'єкти для інвестування. Відсутність навіть час-
тини такої інформації змушує інвестора налаштовувати-
ся на песимістичний сценарій, тобто закладати в бізнес-
план додаткові фінансові витрати [2, с. 25]. Практика 
свідчить, що одним із ключових індикаторів інвестицій-
ної привабливості є успішність інвестиційних проектів, які 
вже впроваджуються на певній території країни. В цьому 
процесі надзвичайно важливим є характер взаємодії інве-
сторів з місцевими органами влади. 

Проте необхідно враховувати, що інвестиційний про-
ект, визнаний ефективним за критерієм інвестора, може 
виявитися неефективним у загальному балансі економі-
чних інтересів, ресурсних можливостей та обмежень пев-
ного територіального ареалу. Тому нарівні регіонів, вра-
ховуючи їхні соціальні та еколого-економічні особли-
вості, необхідно напрацьовувати власну методологію 
розробки та реалізації окремих інвестиційних проектів, 
здійснювати маркетинг інвестиційного ринку, розробля-
ти інвестиційні програми, системно вирішувати задачі еко-
номічної та науково-технічної експертизи окремих про-

Таблиця 2 . П р я м і і н в е с т и ц і ї в Укра їну та з Укра їни за о к р е м и м и 
в и д а м и е к о н о м і ч н о ї д і я л ь н о с т і 

Галузі економіки 

Обсяги інвестицій на 01.01.2008 

Галузі економіки 
в Україну з України 

Галузі економіки 
млн. дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

млн дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

Усього 29489,4 100,0 6196,1 100,0 
Промисловість 8138,0 27,6 33,4 0.5 
переробна 6941.0 23,5 33,3 0,5 
у тому числі 
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів 

1564,0 5,3 6,5 0,1 

Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство 557,1 1,9 0,9 0,0 

у тому числі 
сільське господарство, 
мисливство та пов'язані з ними 
послуги 

552,7 1.9 0,9 0,0 
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Рис. 3 . І н с т р у м е н т и у п р а в л і н н я і н в е с т и ц і й н о ю п р и в а б л и в і -
с т ю АПК на р е г і о н а л ь н о м у р івн і 

Джерело: власні дослідження 

В И С Н О В К И 
Практична реалізація заходів щодо 

стимулювання інноваційно-інвестицій-
ної складової розвитку АПК у вигляді 
активізації розвитку людського і соц-
іального капіталу у вказаній сфері, мар-
кетингу інновацій та інвестиційних мож-
ливостей територій, стратегічного уп-
равління інновацій но-інвестицій ною 
діяльністю та формування відповідно-
го інституц іонального середовища 
сприятиме подоланню значного відста-
вання АПК України від рівня економіч-
но розвинених країн, підвищенню кон-
курентоспроможності вітчизняної агро-
продовольчої продукції та розширення 
обсягів ї ї експорту на міжнародному 
ринку. Перспективи подальших дослід-
жень щодо піднятої проблеми поляга-
ють у формуванні принципів, методів, 
факторів розвитку та критеріїв оцінки 
економічної ефективності системи уп-
равління інноваційно-інвестиційними 
процесами в АПК на загальнодержав-
ному та регіональному рівнях. 

ектів, а також розміщення та освоєння інвестицій. 
Одним із факторів, що визначають інвестиційну при-

вабливість аграрної сфери, є рівень та перспективи роз-
ширення споживчого попиту. Прогнозування внутріш-
нього попиту на основні групи харчових продуктів, про-
ведене з використанням методу екстраполяції рядів ди-
наміки, показує, що найбільш динамічне зростання об-
сягів споживання відбуватиметься за такими групами 
харчових продуктів, як риба та рибопродукти, плоди, 
ягоди та виноград, олія (табл. 3). 

Майже незмінним залишиться попит на цукор та кар-
топлю. Натомість відбуватиметься подальше скорочення 
обсягів споживання хліба та хлібопродуктів. Аналогічні 
розрахунки на рівні регіонів можуть використовуватися в 
якості факторів формування інвестиційного іміджу окре-
мих галузей АПК та при розробці відповідних заходів ре-
гіональної аграрної політики. 

Таблиця 3. Прогноз споживання основних харчових продуктів 
населенням України у 2 0 0 8 — 2 0 1 0 рр. , на д у ш у населення в рік, кг 

Показники 2006 р. 
факт 

Прогноз 2010 p. у 
% до 
2006 р. 

Показники 2006 р. 
факт 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

2010 p. у 
% до 
2006 р. 

М'ясо та м'ясопродукти 42 44,6 46,4 48,2 114,8 

Молоко та молокопродукти 234.7 246,8 252,1 257,4 109,7 

Риби та рибопродукти 14,1 16,4 17,2 18,1 128,4 

Яйця 251 279 293 307 122,3 

Хліб та хлібопродукти 119,5 119,5 118,3 117,0 97,9 

Картопля 133,6 135,8 135.6 135,4 101,3 

Овочі 126,7 133,1 137,2 141,2 111,4 

Плоди, ягоди та виноград 34,8 39,6 41,1 42,7 122,7 

Цукор 39,5 39,2 39,5 39,7 100,5 

Олія 13,6 15,5 16,3 17,1 125,7 

Джерело: власні дослідження 
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