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ВСТУП
Управління агропромисловим комплексом в

Україні здійснюється за галузевим (секторальним)
принципом, що базується на традиційних формах
галузевої організації виробництва. Така організа#
ція й управління агропромисловим комплексом
склалися за функціонування адміністративно#пла#
нової економіки та існує й нині. Одним із суттєвих
недоліків галузевої організації виробництва агро#
промислового комплексу є те, що вона залишає
поза увагою розвиток сільських територій. За
такої організації агропромислового комплексу
роль регіональних структур управління знижуєть#
ся. І тому для України і АР Крим надзвичайно важ#
ливим є самостійний вибір подальшої організації
й ефективного управління розвитком агропромис#
лового комплексу регіону.
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Вивченню особливостей управління розвит#
ком агропромислового комплексу та його
ефективності в умовах глобалізації присвячені
дослідження П.Т. Саблука [5], Ю.М. Хвесика
[6], Н.А. Мазура [3], Ю.Я. Лузана [2], В.В. Ба#
кума [1], О.С. Ривака [4] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є визначення ефек#

тивності управління розвитком агропромис#
лового комплексу АР Крим. Для цього виз#
начено пріоритетні напрями розвитку агро#
промислового комплексу регіону, розробле#
но і затверджено програм розвитку комплек#
су, проаналізована ефективність управління
розвитком агропромислового комплексу АР
Крим.
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Пріоритетними напрямами розвитку агро#
промислового комплексу Автономної Респуб#
ліки Крим на 2012—2015 роки є такі:

— підвищення продуктивності землероб#
ства шляхом удосконалювання способів об#
робки грунту, гіпсування солонцевих зе#
мель, збільшення площі зрошуваних земель
за допомогою реконструкції і модернізації
меліоративних споруджень, розвитку се#
лекції і насінництва, матеріально#технічно#
го забезпечення (переозброєння) підпри#
ємств галузі;

— розвиток овочівництва, вирощування
плодів та ягід, виноградарства, ефіроолійного
виробництва шляхом надання державної
підтримки на придбання якісного насіння ово#
чевих культур, сільгосптехніки, добрив і агро#
хімікатів, а також на посадку і догляд за моло#
дими насадженнями садів і виноградників із
застосуванням краплинного зрошення; підви#
щення агротехнічного рівня догляду за існую#
чими плодовими насадженнями;

— стійкий і збалансований розвиток тва#
ринництва шляхом збільшення поголів'я тварин
(переважно великої рогатої худоби й овець),
забезпечення кормовою базою і збільшення ви#
робництва збалансованих кормів, упроваджен#
ня нових технологій утримування і годівлі, тех#
нічного оснащення ферм устаткуванням ново#
го покоління, модернізації рибогосподарсько#
го комплексу;

— розвиток виробничої і ринкової інфра#
структури шляхом залучення інвестицій, мо#
дернізації технологічного устаткування пере#
робної промисловості, проведення підготовчої
роботи щодо реконструкції і будівництва
об'єктів складського і холодильного господар#
ства, створення мережі оптових ринків;

— створення умов для модернізації існую#
чих промислових виробництв шляхом технічно#
го переоснащення підприємств харчової про#
мисловості, упровадження нових еколого# і
енергозберігаючих технологій, сучасної тари й
упакування, перепрофілювання виробництв
безперспективних видів продукції.

З метою підвищення ефективності розвит#
ку галузі за пріоритетними напрямами у 2011
році Міністерством аграрної політики та про#
довольства Автономної Республіки Крим:

— розроблено і затверджено на засіданні
Верховної Ради АР Крим Програму розвитку
аграрного сектора Автономної Республіки
Крим на 2012—2013 роки відповідно до основ#
них положень Стратегії розвитку АР Крим до
2020 року;

— забезпечено прийом документів і нара#
хування компенсації фактичних витрат по по#
садці і догляду за молодими садами і виноград#
никами.

Загальна сума витрат склала 81,7 млн грн.,
нарахована компенсація в сумі 71,3 млн грн. На
компенсацію витрат з Державного бюджету
України у 2011 році виділено 69,9 млн грн., фак#
тично отримано 40,3 млн грн. (61%). Оформле#
но кредиторську заборгованість на суму 29,6
млн грн.

У результаті в 2011році посаджено 916 га
багаторічних насаджень, у тому числі:

— садів — 464 га — програма посадки садів
по республіці виконана на 155% за рахунок пе#
ревиконання прогнозу посадки в Нижньогірсь#
кому і Кіровському районах;

— виноградників — 452 га, що складає 45%
від запланованого.

Вирішальним фактором невиконання по#
садки виноградників є несподіване рішення
Мінагрополітики України про припинення з
жовтня 2011 року компенсації імпортних ви#
ноградних саджанців категорії "стандартні".
Посадка таких саджанців планувалася на 3 ос#
новних виноградарських підприємствах Кіров#
ського, Бахчисарайського і Чорноморського
районів. У результаті раніше домовлені сад#
жанці не завезені, а терміни по їхній закупівлі
в інших виробників пройшли.

ПАТ "Чорноморець" Бахчисарайського
району переніс посадку 150 га виноградників на
2012 рік у зв'язку з рішенням власника про пе#
ренаправлення коштів, які заплановані на зак#
ладку винограднику, на реконструкцію винза#
воду;

— проведено обстеження садів і виноград#
ників у всіх категоріях господарств, у резуль#
таті виявлені площі непродуктивних садів і ви#
ноградників, що підлягають розкорчуванню,
(22,7 тис. га) і вільні землі під закладку садів і
виноградників (13 тис. га). Дані внесені в інте#
рактивні карти. Складено зведений план роз#
корчування непродуктивних садів і виноград#
ників на 2011—2015 роки;

— здійснено 27 виїздів на підприємства — з
метою: обстеження багаторічних насаджень і
консультацій, форс#мажорних обставин, підбо#
ру інвестиційних площадок, розвитку розплід#
ників. У результаті зроблені консультаційні
послуги, перевірене фактичне виконання робіт
із закладки багаторічних насаджень, поданих
на компенсацію за бюджетними програмами,
розроблені заходи щодо розвитку виноградних
розплідників;

— розроблено і прийнято постанова Ради
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міністрів Автономної Республіки Крим "Про
ствердження заходів щодо нарощування об#
сягів виробництва основних видів соціально
значимих продовольчих товарів і плодово#ово#
чевій продукції в Автономній Республіці Крим"
від 05.07.2011 року № 307. Відповідно до поста#
нови по Автономній Республіці Крим за 2011 рік
очікувався ріст обсягів виробництва харчової
продукції в натуральному вираженні ковбасних
виробів (+4,8%), м'яса і субпродуктів домаш#
ньої птиці (+12,7%), м'яса свинини (+27,3%),
олії вершкового (+9,1%), борошна (+8,0%),
хлібобулочних виробів (+4,1%), лікеро#горіл#
чаних виробів (+6,0%);

— у результаті проведеної роботи з моло#
копереробними підприємствами: атестовано 4
підприємства (переробка молока); кредиторсь#
ка заборгованість за закуплене молоко знизи#
лася з 1,9 млн грн. до 0,9 млн грн.;

— організована робота з залучення підпри#
ємств галузі для участі в Програмі підтримки про#
мислових підприємств, яка передбачає економіч#
не стимулювання підприємств#виробників підак#
цизних товарів, спрямована на нарощування об#
сягів виробництва, реалізацію продукції і сплату
акцизного збору. У 2011 році через механізм еко#
номічного стимулювання виробників підакцизних
товарів з бюджету Автономної Республіки Крим
підприємствами отримано 197,0 млн грн.;

— проведено інвентаризацію водяних об'єк#
тів автономії і підготовлений перелік водойм
придатних для риборозведення. Фонд внут#
рішніх водяних об'єктів півострова складає
1946 водойм, у тому числі 22 водоймища, 56
озер, 1868 ставків. Загальна площа усіх водя#
них об'єктів складає 56587,43 га водяного дзер#
кала.

У 2011 році в Автономній Республіці Крим
використовувалася 461 водяних об'єктів місце#
вого значення, загальною площею водяного
дзеркала 7192,1 га, на яких здійснювали рибо#
господарську діяльність 218 юридичних і фізич#
них осіб, у тому числі: 34 підприємства зай#
мається виробництвом товарної риби (198 во#
дойм), 184 підприємства надають послуги ама#
торського рибальства (263 водойми);

— проведено нарада#семінар щодо питан#
ня "Альтернативні види енергії у агропромис#
ловому комплексі", на підстав якого будуть
здійснені заходи щодо впровадження у сільгос#
ппідприємства республіки мінімальної і нульо#
вої технології оброблення зернових культур у
частині використання широкозахватних по#
сівних і грунтообробних комплексів, енергона#
сичених тракторів і високопродуктивних зер#
нозбиральних комбайнів;

— розроблено і видано збірник "Інвести#
ційний потенціал Агропромислового комплек#
су", де зібрана інформація про найбільш акту#
альні інвестиційні проекти і пропозиції сіль#
ськогосподарських підприємств республіки, що
охоплюють усі сфери сільського господарства,
з метою ознайомлення потенційних інвесторів
з інвестиційними проектами (пропозиціями)
підприємств автономії.

З метою ефективного освоєння коштів з
державного бюджету створені комісії:

— з питання розподілу бюджетних засобів
на часткове відшкодування суб'єктам господа#
рювання вартості будівництва і реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів, підприєм#
ствам з виробництва комбікормів. У 2011 році
заявки від суб'єктів господарської діяльності
на одержання дотаційних засобів не надходи#
ли;

— з визначення суб'єктів господарювання,
що претендують на одержання засобів, перед#
бачених у державному бюджеті на часткове
відшкодування вартості закуплених племінних
ялівок і корів молочного напрямку продуктив#
ності. У 2011 році заявки від суб'єктів госпо#
дарської діяльності на одержання дотаційних
засобів не надходили.

Проведено 11 засідань регіональної комісії
Міністерства аграрної політики і продоволь#
ства АРК щодо фінансування розвитку садів#
ництва, виноградарства і ягідництва. Результа#
ти спрямовані в Мінагрополітики України для
виділення компенсації.

Отримано позитивні результати за рішен#
ням деяких проблемних питань аграрного сек#
тора на державному рівні:

— про компенсацію грудневих посадок шля#
хом оформлення кредиторської заборгова#
ності з наступним перерахуванням у наступно#
му році. У результаті компенсація грудневих
посадок буде оформлена кредиторською за#
боргованістю і перерахована в 2012 році;

— по збільшенню нормативів компенсації
витрат по бюджетній програмі розвитку садів#
ництва і виноградарства. У результаті норма#
тиви збільшені на 15—20%;

— підготовлено і спрямовано в Міністер#
ство аграрної політики і продовольства Украї#
ни, Державне агентство рибного господарства
України ряд пропозицій з питань розробки за#
конодавчої бази, удосконалювання обліку і
звітності рибоводних підприємств усіх форм
власності.

У результаті 08.07.2011 року був прийнятий
Закон України "Про рибне господарство, про#
мислове рибальство і охорону водяних біоре#
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сурсів", 05.10.2011 року розпорядженням Каб#
інету Міністрів України схвалена Концепція
державної цільової економічної програми роз#
витку рибного господарства на 2012—2016 ро#
ки, 23.11.2011 року постановою Кабінету Мі#
ністрів України № 1245 затверджена Держав#
на цільова економічна програма розвитку риб#
ного господарства на 2012—2016 роки, розроб#
лений проект Закону України "Про аквакуль#
туру", розроблений проект положення про по#
рядок надання водяних об'єктів в оренду з ме#
тою риборозведення, проект положення про
звітність рибоводних об'єктів усіх форм влас#
ності, проекти законодавчих актів проходять
процедуру узгодження;

— з огляду на те, що виноробна галузь є
провідною в республіці, Міністерство кількара#
зово зверталося в центральні органи виконав#
чої влади з пропозиціями вирішення проблем#
них питань галузі (приватизація підприємств,
зменшення вартості ліцензії на гуртову торгів#
лю, поновлення обміну акцизних марок, про#
ведення тендерних закупівель спирту тощо), на
даний час внесені законопроекти у Верховну
Раду України, але по більшості питань рішення
ще не прийняте.

За підсумками роботи у 2011 році агропро#
мислового комплексу Автономної Республіки
Крим у 2012 році очікується ріст валової про#
дукції 110,0 %, у тому числі по галузі рослин#
ництва — 115,3 %, тваринництва — 105,0 %.

У 2011 році всіма категоріями господарств
Автономії зібраний врожай зернових — 1976,0
тис. тонн, у тому числі ячменю — 587,7 тис. тонн
(+ 100,2 тис. тонн до 2010 р.), пшениці — 1205,4
тис. тонн (+ 406,9 тис. тонн до 2010 року), ку#
курудзи — 48,4 тис. тонн (+ 6,5 тис. тонн до 2010
року); рису — 115,9 тис. тонн (+ 14,3 тис. тонн
до 2010 року).

Під врожай 2012 року сільськогосподарсь#
кими підприємствами республіки проведена
сівба озимих зернових культур на площі 532,2
тис. га. За попередніми даними картоплі зібра#
но — 467,1 тис. тонн; овочів — 432,5 тис. тонн.

Обсяги виробництва овочів і картоплі доз#
воляють цілком забезпечити потреби населен#
ня автономії в цій високоякісній і дешевій про#
дукції (у порівнянні з 2010 роком ціни на овочі
і картоплю знизилися в кілька разів).

У грудні 2011 року з Державного бюджету
України виділено фінансування в сумі 6656,18
тис. грн. на часткове відшкодування вартості
будівництва нових тепличних комплексів (ТОВ
АПК "Авсень" Бахчисарайського району).

У 2011 році, за попередніми даними, зібра#
но: винограду — 99,0 тис. тонн, що складає 110

% до 2010 року; плодово#ягідної продукції —
87,0 тис. тонн чи 86% до рівня 2010 року.

Недобір фруктів у порівнянні з 2010 роком
в обсязі близько 15 тис. тонн відбувся за основ#
ними виробниками Красногвардійського, Ниж#
ньогірського і Сімферопольського районів че#
рез порушення біологічних процесів розвитку
дерев у липні#серпні 2010 року — вплив на ба#
гаторічні насадження високої температури по#
вітря і суховіїв, незважаючи на повномірне
краплинне зрошення посадок, а також через
підмерзання в квітні 2011 року.

У 2011 році роботи з будівництва краплин#
ного зрошення проводилися на площі 1253 га.

У плодових насадженнях проведені веге#
таційні поливи на площі 8,1 тис. га, вологоза#
рядкові — на площі 1,7 тис. га.

З метою підвищення родючості грунту роз#
ширене залудіння міжрядь у садах на 200 га.

З метою зниження пестицидного наванта#
ження у багаторічних насадженнях сільгосп#
підприємств Красногвардійського, Кіровсько#
го, Сімферопольського, Сакського, Перво#
майського і Нижньогірського районів на площі
3,3 тис. га впроваджена інтегрована система за#
хисту рослин. Витрати склали 12,8 тис. грн. Ре#
зультат — збільшення виробництва плодів на
4,9 тис. тонн.

За станом технічного забезпечення на
23.12.2011 року сільськогосподарськими това#
ровиробниками Автономії придбано 444 оди#
ниці техніки на суму 196,5 млн грн., що на 154
одиниці техніки і на 141,6 млн грн. більше, ніж
у 2010 році, що дало можливість оновити ма#
шинно#тракторний парк і провести основні
сільгоспроботи в оптимальні агротехнічні тер#
міни. Сільськогосподарська техніка була прид#
бана як за власні засоби сільгосптоваровироб#
ників, так і за рахунок кредитування з компен#
сацією кредитної банківської ставки.

З метою скорочення термінів збиральних
робіт 2011 року проведені організаційно#тех#
нічні заходи з південними регіонами України і
Державним підприємством "Зернова корпора#
ція України", у результаті яких притягнуто 822
одиниці високопродуктивних зернозбиральних
комбайнів з інших регіонів України, що дало
зниження навантаження на 1 комбайн із 400 га
до 220 га.

Оплата за використані енергоносії по сіль#
госппідприємствах республіки складає 107 %
(спожито електроенергії на суму 84419,0 тис.
грн., оплачено — 90534,2 тис. грн.).

За рахунок реалізації енергозберігаючих
заходів на підприємствах агропромислового
комплексу за 1 півріччя 2011 року зекономле#
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но 3,75 тис. тонн умовного палива на суму 1,7
млн гривень.

Завдяки впровадженню нових прогресив#
них технологій збільшилася продуктивність
сільськогосподарських тварин у сільськогоспо#
дарських підприємствах:

— середньодобові прирости ваги великої
рогатої худоби на 2,0 % (з 645 гр. до 658 гр.);

— середньодобові прирости ваги свиней —
на 8,6 % (з 429 гр. до 466 гр.);

— удій на 1 корову на 7,6 % (з 3428 кг. до
3687 кг.).

У республіці діють 11 племзаводів і 16 плем#
репродукторів по вирощуванню племінного
молодняку усіх видів сільгосптварин і птиці.
Крім того, функціонує 8 тваринницьких комп#
лексів, у тому числі 3 — по молочному скотар#
ству, 1 — по виробництву яловичини, 2 — по
виробництву свинини, 1 — по виробництву м'я#
са птиці і 1 — по виробництву яєць.

За підсумками 2011 року, у рибогоспо#
дарській галузі вилов був у обсязі не менш 18 тис.
тонн, у тому числі риби 16,5 тис. тонн, що скла#
де близько 120 % до рівня 2010 року. З початку
року розвиток рибогосподарської галузі з Дер#
жавного бюджету України не фінансувався.

У 2011 році в Автономній Республіці Крим
індекс промислового виробництва по харчовій
промисловості склав 95,0% до рівня минулого
року.

Очікується ріст обсягів виробництва харчо#
вої продукції в натуральному вигляді: ковбас#
них виробів (+4,8 %), м'яса і субпродуктів до#
машньої птиці (+12,7 %), м'яса свинини (+27,3
%), олії вершкового (+9,1 %), борошна (+8,0 %),
хлібобулочних виробів (+4,1 %), лікеро#горіл#
чаних виробів (+6,0 %).

У той же час очікується зниження обсягів
виробництва м'яса яловичини і телятини (#31,3
%), молока обробленого рідкого (#31,6 %), сиру
свіжого неферментованого (#5,6 %), продуктів
кисломолочних (#24,9 %), крупи (#17,3 %), ма#
каронних виробів (#9,9 %), вина виноградного
(#33,0 %), коньяку (#1,3 %), безалкогольних на#
поїв (#32,2 %), кормів для сільськогосподарсь#
ких тварин (#4,2 %).

З метою підвищення інвестиційної приваб#
ливості аграрного сектора економіки Автоном#
ної Республіки Крим Міністерством аграрної
політики та продовольства АРК створено і по#
стійно оновляється база інвестиційних проектів
(пропозицій) підприємств агропромислового
комплексу республіки. На початок 2012 року в
базі маються:

— 26 проектів і пропозицій сільгосптоваро#
виробників республіки по розвитку галузі рос#

линництва на суму — 575,06 млн грн.;
— 11 проектів і пропозицій по інвестуван#

ню тваринництва на суму — 828,98 млн грн.;
— 5 проектів і пропозицій інших галузей

(створення ринкової інфраструктури, вироб#
ництво біопалива, розвиток матеріально#техн#
ічної бази і т.п.) на суму — 1356,54 млн грн.;

— 12 проектів і пропозицій по переробній
промисловості на суму — 337,12 млн грн.

Сьогодні ведеться робота зі створення Інве#
стиційної карти агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, де будуть роз#
ташовані всі інвестиційні проекти (пропозиції)
сільгосптоваровиробників, а також інвес#
тиційні площадки. Крім того, з метою одержан#
ня найбільш повної інформації про ресурсний
потенціал районів Криму проводиться робота
з паспортизації сільських населених пунктів.

У 2011 році на кредитування індивідуальних
сільських будівель у рамках Республіканської
програми підтримки індивідуального будівниц#
тва на селі "Власний будинок" заплановане над#
ходження засобів у розмірі 4140,0 тис. грн., у
тому числі з Держбюджету України — 3100,0
тис. грн., з бюджету Автономної Республіки
Крим —1000,0 тис. грн., з місцевих бюджетів —
40,0 тис. грн., також 153,0 тис. грн. передбаче#
но на обслуговування кредитів.

Станом на 01.10.2011 року на реалізацію
Програми надійшло 2639,5 тис. грн., з них з:
бюджету України — 1849,5 тис. грн., бюджету
Автономної Республіки Крим — 785,0 тис. грн.,
місцевих бюджетів — 5,0 тис. грн. Програмою
за 3 квартали 2011 року сільському населенню
було надано на закінчення будівництва 377,4
тис. грн., на реконструкцію будинків — 243,0
тис. грн., на покупку житла — 270,0 тис. грн.,
на газифікацію — 1443,0 тис. грн. і на закупів#
лю будівельних матеріалів — 100,0 тис. грн.,
розвиток особистого селянського господар#
ства (ОСГ) — 200,0 тис. грн., на тепло забезпе#
чення — 152,0 тис. грн.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у 2011 році не вдалося вирі#

шити такі проблемні питання:
— про виділення з Державного бюджету

України:
— компенсації витрат по розкорчуванню

непродуктивних багаторічних насаджень у
рамках програми розвитку садівництва і виног#
радарства;

— засобів на проведення хімічної меліорації
фосфогіпсом засолених і солонцевих земель;

— дотаційної підтримки галузі вівчарства за
наявне поголів'я вівцематок і ярок старше од#
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ного року; прирощене поголів'я вівцематок і
ярок старше одного року; реалізовану вовну на
переробні підприємства;

— дотаційної підтримки на наявну корову
молочного напрямку продуктивності у розмірі
5,0 тис. грн.;

— не внесені зміни в чинні законодавчі і нор#
мативно#правові акти:

1) про зниження обмеження по чисельності
поголів'я корів з 300 голів до 100 голів — пункт
3 "Порядку використання засобів, передбаче#
них у державному бюджеті, для часткового
відшкодування суб'єктам господарювання вар#
тості будівництва і реконструкції тваринниць#
ких ферм і комплексів, і підприємствам з вироб#
ництва комбікормів", затверджених Постано#
вою КМУ № 900 від 04.10.2010 року;

2) про приватизацію виноробних підпри#
ємств автономії, що мають державну форму
власності і знаходяться в сфері керування
Міністерства аграрної політики та продоволь#
ства України, за винятком: ДК НВАТ "Масан#
дра", ЗШВ "Новий Світ";

3) про наділення Ради міністрів Автономної
Республіки Крим повноваженнями по застосу#
ванню права на нормативне регулювання ри#
бальства в Азово#Чорноморському басейні се#
ред підприємств рибопромислової галузі авто#
номії і питань рибництва у внутрішніх водой#
мах автономії;

4) щодо маркірування алкогольної продук#
ції (діюча система маркірування алкогольної
продукції марками акцизного збору не повною
мірою забезпечує легальність виробництва й
обороту алкогольної продукції, не сприяє лік#
відації зловживань, псує зовнішній вигляд про#
дукції) і обсягу реалізації вина (виноматеріалів)
власного виробництва на розлив — статті 11 і
15#3 Закону України "Про державне регулю#
вання виробництва й обороту спирту етилово#
го, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів" № 481/95#ВР від
19.12.1995 року;

5) про право державних підприємств роби#
ти закупівлю товарів за засоби підприємства
без проведення тендерних операцій, тендер пе#
редбачити тільки при використанні бюджетних
засобів (Закон України "Про здійснення дер#
жавних закупівель" № 2289#VІ від 01 червня
2010 року);

6) про присвоєння сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам як суб'єктам аг#
рарного ринку статусу неприбуткового. І,
відповідно, законодавчо змінити систему їхньо#
го оподатковування;

7) про врегулювання чинного законодавства

по процедурі проведення земельних аукціонів
із продажу прав оренди;

8) про поновлення фінансування з Держав#
ного бюджету України обміну акцизних марок
старого зразка (Постанова КМУ "Про введен#
ня марок акцизного збору нового зразка для
алкогольних напоїв і тютюнових виробів" №
179 від 12.03.08 року).

Верховною Радою України не прийнятий
законопроект № 2576 від 29.05.2008 року "Про
внесення змін у Закон України "Про державне
регулювання виробництва й обороту спирту
етилового, коньячного і плодового, алкоголь#
них напоїв і тютюнових виробів", що передба#
чає встановлення для товаровиробників нуль#
ової вартості ліцензії на гуртову торгівлю про#
дукцією власного виробництва.

Теоретична і практична цінність результатів
дослідження полягає у визначенні ефектив#
ності управляння розвитком агропромислово#
го комплексу АР Крим, у тому числі розгляну#
то пріоритетні напрями розвитку комплексу і
розроблено програми розвитку агропромисло#
вого комплексу регіону. Тому в подальших дос#
лідженнях буде проаналізовано всі програми
розвитку агропромислового комплексу і виз#
начено їх вплив на розвиток діяльності підпри#
ємств галузі.
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