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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність і необхідність переходу аграр�

ної сфери на інноваційно�інвестиційний розви�
ток спричинені не лише пріоритетним значен�
ням інноваційних чинників модернізації вироб�
ничо�технічної бази агропромислового вироб�
ництва і поліпшення якості виробленої про�
дукції, але й істотним відставанням України від
економічно розвинених зарубіжних країн за
масштабами і результативністю інноваційної
діяльності та значним регресом її інноваційної
сфери в агропромисловому виробництві за ос�
танні 10—12 років. Нині, темпи та напрями інно�
ваційно�інвестиційного розвитку агропромис�
лового виробництва значною мірою визнача�
ють конкурентоспроможність АПК України в
цілому та ефективність реалізації інноваційної
моделі розвитку агропромислового виробниц�
тва країни зокрема. Зміцнення економічного
потенціалу розвитку агропромислового вироб�
ництва, зростання рівня його технічної осна�
щеності, інтенсифікація процесів оновлення
основних засобів прямо залежать від актив�
ності та результативності інноваційно�інвести�
ційної діяльності. Як свідчить світовий досвід
та практика господарювання в Україні, в умо�
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Здійснено економічну діагностику інноваційно�інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві, ви�
явлені тенденції, рівень розвитку та існуючі проблеми розвитку інноваційно�інвестиційних процесів в агропромис�
ловому виробництві, запропоновано власні підходи щодо їх вирішення та визначено напрями активізації інновацій�
но�інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві.

Carried economic diagnostics innovation and investment in agricultural production, identified trends, the level of
development and existing problems of innovation and investment processes in agricultural production, offered their
own approaches to their solution and Directions enhance innovation and investment in agricultural production.

вах загострення проблем із інвестуванням інно�
ваційних проектів агропромислового вироб�
ництва, особливої актуальності набуває
здійснення економічної діагностики інновацій�
но�інвестиційної діяльності в агропромислово�
му виробництві та визначення її напрямів ак�
тивізації та гармонізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні теоретичні, методичні і
практичні аспекти інноваційно�інвестиційної
діяльності знайшли відображення у працях ба�
гатьох вітчизняних і закордонних учених,
зокрема, І. Ансоффа, В. Амбросова, Ю. Бажа�
ла, І. Бланка, Г. Бірмана, В. Борисової, Т. Бра�
йана, М. Бромвіча, О.Гудзь, М. Дем'яненка,
П. Завліна, Ю. Зикова, С. Ільєнкової, С. Іл�
ляшенка, Л. Канторовича, В. Красовського,
М. Круглова, Я. Крупки, В. Лившиця, Л. Ляхович,
А. Мертенса, М. Маліка, О. Могильного, О. Не�
початенко, С. Онишко, В. Онегіної, В. Палте�
ровича, П. Перерви, М. Портера, В. Раппопор�
та, П. Саблука, В. Савчука, Б. Санто, П. Стецю�
ка, Б. Твісса, Р. Фатхутдинова, А. Чупіса, Я. Хон�
ко, В. Шапіро, Л. Шаршукової, Й. Шумпетера,
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А. Шустера, Ю. Яковця та інших. Водночас
формування цілісної системи активізації інно�
ваційно�інвестиційними процесами в агропро�
мисловому виробництві ще далеке від завер�
шення і потребує подальшого дослідження та
здійснення економічної діагностики інновацій�
но�інвестиційної діяльності в агропромислово�
му виробництві. Таким чином, відсутність ком�
плексних теоретичних розробок щодо активі�
зації інноваційно�інвестиційної діяльності в аг�
ропромисловому виробництві, практичних ре�
комендацій стосовно обрання специфічних
процедур їх гармонізації, зорієнтованих на сти�
мулювання інноваційно�інвестиційного розвит�
ку агропромислового виробництва зумовили
актуальність наукового пошуку.

МЕТА СТАТТІ
Здійснити економічну діагностику іннова�

ційно�інвестиційної діяльності в агропромис�
ловому виробництві, виявити тенденції, рівень
розвитку та існуючі проблеми розвитку інно�
ваційно�інвестиційних процесів в агропромис�
ловому виробництві та розробити наукові
підходи щодо їх вирішення й визначити напря�
ми активізації інноваційно�інвестиційної діяль�
ності в агропромисловому виробництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток агропромислового виробництва в

кризових умовах, передбачає посилення
підприємницьких засад та формування і реалі�
зацію його інноваційного потенціалу.

Платформою цього процесу вважається на�
явність різноманіття форм власності, розширен�
ня ініціативної ролі приватного капіталу, акти�
візація приватного підприємництва в інно�
ваційній сфері агропромислового виробництва.
Частковий перерозподіл науково�технічного
потенціалу в цьому напрямку вже розпочався, а
велика частина досліджень і розробок фінан�
сується з власних джерел економічних суб'єктів
агросфери. Сучасні тенденції в науці забезпечу�
ють підвищення гнучкості, децентралізації і де�
монополізації наукових досліджень, що в свою
чергу створює передумови для появи безлічі
малих інноваційних підприємств АПК.

Розробляючи нові наукові ідеї та формую�
чи конкурентне середовище вони значно швид�
ше виходять на міжнародні контакти. Слід заз�
начити, що до цих пір незначною залишається
фінансова підтримка інноваційних процесів аг�
ропромислового виробництва з боку держави
[3]. Розподіл обсягів інвестування інноваційної
діяльності за джерелами фінансування істот�
но коливається.

У цілому позитивною тенденцією просте�
жується збільшення державного замовлення на
виконання наукових і науково�технічних робіт,
що фінансуються з державного бюджету. Вод�
ночас, здійснена діагностика переконує, що
основним джерелом фінансування технологі�
чних інновацій в 2007—2011 рр. стали власні
кошти підприємств АПК.

За рахунок коштів державного та місцево�
го бюджетів інноваційну роботу виконувала не�
велика кількість підприємств АПК — від 2 до
6% в різні роки. Має позитивну тенденцію до
зростання частка фінансування інноваційних
робіт вітчизняними (3,7%) та зарубіжними
(4,2%) інвесторами. В результаті кредити для
розвитку інноваційної діяльності використано
вітчизняними підприємствами АПК лише на
18% від загального обсягу інвестування [8, с.
85].

Серед регіонів найбільше коштів на інно�
вації витрачали у Донецькій — 807,7 млн грн.
(26,4% від загального обсягу інноваційних вит�
рат), Харківській — 398 млн грн. (13%), Дніпро�
петровській — 315,3 млн грн. (10,3%), Мико�
лаївській — 287,9 млн грн. (9,4%) областях, а у
місті Києві — 283,3 млн грн. (9,3%). Здійснена
економічна діагностика даних інноваційно�
інвестиційної діяльності в агропромисловому
виробництві України та її окремих регіонах
свідчить, що ні інтенсивність, ні якісний рівень
цих процесів не відповідають основним завдан�
ням стратегічного курсу інноваційно�інвести�
ційного розвитку агропромислового виробниц�
тва. Рівень розвитку агропромислового вироб�
ництва країни значною мірою залежить від ста�
ну його інноваційно�інвестиційного забезпе�
чення.

Вирішення проблеми збільшення обсягів
виробництва конкурентоспроможної агропро�
мислової продукції потребує наукового об�
грунтування розв'язання питань удосконален�
ня структури агропромислового виробництва,
механізму економічних взаємовідносин, зокре�
ма між виробниками сільськогосподарської
сировини та переробною галуззю, створення
біологічних і фізичних об'єктів сільськогоспо�
дарського призначення, які матимуть кращі
показники.

Вирішенню зазначених питань сприятиме
розробка необхідних технологічних рішень і
відповідної документації. З метою наукового
забезпечення розвитку агропромислового ви�
робництва в Україні протягом тривалого пері�
оду сформована і функціонує потужна мере�
жа науково�дослідних організацій різного
відомчого підпорядкування.
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До того ж, у вищих навчальних закладах
аграрного профілю працює значний склад ви�
сококваліфікованих науково�педагогічних
кадрів, які виконують великий обсяг науково�
дослідних робіт, пов'язаних з ефективним роз�
витком аграрної сфери України [6]. Тільки за
період з 2000—2008 рр. чисельність науково�
дослідних організацій і вищих навчальних зак�
ладів в аграрній сфері та їх кадровий потенці�
ал скоротилася майже на 12%. Разом з тим чи�
сельність докторів наук збільшилась на 169
осіб, кандидатів наук — на 818 осіб.

У складі Національної академії аграрних
наук налічується 77 дійсних членів академії
(академіків) і 101 член�кореспондент [9, с.66].
Переважна більшість наукових установ аграр�
ної сфери зосереджена в Національній академії
аграрних наук та в підпорядкуванні Міністер�
ства аграрної політики та продовольства Украї�
ни.

Слід відмітити, що 41% від загальної чисель�
ності науковців, серед яких 42% докторів і 51%
кандидатів наук, працюють в університетах аг�
рарного профілю. Враховуючи високу зай�
нятість науково�педагогічних кадрів у навчаль�
ному процесі, їх потенціал тільки частково ви�
користовується у здійсненні наукового забез�
печення агропромислового виробництва. Нау�
ковий потенціал Національної академії аграр�
них наук складають 69 наукових установи, в
тому числі 11 національних наукових центрів,
створених на базі провідних наукових установ,
61 інститут і Державна наукова сільськогоспо�
дарська бібліотека, 3 державні обласні і 4 га�
лузеві дослідні станції, а також 44 дослідні
станції, їх філіали та інші науково�дослідні ус�
танови, що знаходяться у підпорядкуванні
інститутів і навчальних центрів [6]. За прове�
деною діагностикою, частка наукових праців�
ників у наукових установах академії аграрних
наук складає 43,6%, серед яких доктори і кан�
дидати наук відповідно 7,1 і 35,1%, а на праців�
ників вищої кваліфікації припадає 42,1%.

 Слід зауважити, що найбільша частка пра�
цівників вищої кваліфікації припадає на науко�
вих співробітників навчальних закладів (57,2%)
і Міністерство аграрної політики та продоволь�
ства (55,1%). За минулі роки відбулися харак�
терні зміни в кількості наукового потенціалу
аграрної сфери. Так, загальна кількість працю�
ючих зменшилося на 3,9%, тоді як наукових
працівників — зросло на 17,7%, зокрема док�
торів наук — на 16,6%, кандидатів наук — на
14,3%.

Негативним явищем є те, що частка праців�
ників вищої кваліфікації скоротилася з 52,6 до

51,4%. Відбулися характерні зміни в складі і
структурі кадрового потенціалу НААН. Мож�
на побачити, що загальна чисельність працюю�
чих скоротилася на 5877 чоловік, тобто на
11,2%.

Найбільшу питому вагу (70,5%) серед пра�
цюючих займають працівники, зайняті в орган�
ізаціях дослідно�виробничої бази і наукових
установ — 28,9%, меншу (0,5%) — в сфері об�
слуговування науки [2, с. 317]. Що ж стосуєть�
ся кадрового складу наукових установ галузе�
вих відділень Академії то тут чисельність пра�
цюючих науковців складає: відділення рослин�
ництва — 1877 чоловік (33,3%); 1055 (18,7%) —
землеробства, меліорації та агроекології; 894
(15,8%) — наукового забезпечення трансферу
інновацій; 766 (13,7%) — зоотехнії; 337 (5,9%)
— механізації та електрифікації; 310 (5,5%) —
ветеринарної медицини; 260 (4,6%) — зберіган�
ня і переробки сільськогосподарської сирови�
ни та якості харчової продукції; 146 чоловік
(2,5%) — відділення аграрної економіки і зе�
мельних відносин [9, с. 245]. Згідно з чинним
законодавством (частина дев'ята статті 15 За�
кону України "Про наукову і науково�техніч�
ну діяльність") на Національну академію аграр�
них наук покладено координацію, організацію
і проведення досліджень у галузі аграрної на�
уки.

Вчені Академії щороку пропонують вироб�
никам сільгосппродукції від 500 до 800 завер�
шених наукових розробок, а також отримують
від 250 до 280 патентів на винаходи і корисні
моделі, застосування яких сприяє зниженню
собівартості продукції і поліпшенню її якості.
За останні роки розроблено і запропоновано
для освоєння аграрним виробництвом моделі
зональних природоохоронних, ресурсо� і енер�
гоощадних систем землеробства та ведення аг�
ропромислового виробництва в різних грунто�
во�кліматичних умовах країни, здатних забез�
печити високу продуктивність агроекосистем і
отримання продукції високої якості.

Аналіз основних наукових розробок у га�
лузі землеробства та агроекології свідчить що
їх кількість зросла в декілька разів [11, с. 245].
Українськими вченими виведені сорти і гібри�
ди, а також розроблені сучасні вітчизняні тех�
нології, здатні забезпечити одержання стабіль�
но високих врожаїв високоякісної продукції з
урожайністю: зернових на рівні 8,0—10,0 т/га,
кукурудзи — 10,0 і більше, цукрових буряків —
60,0—70,0, соняшнику — 3,5 — 4,5, картоплі —
45,0—50,0 т/га.

Нині, в Державному реєстрі сортового
складу рослин України нараховується більше
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3 тис. сортів і гібридів української селекції, що
становить 69% від усіх зареєстрованих. З них
2495 сортів (54%) створено в наукових устано�
вах НААН.

Серед цих сортів Академії належить: 86%
озимих зернових культур, 95% круп'яних, 92%
луб'яних культур, 97% плодово�ягідних куль�
тур і винограду, 100% — хмелю, ефіроолійних і
лікарських рослин. У галузі тваринництва ви�
ведено 4 породи та 7 внутрішньопородних і за�
водських типів сільськогосподарських тварин,
а також 2 кроси птиці, які характеризуються
високими показниками продуктивності.

Зокрема, створено південну м'ясну породу
та знам'янський тип поліської м'ясної породи
великої рогатої худоби. Жива вага цих тварин
складає 600 кг і більше, добові прирости живої
маси молодняку на відгодівлі коливається в
межах 1100—1350 г, забійний вихід м'яса — по�
над 63%. За останні 5 років ветеринарними на�
уково�дослідними інститутами Академії роз�
роблено близько 20 вакцин, понад 50 діагнос�
тичних засобів та 30 лікувально�профілактич�
них препаратів.

Розроблені і впроваджуються програми оз�
доровлення сільськогосподарських тварин від
сказу та різних хвороб. Щорічно установи Ака�
демії спільно з підприємствами Мінагрополіти�
ки України створюють більше 15 найменувань
сільськогосподарських машин, різних знарядь
та устаткування, розробляють понад 10 нових
технологій і технологічних процесів. У галузі
зберігання і переробки сільськогосподарської
сировини та якості продукції ученими створе�
но нові види харчових продуктів і добавок, а
також сучасні види устаткування, які дають
можливість заощаджувати від 8 до 12% сиро�
вини й інтенсифікувати на 15—20% окремі тех�
нологічні процеси [11, с. 278]. У галузі механі�
зації й електрифікації сільського господарства
важливими є обгрунтування нових машин, ме�
ханізмів та обладнання для рослинництва й тва�
ринництва, розробка нових ефективних форм
використання сільськогосподарської техніки і
технологій. У агропромисловому виробництві
України розширюється застосування механізо�
ваних технологій, зорієнтованих на енерго� та
ресурсозаощадження, зокрема, використання
в землеробстві широкозахватних та комбінова�
них агрегатів, впровадження технологічних
операцій мінімального та нульового обробітку
грунту.

В останні роки держава створює умови для
залучення інвестицій у виробництво біологіч�
них видів палива. В аграрній сфері введено в
експлуатацію понад 50 об'єктів з виробництва

біодизелю для власних потреб, 6 державних
спиртових заводів мають технічне оснащення
для виробництва біоетанолу. Верховною Радою
України прийнято Закон від 21 травня 2009 року
№1391�VI "Про внесення змін до деяких за�
конів України щодо сприяння виробництву та
використанню біологічних видів палива", яким
передбачено запровадження податкових пільг
для виробників техніки, обладнання та устат�
кування для виробництва біопалива [5]. Опра�
цьовуються актуальні питання теорії й методо�
логії розвитку аграрної політики, механізми
практичного її втілення.

Здобутки аграрної економічної науки були
покладені в основу Державної цільової програ�
ми розвитку українського села до 2015 року
[10]. Вчені НААН беруть участь у розробці про�
ектів: Законів України, нормативних актів Ка�
бінету Міністрів України та Указів Президен�
та України. В результаті розроблених заходів
кількість агроформувань, які здійснювали екс�
периментальне впровадження інновацій, в ос�
танні три роки збільшилася на 131 одиницю [2,
с. 142—144].

Водночас на 85 одиниць зменшилася кіль�
кість тих господарських структур, що займа�
лися освоєнням винаходів, на 703 одиниці
збільшилась кількість укладених договорів на
застосування інноваційної продукції. Згідно
наказу Державного комітету статистики Украї�
ни від 01.10.2008р. №361 "Про затвердження
Інструкції щодо заповнення форми державно�
го статистичного спостереження №1�іннова�
ція" [7] в Україні та в розрізі регіонів прово�
дяться обстеження інноваційної діяльності
промислових підприємств.

Підприємство складає звіт про наявність
інновацій як у випадку, коли воно займається
чітко вираженими інноваційними проектами
(такими, як розробка і впровадження якогось
нового продукту або послуги), так і тоді, коли
вносяться нові пропозиції щодо покращення
якості своєї продукції, виробничих процесів й
операцій.

На основі даних спостережень формують�
ся статистичні збірники щодо інноваційної
діяльності промислових підприємств. Таким
чином, статистичні спостереження інновацій�
них процесів на рівні держави та регіонів прак�
тично не охоплюють таку важливу галузь як
сільське господарство.

Тому з метою поглибленого вивчення розвит�
ку інноваційних процесів у аграрній сфері була
здійснена вибіркова економічна діагностика, зок�
рема, проведено групування агроформувань за
напрямами, джерелами та обсягами фінансуван�
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ня інновацій за 2007—2011 р. Вибірковою еконо�
мічною експертизою фінансування інноваційної
діяльності агроформувань було охоплено 124 ве�
ликих агроформування Черкаської, Полтавської,
Житомирської та Київської областей, у тому
числі 23 фермерських господарства. В цілому за
всіма джерелами фінансування, зокрема і по
найбільш важливому з них (власні засоби агро�
формувань), а також по кредитах за досліджу�
ваний період спостерігається збільшення обсягу
фінансування, інноваційних проектів.

У 2011 році, як і в попередні роки, основним
джерелом фінансування витрат на технологічні
інновації були власні засоби агроформувань. Їх
частка в загальному обсязі фінансування іннова�
ційних витрат склала 58,4%, що на 3,8 пунктів
більше по відношенню до 2007 р. Поступово зрос�
тає частка вітчизняних інвесторів, частково зрос�
тають іноземні інвестиції в фінансуванні інновацій,
хоча в 2011 р. в порівнянні з попереднім роком спо�
стерігалось їх зменшення на 52,3%. В результаті
здійсненої економічної діагностики інноваційно�
інвестиційної діяльності в агропромисловому ви�
робництві були визначені основні напрями її ак�
тивізації, серед яких найбільш важливими є такі.
Впровадження грунтозахисних, енергозберігаю�
чих систем землеробства, які базуються на мініма�
лізації обробітку грунту (безвідвальному та нуль�
овому способах) з поверхневою заробкою післяж�
нивних та кореневих решток.

 Це дає змогу моделювати природний про�
цес грунтоутворення та саморегуляції родю�
чості грунту, впливати на врожайність сіль�
ськогосподарських культур, скорочувати мате�
ріальні, грошові та трудові витрати. Впровад�
ження інтегрованої системи захисту рослин,
яка є головною складовою екологічного захи�
сту; комплексного застосування методів для
довгострокового регулювання розвитку та по�
ширення шкідливих організмів до невідчутно�
го господарського рівня на основі прогнозу,
економічних порогів шкодочинності; дії корис�
них організмів; енергозберігаючих та природо�
охоронних технологій, які забезпечують над�
ійний захист рослин і екологічну рівновагу дов�
кілля. Вирощування сільськогосподарських
культур за інтенсивними технологіями, які ба�
зуються на управлінні процесом формування
врожаю через максимально повне використан�
ня біологічного потенціалу продуктивності
культур (їх сортів і гібридів) за рахунок підви�
щення ефективності використання природних
і антропогенних його факторів при мінімізації
трудових і матеріальних ресурсів.

Інтенсивні технології передбачають: розмі�
щення посівів у науково обгрунтованих сівозмі�

нах після кращих попередників; використання ви�
соковрожайних сортів і гібридів інтенсивного
типу; внесення норм добрив, розрахованих на зап�
рограмований урожай та оптимізацію живлення
в процесі вегетації через систему роздрібненого
внесення добрив у періоди їх найбільшої потреби;
застосування регуляторів росту та інтегрованої
системи захисту посівів від бур'янів, шкідників і
хвороб; своєчасне і якісне виконання всіх техно�
логічних операцій на основі комплексної механі�
зації виробництва та наукової організації праці;
забезпечення захисту грунтів від ерозії і втрати
родючості та збереження довкілля.

Використання в рослинництві новітньої
сільськогосподарської техніки: сівалок точно�
го висіву з пневматичним розподілом насіння і
механічним висівом їх у грунт, що гарантує ви�
соку точність висіву на заданій відстані, навіть
при великих швидкостях руху агрегату, значно
економить обсяг посівного матеріалу і забезпе�
чує низький відсоток його пошкодження, а змен�
шення кількості проходів сприяє економії паль�
ного та робочого часу оператора; посівних ком�
плексів, які одночасно забезпечують обробіток
грунту, точний висів та внесення добрив; само�
хідних оприскувачів, особливо з інжекторними
розпилювачами чи системою примусового пнев�
матичного осаджування крапель робочого роз�
чину, котрі мають велику ширину захвату, забез�
печують дотримання норм виливу, зменшують
обсяги винесення речовин в атмосферу та вит�
рати робочого часу; зернозбиральних ком�
байнів, які забезпечують збирання урожаю з
мінімальними втратами зерна; високопродук�
тивних кормозбиральних та силосозбиральних
комбайнів; прес�підбирачів та тюкопресів; дис�
кових борін та обертових плугів, які забезпечу�
ють велику ширину захвату грунту, виконують
більш якісну оранку на дуже забруднених по�
лях безвідвальних гребенів і розвальних борізд,
забезпечують значну економію палива та робо�
чого часу за рахунок відсутності холостих пе�
реїздів; навігаційних приладів для обмірювання
полів; вологомірів зерна та ін.

Важливими напрямами акимвізації можна
вважати й впровадження у виробництво нових
районованих високопродуктивних сортів
сільськогосподарських культур та використан�
ня ЕМ�технологій (ефективних мікроорганізмів)
як складової органічного землеробства, метою
яких є створення оптимальних умов для розвит�
ку корисної мікрофлори, а також підвищення
плодючості грунтів, дає можливість надійно за�
безпечити екологічність кінцевої продукції, ос�
кільки тут не застосовують хімічних та інших
потенційно шкідливих речовин
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Встановлено, що складний фінансовий стан
більшості підприємств АПК, скорочення об�
сягів бюджетного фінансування, різке знижен�
ня попиту виробничої сфери на науково�техн�
ічну продукцію, через відсутність вільних кош�
тів, призвели до погіршення матеріально�тех�
нічного забезпечення, морального старіння
устаткування та обладнання.

Низька ефективність виробничого потен�
ціалу в Україні обумовлена також сформованою
нерівномірністю технічного розвитку різнома�
нітних елементів і складових частин виробничої
бази національних агроформувань. Інноваційна
сфера є особливим сектором економіки, про�
міжною ланкою між наукою і виробництвом і
особливо ризиковим сегментом фінансування з
тривалим періодом вкладень [4].

Зближувати науку і виробництво, скорочува�
ти терміни впровадження інновацій можна різни�
ми методами, серед яких особливе місце займає
мережевий метод або як "метод кластеризації".
Значне переважання власних засобів підприємств
АПК в результаті звуження ролі інших джерел
інноваційного фінансування значно впливає,
окрім іншого, на можливості здійснення великих
інноваційних проектів, які в більшості випадків
не під силу малим підприємствам [1].

Вони можуть бути здійснені лише за учас�
тю державних асигнувань, засобів іноземних і
вітчизняних інвесторів, або ж при інтеграції
індивідуальних фінансових джерел в межах
асоціацій (кластерів) для спільної інноваційної
діяльності. Кластери підвищують продук�
тивність підприємств АПК що до нього входять,
створюють можливості для інноваційного і ви�
робничого зростання, стимулюють і полегшу�
ють формування нового бізнесу, що підтримує
інновації і розширення кластера. Використан�
ня кластерної моделі дасть можливість: покра�
щити економічну активності депресивних
сільських регіонів; підвищити рівень територі�
альних економік; забезпечити розвиток галу�
зей високих технологій (технополісів); значно
підтримати експорт; підготувати висококвалі�
фікованих фахівців аграрної спеціалізації.

Сформовані кластерні моделі повинні оріє�
нтуватися на раціональний розвиток бізнесу в
АПК, а саме залучення інвестицій в переробні
галузі АПК, створення сучасних високотехно�
логічних виробництв і випуск конкурентоздат�
ної продукції аграрними бізнес�структурами.
До складу кластера на добровільній основі мо�
жуть увійти такі структури: агроформування;
молокопереробні заводи, сільськогосподарські
переробні споживчі кооперативи; племінні за�

води; банки, страхові, лізингові і інвестиційні
компанії, університети, коледжі, наукові орга�
нізації, професійно�технічні училища. Застосу�
вання кластерного підходу в аграрній сфері
створює сприятливі умови для застосування
інновацій, які є ключовим чинником ефектив�
ності роботи кожної бізнес�структури.

Головна особливість кластера — його інно�
ваційна орієнтованість. Регіональна кластерна
політика, буде сприяти ефективній і взаємо�
вигідній співпраці суб'єктів виробничого про�
цесу, і, як наслідок, підвищенню конкурентос�
проможності виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції усередині кластера.

Безперебійне інвестування даних кластерів
дасть змогу агроформуванням ефективно фун�
кціонувати в умовах членства країни у ВТО. Не�
обхідною умовою для цього є підтримка клас�
терів в аграрній сфері, що повинна спиратися
на зниження кредитнихх, податкових і інших
фінансових обтяжень для учасників кластер�
них моделей. Інноваційно�аграрні кластери да�
дуть змогу створити стабільну продовольчу
безпеку кожного регіону і країни в цілому. Та�
ким чином, лише достатнє фінансування інно�
ваційних проектів в агропромисловому вироб�
ництві може викликати якісні зрушення в
техніці і технології виробничої бази і підвищи�
ти кінцеві економічні результати їх діяльності.
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