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АНОТАЦІЯ
Мета статті полягає у визначенні ролі та тенденцій розвит-

ку сільськогосподарської галузі України протягом останнього 
десятиріччя; виявленні перешкод і можливостей її подальшого 
зростання на інноваційній основі. Визначена роль галузі сіль-
ського господарства в економіці країни за динамічними показ-
никами її частки у валовій доданій вартості, в експорті, вартості 
основних засобів і капітальних інвестиціях, оцінку здійснено з 
урахуванням інфляційного фактора. Розглянуті специфічні 
риси інноваційного процесу в сільському господарстві. Уза-
гальнені чинники, що стримують розвиток сільськогосподар-
ської галузі загалом та інноваційного процесу в ній зокрема. 
Виділені першочергові та стратегічні напрями розвитку сіль-
ського господарства на інноваційній основі, а також напрями 
державної підтримки такого розвитку.

Ключові слова: економіка, інноваційний розвиток, дина-
міка, сільськогосподарське виробництво, державна підтримка.

АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в определении роли и тенденций 

развития сельскохозяйственной отрасли Украины в течение 
последнего десятилетия; выявлении препятствий и возможно-
стей ее дальнейшего роста на инновационной основе. Опре-
делена роль отрасли сельского хозяйства в экономике страны 
по динамическим показателям ее доли в валовой добавлен-
ной стоимости, в экспорте, стоимости основных средств и 
капитальных инвестициях, оценка осуществлена с учетом 
инфляционного фактора. Рассмотрены специфические черты 
инновационного процесса в сельском хозяйстве. Обобщены 
факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственной от-
расли в целом и инновационного процесса в ней в частности. 
Выделены первоочередные и стратегические направления 
развития сельского хозяйства на инновационной основе, а так-
же направления государственной поддержки такого развития.

Ключевые слова: экономика, инновационное развитие, 
динамика, сельскохозяйственное производство, государствен-
ная поддержка.

ANNOTATION
The purpose of the article is to identify the role and tendencies 

of development of the Ukrainian agricultural sector over the last 
decade; identify obstacles and opportunities for its further growth 
on an innovative basis. The role of the agricultural sector in the 
economy of the country by the indicators of its share in the gross 
value added, in exports, the value of fixed assets and capital in-
vestment is determined. Using the graphical method, comparison, 
as well as the method of equalization of the dynamic series, the 
tendency of the development of the industry with the consider-
ation of the inflation factor and without it was made. The specific 

features of the innovation process in agriculture are considered, 
taking into account the variety and purpose of scientific and tech-
nological developments, the dependence of agricultural produc-
tion on natural conditions and processes, the shortage of skilled 
personnel. Generalized factors that impede the development of 
the agricultural sector as a whole and the innovation process in it 
in particular in terms of commercialization, efficiency of manage-
ment, financing, legal structure and innovation infrastructure. The 
reasons for the low demand of agricultural producers for scientific 
and technical and knowledge-intensive products are identified, as 
well as the sources of financing of innovation-investment projects 
in the industry. By comparing the dynamics of the value of agrarian 
producers’ fixed assets and the amount of capital investments in 
the agrarian sector, the tendencies of its equipment as a material 
basis of innovative development have been established. Areas of 
agricultural development on an innovative basis are highlighted, 
taking into account the possibility of their realization in the near 
and distant future. The directions of state support of innovation and 
investment development of agrarian industry are presented, taking 
into account national macroeconomic features, national tax legisla-
tion, legislation in the sphere of regulation of innovative activity, as 
well as specifics of realization of state policy in the country.

Key words: economy, innovative development, dynamics, ag-
ricultural production, state support.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Економічний розвиток є 
однією із центральних проблем економічної на-
уки і практики як на рівні окремих ринкових 
агентів, так і на макро-, і глобальному рівнях. 
Дослідження природи економічного зростання, 
керування ним у різних галузях, в тому чис-
лі і в сільському господарстві, уже традиційно 
ґрунтується на математичних моделях та емпі-
ричному аналізі зростання. Автори теорії інсти-
туційної економіки досить переконливо обґрун-
тували ідею всебічної залежності економічного 
розвитку від усіх сфер діяльності суспільства. 
Таким чином, досліджуючи тенденції розвитку 
навіть окремої галузі, а не національної еко-
номіки загалом, ми маємо враховувати низку 
чинників як економічної природи, так і суто со-
ціальні, політичні тощо. 

Незважаючи на унікальність умов функціо-
нування кожної соціально-економічної систе-
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ми (чи то підприємства, чи то галузі, чи на-
ціональної економіки), не можна ігнорувати 
певних спільних закономірностей, які супрово-
джують процес їхнього розвитку. У сучасному 
світі, коли темпи науково-технічного прогресу 
прискорюються в геометричній прогресії, най-
більш помітний вплив на розвиток економіки 
чинять інновації. Причому незалежно від того, 
хто ініціює інноваційний процес (чи то держа-
ва, чи підприємці), саме інноваційна активність 
визначає майбутній рівень розвитку економіч-
ної системи. Безальтернативність інноваційного 
шляху розвитку економіки України визнана як 
на науково-практичному, так і на законодавчо-
му рівнях [1; 3; 23, с. 5]. 

Сільське господарство, будучи однією з цен-
тральних галузей економіки країни, має також 
орієнтуватися на інноваційну модель розвитку. 
Як слушно зазначив М.І. Грицаєнко у моно-
графічному дослідженні, «практична реаліза-
ція переходу до інноваційної моделі розвитку 
економіки має особливе значення для аграрної 
сфери» [4, с. 7]. У Державній цільовій програмі 
розвитку українського села закріплено, що роз-
виток аграрної сфери повинен забезпечуватися 
«шляхом інноваційно-інвестиційного зміцнен-
ня матеріально-технічної бази аграрного секто-
ру, впровадження екологічно безпечних, ресур-
со– та енергозберігаючих технологій» [5, с. 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї пробле-
ми і на які спирається автор. Проблеми еко-
номічного розвитку агропродовольчого сектору, 
а також інновацій як чинника такого розвит-
ку досліджувалися багатьма авторами, се-
ред яких слід виділити праці М.І. Грицаєнка, 
О.І. Гуторова, C.І. Дем’яненка, П.М. Макарен-
ка, Л.І. Михайлової, О.В. Олійника, Б.Й. Пас-
хавера, П.Т. Саблука, Д.В. Шияна, О.Г. Шпи-
куляка, О.В. Шубравської та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується стат-
тя. Незважаючи на суттєві напрацювання в 
означеному напрямі, вимагають подальшого до-
слідження сучасний стану і тенденції розвитку 
агропродовольчого сектору економіки, оскільки 
умови функціонування галузі змінюються досить 
динамічно. Потребують обґрунтування (уточнен-
ня) підходи до управління розвитком агропродо-
вольчого сектору на інноваційній основі.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета нашого дослідження – виявлення 
ролі та тенденцій розвитку сільськогосподар-
ської галузі України протягом останнього де-
сятиріччя; виявлення перешкод і можливостей 
подальшого зростання на інноваційній основі.

Виклад основного матеріалу досліджень із по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Агропромисловий комплекс України 
був і залишається провідною галуззю економіки 
України. Так, галузь є лідером за часткою у вало-
вій доданій вартості країни: тут створюється від 
7 до 12% валового внутрішнього продукту (рис. 1). 

І якщо обсяг ВВП країни у доларовому ек-
віваленті у 2018 р. знизився порівняно як з 
2010-м, так і 2014 роком (у гривневому вимі-
рі зростання ВВП було зумовлено інфляційним 
фактором), то виробництво валового продукту 
за рахунок сільського, лісового та рибного гос-
подарства зростало.

Незважаючи на кризові явища, зумовлені 
чинниками різного походження, агропромис-
ловий комплекс залишається одним із рушіїв 
підтримки національної економіки, щороку 
демонструючи позитивні темпи нарощування 
обсягів виробництва продукції. За п’ять років  
(з 2014 по 2018 р.) обсяг виробництва сільсько-
господарської продукції в Україні зріс більш як 
на 7%.

Важливість сільського господарства для 
національної економіки стає більш помітною 
в контексті зовнішньої торгівлі, яка прямо 
визначає валютні запаси країни та міцність 
гривні, а відповідно, і стабільність національ-
ної економіки. Протягом 2010–2018 рр. част-
ка сільськогосподарської продукції в загаль-
ному обсязі експорту зросла з 21 до 39,3%. 
Експорт сільськогосподарської продукції не-
змінно залишається найбільшою експортною 
категорією з 2013 року. У 2018 році її част-
ка була майже вдвічі більша, ніж у другій за 
величиною категорії експорту (чорні метали). 
Чистий позитивний баланс зовнішньої торгівлі 
сільськогосподарськими товарами в 2018 році 
досяг 13,6 млрд дол. США, перевищивши по-
передній рекорд, встановлений у 2017 році, на 
100 млн дол. США. Частка продукції АПК у за-
гальному експорті за січень-жовтень 2019 року 
становила 42,9%, у тому числі майже полови-
ну становить зерно [7]. 

Частка сировинної продукції у структурі 
експорту є прямим свідченням рівня розвитку 
країни. І очевидним є той факт, що, зберігаючи 
тенденцію нарощування обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції, агропромис-
ловий сектор України разом із тим має значний 
додатковий нереалізований потенціал щодо на-
рощування експорту продукції з більшою дода-
ною вартістю, а також виробництва дефіцитної 
на світовому ринку органічної продукції [8]. 
Виробництво та експорт глибоко переробленої 
сільгосппродукції та збільшення обсягів орга-
нічної продукції можуть стати тими напрямами 
розвитку, які уже в найближчій перспективі 
забезпечать позитивний економічний ефект для 
галузі. У віддаленішій перспективі такий ефект 
можуть і мають забезпечувати наукомісткі ви-
робництва, які потребують більших капіталь-
них вкладень, мають довший термін окупності 
та вищий інвестиційний ризик, але забезпечу-
ють незаперечні конкурентні переваги на ринку 
(у тому числі світовому). 

Не можна ігнорувати той, факт, що в Украї-
ні є багато перешкод на шляху комерціалізації 
наукових досліджень: вчені не мають належних 
знань, досвіду та готовності до комерціалізації; 
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управлінцям не вистачає ефективних управ-
лінських навичок стосовно діяльності у сфері 
досліджень; фінансування інновацій є помітно 
недостатнім, комерціалізації науково-дослідної 
діяльності заважають недоліки правової струк-
тури і загалом немає ефективної інфраструкту-
ри для інновацій [1]. 

Крім того, інноваційний процес у сільсько-
му господарстві має низку специфічних рис, 
які ускладнюють сам цей процес, а також об-
лік результативності впровадження інновацій. 
Так, порівняно з промисловою галуззю в аг-
ропромисловому виробництві ширше розмаїт-
тя науково-технічних розробок, пропонованих 
для користування, різна їхня цільова спрямо-

ваність, що зумовлюється множинністю видів 
сільськогосподарської продукції та продуктів 
її переробки, істотною різницею в технологіях 
їх виробництва. Велика залежність сільсько-
господарського виробництва від природно-клі-
матичних умов, біологічних процесів у живих 
організмах підвищує ризиковість упроваджен-
ня інновацій. Крім того, реалізація інновацій 
передбачає перепідготовку кадрів та підвищен-
ня їхньої кваліфікації, тоді як в аграрній галузі 
традиційно бракує фахових працівників, у тому 
числі і у сфері інноваційного менеджменту. 

Сільськогосподарським виробникам важко 
підтримувати стабільний попит на науково-
технічну та наукомістку продукцію у зв’язку 

7,4

8,2

7,8

8,7

10,2

12,1

11,7
10,2

10,1

8,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 кв. 
2019

%

м
лн

 г
рн

Рік
Валовий внутрішній продукт, всього, млн грн
у т.ч. сільське, лісове та рибне господарство
Частка сільського, лісового та рибного господарства у ВВП, %
Линейная (Валовий внутрішній продукт, всього, млн грн)

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 кв. 
2019

м
лн

  д
ол

Рік

Валовий внутрішній продукт, всього, млн дол
у т.ч. сільське, лісове та рибне господарство
Полиномиальная (Валовий внутрішній продукт, всього, млн дол)
Полиномиальная (у т.ч. сільське, лісове та рибне господарство)

Рис. 1. Динаміка ВВП України та частки сільського,  
лісового та рибного господарства у ньому, 2010–2019 рр.

Джерело: побудовано автором за [7]
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з важким фінансовим станом, недостатністю 
бюджетних джерел фінансування, складністю 
отримання кредитів [9]. Остання обставина зму-
шує сільгоспвиробників фінансувати проекти 
розвитку (у тому числі інноваційні) за рахунок 
власних джерел. Так, за оперативною інформа-
цією структурних підрозділів із питань агро-
промислового розвитку облдержадміністрацій 
станом на липень 2019 року у регіонах країни 
в агропромисловому комплексі реалізовано та 
триває підготовка і впровадження 444 інвес-
тиційних проектів загальною вартістю понад 
40,6 млрд грн, основним джерелом фінансу-
вання залишаються власні кошти підприємств 
АПК – 72,8% [10]. 

Динаміка капітальних вкладень у сільгосп-
виробництво може слугувати опосередкованим 
індикатором інноваційності його розвитку. 
У сільському, лісовому та рибному господарстві 
триває скорочення оснащеності основними за-
собами, оскільки темп нарощення капітальних 
інвестицій в агровиробництво недостатній для 
повноцінного відтворення основних засобів, що 
виводяться внаслідок зношення (рис. 2). 

Оновлення основних засобів має відбуватися 
на інноваційній основі, але це капіталомісткий 
процес, і для його повноцінної реалізації необ-
хідні макроекономічні передумови планомір-
ного накопичення капіталу, а вони в Україні 
хронічно відсутні. За таких обставин альтер-
нативою могла би стати державна підтримка. 
Досвід реалізації державних програм сприяння 
розвитку окремих галузей і підприємств в Укра-
їні свідчить, що найбільш дієвими є ті спосо-
би підтримки, які передбачають автоматичний 
режим дії, що зводить корупційний складник 
до мінімуму або усуває його. Одним із таких 
способів є пільгове оподаткування суб’єктів гос-

подарської діяльності. Але сучасне податкове 
законодавство України не передбачає реальної 
підтримки інноваційно активних виробників.

Висновки. Аналіз динаміки розвитку галузі 
сільського господарства в Україні підтвердив 
високу значущість галузі для економіки краї-
ни, особливо в період економічних криз різного 
походження. З іншого боку, динаміка показни-
ків обсягу виробництва сільгосппродукції, ка-
пітальних інвестицій, вартості основних засобів 
сільгоспвиробників свідчить про нестабільність 
розвитку галузі, що зумовлюється насамперед 
макроекономічними та політичними чинника-
ми, а також особливостями самого сільгосп-
виробництва. Дослідження показало, що зрос-
тання показників у гривневому еквіваленті за 
період з 2010 року мало під собою суто інфля-
ційну основу, що особливо проявилося в період 
з 2014 року. Водночас сільгоспвиробництво де-
монструвало відносну стабільність порівняно з 
іншими галузями економіки в період із початку 
військових дій на території країни. 

Необхідність подальшого розвитку галузі на 
інноваційній основі є очевидною і безальтерна-
тивною, оскільки, незважаючи на значний при-
родно-біологічний потенціал країни, екстенсив-
ні фактори сільгоспвиробництва є кінець кінцем 
вичерпними, тоді як впровадження результатів 
НДКР стає все більш потужним фактором інтен-
сифікації і підвищення конкурентоспроможнос-
ті виробництва. Дефіцит вільних коштів, а та-
кож відсутність реальної державної підтримки 
в частині активізації інноваційного процесу в 
аграрній галузі стали головними стримуючими 
факторами на шляху її інноваційного розвитку, 
тому саме ці напрями і мають стати першочер-
говими об’єктами для змін. Найбільш ефектив-
ним способом підтримки інноваційного розвитку 
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Рис. 2. Динаміка вартості основних засобів і суми капітальних інвестицій  
у сільському, лісовому та рибному господарстві України, 2014–2018 рр.

Джерело: побудовано автором за [7]
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суб’єктів господарської діяльності, який діятиме 
в автоматичному режимі і не залежатиме від волі 
окремих чиновників, є пільгове оподаткування 
інноваційно активних підприємств. Подальші 
дослідження в цьому напрямі ми пов’язуємо з 
методологією визначення розмірів таких пільг і 
способів їх надання. 
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