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КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ 

KEY PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT STRATEGY  
OF UKRAINE'S AGRICULTURE

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано сучасний стан АПК України, який, без пе-

ребільшення, посідає ключове місце на світовому аграрному 
ринку. Але незважаючи на певні успіхи, аграрна галузь ви-
магає проведення реформ, тому як нині в агробізнесі Украї-
ни спостерігається тенденція до укрупнення структур та фор-
мування агрохолдингів, які поглинають невеликі фермерські 
господарства. Підкреслено, що низький рівень інноваційної 
діяльності підприємств АПК в Україні склався не лише через 
недостатню державну фінансову підтримку, а також і через 
нестачу кваліфікованих спеціалістів, відсутності досвіду ве-
дення інноваційно-інвестиційної діяльності, відставання рівня 
техніко-технологічної бази тощо. Зауважено, що відсутність 
нових підходів щодо ведення інноваційно-інвестиційної діяль-
ності, орієнтованої виробництва висококонкурентної продукції 
АПК та впровадження інноваційного обладнання, технологій 
або модернізованих засобів призводить до невиконання пла-
нів щодо розвитку АПК в Україні. Визначено головні чинники 
впливу на розвиток АПК та запропоновано комплекс заходів 
організаційного та економічного характеру, що реалізуються на 
основі концепції і забезпечує ефективне функціонування АПК. 
Сформульовано основні цілі Комплексної стратегії розвитку 
АПК України та запропонована концепція, яка є поетапним 
алгоритмом, а реалізація запропонованих напрямів забезпе-
чить створення умов для привабливості трудової діяльності в 
АПК, сільгосптоваровиробників новими технологіями, техніків, 
підвищить рівень використання земельних, трудових ресур-
сів, основних та оборотних засобів, забезпечить прискорений 
доступ сільськогосподарських організацій до наукових роз-
робок, рекомендацій науково-дослідних установ за рахунок 
взаємозв'язку виробництва, науки, освіти та бізнесу, підвищить 
конкурентоспроможність продукції на основі зниження втрат, 
собівартості, забезпечення інновацій. П'ять інструментів, які 
було запропоновано мають за мету, що кожна країна і регіон, 
кожна міська агломерація і населення збільшують доходи, зни-
жують бізнес-ризики і підвищать зайнятість, а кожен з п'яти 
інструментів буде сприяти розвитку АПК в Україні та сприяти 
процесу залучення інвестицій в агробізнес, підвищувати конку-
рентоспроможність агробізнесу та агропромислового комплек-
су, підвищувати продовольчу безпеку. 

Ключові слова: агропромисловий сектор, інновації, страте-
гія, стратегія розвитку. інноваційно-інвестиційна діяльність, інку-
батор агробізнесу, агропромислова особлива економічна зона, 
агропромисловий парк, агропромисловий кластер, агрокоридор.

АNNOTATION
The current state of the agricultural industry of Ukraine, which, 

without exaggeration, occupies a key place in the world agricultural 
market, is analyzed. But despite certain successes, the agrarian 
industry requires reforms, which is why there is currently a ten-

dency in Ukrainian agribusiness to consolidate structures and form 
agroholdings that absorb small farms. It is emphasized that the low 
level of innovative activity of agro-industrial complex enterprises 
in Ukraine is not only due to insufficient state financial support, 
but also due to the lack of qualified specialists, lack of experience 
in conducting innovation and investment activities, lagging behind 
the level of the technical and technological base, etc. It was noted 
that the lack of new approaches to conducting innovative invest-
ment activities, targeted production of highly competitive agricul-
tural products and the introduction of innovative equipment, tech-
nologies or modernized means leads to the failure to implement 
plans for the development of the agricultural industry in Ukraine.  
The main influencing factors on the development of the agro-in-
dustrial complex were identified and a set of measures of an or-
ganizational and economic nature were proposed, which are im-
plemented on the basis of the concept and ensure the effective 
functioning of the agro-industrial complex. The main goals of the 
Comprehensive Strategy for the Development of the Agricultural 
Industry of Ukraine have been formulated and the proposed con-
cept, which is a step-by-step algorithm, and the implementation of 
the proposed directions will ensure the creation of conditions for 
the attractiveness of labor in the agricultural industry, agricultur-
al producers with new technologies, technicians, will increase the 
level of use of land, labor resources, fixed and circulating assets, 
will ensure accelerated access of agricultural organizations to sci-
entific developments, recommendations of scientific research insti-
tutions due to the interconnection of production, science, education 
and business, will increase the competitiveness of products on the 
basis of reducing losses, cost, and ensuring innovation. The five 
instruments that were proposed have the goal that each country 
and region, each urban agglomeration and population will increase 
incomes, reduce business risks and increase employment, and 
each of the five instruments will contribute to the development of 
agro-industrial complex in Ukraine and facilitate the process attract 
investments in agribusiness, increase the competitiveness of agri-
business and the agro-industrial complex, increase food security.

Key words: agro-industrial sector, innovation, strategy, devel-
opment strategy. innovation and investment activity, agribusiness 
incubator, agro-industrial special economic zone, agro-industrial 
park, agro-industrial cluster, agro-corridor.

Постановка проблеми. Дослідивши розвиток 
АПК, а саме галузь харчової промисловості в 
Україні, можна констатувати, що існує певний 
потенціал для розвитку галузі, який не тільки 
неефективно використовується, а й знищуєть-
ся, тому спроба адаптувати систему держре-
гулювання країни до вимог провідних країн  
світу без кардинальних змін щодо організа-
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ційної структури призводить до дискримінації 
реформ та поглиблення кризи. Тому, як про-
цеси неефективної деіндустріалізації перетво-
рили країну на сировинний придаток для ін-
ших країн. Як висновок – державна політика 
країни повинна бути спрямована на сприяння 
розвитку АПК, а саме виробництво товару з ви-
сокою доданою вартістю (високотехнологічний 
та інноваційний продукт). Також, неможливо 
підвищити ефективність розвитку галузі АПК 
без державної координації, зокрема – фінансо-
вої підтримки, яка надає можливість подолати 
основні проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку АПК України досліджено у 
роботах таких українських учених, як Геєць В., 
Осташко Т., Шинкарук Л. [1], Бородіна О., 
Гуторов А. [2], Гальцова О. [25], та ін. Аналіз 
питань щодо сучасних аспектів стратегії управ-
ління АПК проведено у наукових публікаціях 
Халатур С. [3], Мельника О. [4] та ін. Проблеми 
та питання щодо аграрних реформ та трансфор-
мації аграрного права висвітлені в роботах Ба-
ланівського М. [5], Єрмоленка В., Тарасенка В. 
[6] та інших. Проведені дослідження вчених 
мають суттєве теоретичне та практичне зна-
чення, проте в сучасних умовах вони є недо-
статньо опрацьованими або мають за необхідне 
внесення коректив з погляду до мінливих умов 
та кризових явищ. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
сучасного стану АПК України, визначення чин-
ників впливу на розвиток АПК, а також розро-
блення пропозицій щодо ключових пріоритетів 
стратегії розвитку галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За результатами 2021 року агросектор зали-
шився однією з ключових галузей у зовніш-
ньоекономічній діяльності [7; 8]. За даними 
Інституту аграрної економіки, «у січні-листо-
паді 2021 року український агроекспорт склав 
24,4 млрд. дол., що на 10% більше, ніж за весь 
2020 рік. Ключові покупці української продук-
ції – Китай (частка в агроекспорті – 15,1%), Ін-
дія (6,6%), Нідерланди (6,5%), Єгипет (5,7%), 
Туреччина (4,5%), Польща (3,7%))» [9–10].  
Як повідомляє і Державна митна служба, «екс-
порт зернових за неповні 12 місяців 2021 року 
порівняно з 2020-м зріс на 14%. Жиров та 
олій – на 5,5%, м'яса та м'ясних субпродук-
тів – на 17%. І лише молока, молочних продук-
тів та яєць – скоротився на 23%. Якщо порів-
нювати з 2019 роком, то результати плюс-мінус 
ті самі. Падіння поставок простежується тільки 
за насінням олійним та молоком» [9; 11].

За висновками комерційного директора ком-
панії POSEIDON TRADEWAVES Бугери К. 
«Україна, без перебільшення, посідає ключове 
місце на світовому аграрному ринку. Як що по-
рівнювати економічні показники з 1990 роком, 
коли в УРСР сільське господарство було на піку, 
то цифри сьогодні вражають. Валові збори зер-
нових збільшилися, врожайність основних куль-

тур зросла майже вдвічі, з олійних культур, 
крім соняшника, популярними стали ріпак і соя 
(виробництво зросло в 20–30 разів). За ці роки 
наші агропідприємства ґрунтовно інтегрували-
ся у світову економіку. І хоча більшість аграр-
них холдингів зосереджена в Австралії, Китаї, 
США, Росії та Латинській Америці, але в Європі 
ми – безперечний лідер. З кожним днем укра-
їнські компанії стають більшими. Крім велико-
го аграрного бізнесу, сьогодні в Україні успішно 
працює достатня кількість господарств (площею 
до 40 тис. га), трейдерських, логістичних, експе-
диторських, страхових і брокерських компаній у 
цій сфері. Відбувається дефрагментація бізнесу 
як у світі, так і в Україні – вплив транснаціо-
нальних корпорацій зменшується, з'являються 
невеликі компанії, які, за рахунок своєї гнуч-
кості, стають більш конкурентоспроможними. 

Відбувається це за рахунок того, що доступ 
до важливої інформації (контрагенти, ціни, 
фрахт) є в усіх, але головним залишається 
одне – правильно нею скористатися. Сильні 
сторони, які сьогодні важливі – це: швидкість 
реакції, відкритість новому, діджиталізація. 
Волатильність останніх сезонів показала, що 
змінився навіть фундаментальний підхід до 
планування бізнесу: раніше це було 5 років, 
1 рік, а зараз для кожного бізнесу і ситуації – 
це поняття індивідуальне, у когось це навіть 
3-4 місяці. На сьогодні дрібні і середні трейде-
ри можуть успішно торгувати у всьому світі, на 
різних базисах, у тому числі і робити CIF по-
ставки в пункт призначення» [8; 12–13].

«Незважаючи на певні успіхи, аграрна 
галузь вимагає проведення реформ, а щодо 
оцінки ризиків, то нині в агробізнесі Украї-
ни спостерігається тенденція до укрупнення 
структур та формування агрохолдингів, які 
поглинають невеликі фермерські господарства. 
Агрохолдинги вважаються найбільш прива-
бливою моделлю для розвитку сільського гос-
подарства, але вони мають негативні наслідки 
тому, що агрохолдинги автоматизують проце-
си, а це – скорочення робочих місць у майбут-
ньому. Великі компанії перетворюють сільське 
господарство України на агробізнес. Мета сіль-
ського господарства – забезпечувати населення 
безпечними продуктами харчування, робочи-
ми місцями, зберігати та примножувати родю-
чість ґрунтів, але мета в агробізнесі – отри-
мання прибутку, тому більшість агрохолдингів 
не несе соціальної відповідальності, напри-
клад, за порушення сівозміни, виробництво 
ГМ-культур, скорочення нерентабельних діля-
нок виробництва тощо» [14]. Саме тому вирі-
шення цієї проблеми на рівні держави вимагає 
чітко усвідомлення щодо вибору та розробки 
відповідної стратегії.

Щодо до інноваційного розвитку, то низький 
рівень інноваційної діяльності підприємств АПК 
в Україні склався не лише через недостатню 
державну фінансову підтримку, а також і через 
нестачу кваліфікованих спеціалістів, відсутнос-
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ті досвіду ведення інноваційно-інвестиційної ді-
яльності, відставання рівня техніко-технологіч-
ної бази тощо. Відсутність нових підходів щодо 
ведення інноваційно-інвестиційної діяльності, 
орієнтованої виробництва висококонкурентної 
продукції АПК та впровадження інноваційного 
обладнання, технологій або модернізованих за-
собів призводить до невиконання планів щодо 
розвитку АПК в Україні. Виклики, які сьогодні 
стоять перед Україною, починаючи від деінду-
стріалізації, загрози перетворення у державу з 
сировинною економікою, закінчуючи такими 
величезними проблеми, як трудова міграція, 
демографічні кризові явища, тощо, вимага-
ють чітких, злагоджених і науково обґрунто-
ваних кроків для їх подолання. Частка витрат 
на виконання наукових досліджень і розробок 
з 2010 року скоротилася з 0,75% до 0,41% у 
2020 році. Вчені НААН працюють над науковим 
забезпеченням розвитку АПК України і мають 
наукові надбання, які потрібно впроваджувати 
у виробництво. Але для реалізації потенціалу 
потрібно розвивати матеріально-технічну базу, 
створювати нові робочі місця, працювати над 
створенням переробних підприємств, щоб про-
давати продукцію з високою доданою вартістю. 
Використати такі можливості допоможе тільки 
співпраця науковців з професійними, громад-
ськими організаціями, асоціаціями. 

Не можна допускати, щоб значна частина 
валютних надходжень від експорту спрямову-
валася на імпорт продукції, яка необхідна для 
забезпечення агроциклу – нафтопродукти, до-
брива, засоби захисту рослин, сільгосптехніка» 
[15]. Частка обсягу реалізованої інноваційної про-
дукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалі-
зованої продукції (товарів, послуг) промислових 
підприємств скоротилася з 9,4% у 2000 році до 
1,9% у 2020 році і це є негативним фактором роз-
витку промисловості відносно інноваційності.

«Україна є світовим лідером з експорту про-
дуктів сільського господарства: у 2021 році 
вона була найбільшим у світі постачальником 
олії, другим у світі постачальником зерна та 
четвертим у світі постачальником кукурудзи. 
Саме міцність, технологічність, іноваційність 
та загальний потенціал цього сектору є базою 
його привабливості» [16]. Кількість інновацій-
но-активних підприємств в Україні постійно 
скорочується, наприклад у 2016–2018 роках 
їх кількість складала 8173 одиниці, то вже у 
2018–2020 роках їх кількість склала тільки 
2281 одиниці. Тільки кількість інноваційно 
активних підприємств з виробництва харчових 
продуктів за 2016–2020 скоротилося з 708 оди-
ниць до 275 одиниць. Це говорить і підтверджує 
той факт, що Україна виробляє товар / продукт 
з низьким рівнем інноваційності, і це дуже при-
кро. Тобто підприємства України не в змозі за-
безпечити себе вкрай необхідними коштами для 
розвитку і втілення інновацій. 

На сьогодні урядом України розробле-
но «План відновлення України у період 

2022–2032 років», який включає низку про-
єктів у галузі АПК, реалізація яких вимагати-
ме інвестиції в розмірі не менше 37 млрд.дол.  
На «Проєкт розвитку переробки в агросекторі 
згідно з принципами Green Deal» планується 
витратити 10,2 млрд.дол. Планується також 
залучення 4 млрд.дол. інвестицій на будів-
ництво системи іригації на загальній площі 
1 млн. га, 7,7 млрд. дол. на нарощування ви-
робництва сільськогосподарської продукції 
з високою додатковою вартістю, 1,6 млрд.
дол. – на рекультивацію пошкоджених ві-
йною земель, 5,5 млрд.дол. – на нарощуван-
ня виробництва продукції тваринництва та  
1 млрд.дол. – у сприяння переходу українсько-
го АПК до «зеленого» розвитку. Згідно з до-
кументом, планується залучення до 2032 року  
6,5 млрд.дол. для відновлення після війни 
10,5 тис. українських агропідприємств. План 
відновлення України уточнює, що головними 
проблемами українського АПК є низький рі-
вень переробки сільгосппродукції, генерація 
агросектором незначних обсягів додаткової 
вартості та залежність країни від «габаритного 
імпорту» [17].

Відтак проблема фінансової підтримки ін-
новаційно-інвестиційної діяльності суб'єктів 
господарювання АПК України багатофакторна 
і складна як у стратегічному, так і в оператив-
ному виконанні. А недооцінка ролі фінансової 
підтримки інноваційно-інвестиційної діяльнос-
ті підприємств АПК зумовлює практичну від-
сутність значних інноваційних проектів [18].

Запропонована концепція є поетапним алго-
ритмом, а реалізація запропонованих напрямів 
забезпечить створення умов для привабливості 
трудової діяльності в АПК, сільгосптоварови-
робників новими технологіями, техніків, під-
вищить рівень використання земельних, тру-
дових ресурсів, основних та оборотних засобів, 
забезпечить прискорений доступ сільськогоспо-
дарських організацій до наукових розробок, ре-
комендацій науково-дослідних установ за раху-
нок взаємозв'язку виробництва, науки, освіти 
та бізнесу, підвищить конкурентоспроможність 
продукції на основі зниження втрат, собівар-
тості, забезпечення інновацій. Запропонована 
нами концепція управління АПК на інновацій-
ній основі наведено (рис. 1).

Розвиток інноваційно-інвестиційної діяль-
ності підприємствами АПК в умовах кризи є 
однією зі стратегічних завдань у забезпеченні 
продовольчої безпеки, соціально-економічно-
го розвитку національної та регіональної еко-
номіки, підвищення конкурентних переваг 
аграрного виробництва та України в цілому. 
На сьогодні, нарощування темпів зростання ін-
новаційно-інвестиційної діяльності за рахунок 
тільки власних джерел підприємствами АПК не 
відбувається [18].

Розглянемо особливості інструментів стиму-
лювання інвестицій в агропромисловий комп-
лекс (табл. 1).



44

Випуск 3(32) 2022

Класичний приватний університет

Рис. 1. Концепція управління АПК України на інноваційній основі

Джерело: розроблено автором

Концепція управління АПК на інноваційній основі
Мета: розробка механізму як єдиного об’єкта управління АПК України

Об’єкт Предмет Суб’єкт
(організаційно-

економічні відносини 
між суб’єктами 

АПК)

(принципи, умови 
управлінням аграрної 

галузі)

(органи влади, керівники 
організацій державної та 

приватної власності, освітніх 
установ та науково-дослідних 

організацій

Завдання:

− розробка механізму з урахуванням цифровізації;
− обґрунтування застосування ощадливого виробництва як етапу інноваційного розвитку АПК;
− забезпечення збалансованого розвитку АПК;
− створення та корегування нормативно-правового супровіду;
− забезпечення якісними продуктами харчування;
− підвищення конкурентоспроможності та створення сприятливих умов для населення сільських територій;
− обґрунтування розмірів фінансування сільського господарства для інноваційного розвитку;
− визначення соціально-економічної ефективності інноваційного механізму управління АПК.

Напрями підвищення керованості АПК

Створення територіально-галузевого об'єднання (ТГО) суб'єктів АПК та органів влади 
шляхом закріплення на законодавчому рівні статусу юридичної особи, яке на державному, 
регіональному та місцевих рівнях із дотриманням принципів державно-приватного 
партнерства (ДПП).

− виявлення пріоритетності галузі (розміщення виробництва, спеціалізація, розміри, природні чинники тощо) та
залежність аграрного виробництва від природних факторів;
− розробка єдиного підходу щодо управління АПК: відновлення управлінських функцій держави щодо регулювання
агропромислового виробництва; виділення АПК у єдиний об'єкт управління (чіткий склад суб'єктів → єдиний підхід до
управління → наявність прямих зв'язків між сільським господарством, переробною промисловістю, матеріально-
технічним забезпеченням, агросервісом, ринковою та соціальною інфраструктурою АПК); переорієнтація
функціоналу державних органів влади з урахуванням територіальних особливостей; цифровізація щодо загального
управлінського підходу;
− обґрунтування розвитку агромістечок (кластерів) на основі взаємодії сільськогосподарських виробників (спільне
використання інноваційних технологій та техніки, продовольчої інфраструктури, наданні робочих місць тощо);
− обґрунтування використання системи ощадливого виробництва як інноваційного підходу, тобто мінімізація
втрат, поліпшення якості продукції шляхом оптимізації виробничих процесів, підвищення продуктивності праці та
конкурентоспроможності продукції;
− бюджетне фінансування виходячи із значущості та принципу пріоритетності не разового характеру, а
постійного.

Принципи:

− територіально-галузевий; – функціональний; – наукової обґрунтованості; – адаптивності;
− комплексного підходу; – пропорційності та збалансованості; – мотивації та стимулювання;
– інформаційного забезпечення та цифровізації.

Результат:

− забезпечення технологіями для втілення інноваційних процесів;
− підвищення ефективності використання ресурсів;
− прискорений доступ до наукових розробок за рахунок взаємозв'язку виробництва, науки, освіти та бізнесу;
− створення єдиного інформаційного простору для учасників АПК;
− розвиток кооперації на всіх стадіях;
− забезпечення необхідним фінансуванням, пільговим кредитуванням тощо;
− збільшення фінансових показників за допомогою розширення доступу до використання економічних ресурсів на
основі створення ТГО суб'єктів АПК та органів влади, а також розвитку та створення нових кластерів;
− створення нових робочих місць, збільшення зайнятості населення;
− збалансоване використання наявних ресурсів, збільшення продуктивності праці;
− підвищення конкурентоспроможності АПК України загалом.
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З таблиці можна побачити, що агрокорридори 
є частиною більш широкої категорії економіч-
них коридорів. Створення економічних кори-
дорів – це Програми розвитку, які сприяють 
розвитку перспективних секторів економіки на 
території шляхом полегшення доступу до рин-
ків, ресурсів і послуг, а також використання 
ефекту масштабу на фізичній основі транспорт-
ної інфраструктури. Населення та економічна 
діяльність, як правило, концентруються вздовж 
транспортних коридорів, користуючись перева-
гами скорочення транспортних витрат і часу в 
дорозі, специфічних географічних особливостей 
і активів, а також близькості до районів сіль-
ськогосподарського виробництва. 

Згідно із звітом ФАО, «економічні «агро-
коридори» можуть бути стратегічним інстру-
ментом для залучення приватного капіталу та 
великомасштабних інвестицій у проекти, які 
приносять користь дрібним фермерам і підви-
щують продовольчу безпеку в країнах з ниж-
чим рівнем доходу. Ці коридори є програмами 
розвитку, які сприяють розвитку перспектив-
них економічних секторів, зокрема сільського 
господарства в країнах, що розвиваються, на 
території, з’єднаної транспортними лініями, 
такими як автомагістралі, залізниці, порти чи 
канали. Силою цього підходу є його інтеграція 
інвестицій, основ політики та місцевих інститу-
цій» [20]. «Ідея полягає не в тому, щоб просто 
винаходити все з нуля, а в тому, щоб розвивати 
те, що вже відбувається. Агрокоридори, в прин-
ципі, дають політикам основу, за допомогою 
якої вони можуть допомагати як споживачам, 
так і фермерам; фермерам надається кращий 
доступ до ринків і кредитів, а інвесторам пропо-
нуються можливості постачання для зв’язку з 
цими виробниками» [21]. Одними із найкрупні-
ших гравців АПК України сьогодні, які дають 
леву частину ВВП країни (40% експорту) – це 
агрохолдинги, які активно впроваджують ново-
введення та залучають інвестиції, які допома-
гають підвищити ефективність виробництва та 

збільшити прибуток. До найбільших агрохол-
дингів України відносять такі, як Нібулон, Ми-
ронівський Хлібопродукт, УкрЛандФармінг, 
Кернел, Сварог Вест Груп, Астарта та інші [22].

Програма або ініціатива розвитку агрокори-
дорів сприяє розвитку сільського господарства 
та агробізнесу при створенні товару з високою 
доданою вартістю на територіях, пов’язаних 
транспортними зв’язками, такими як автомо-
більні, залізниці, водні шляхи, порти або ка-
нали. Агрокорпоратори пов’язують стратегії 
розвитку, які пов'язані з продовольством, сіль-
ським господарством та АПК, з більш широки-
ми перспективами розвитку інфраструктури, 
логістики та процедур торгівлі. На наш погляд 
розвиток, на сьогодні, саме агрокоридорів в 
Україні має великий потенціал для викорис-
тання державно-приватного партнерства (ДПП) 
та сприяння розвитку інклюзивного агробізнесу 
та сприятиме економічному зростанню країни.

Ефективність економічних коридорів зале-
жить також від "м’яких" (або неінфраструктур-
них) компонентів, які доповнюють і просувають 
інфраструктурні заходи, наприклад, шляхом 
розвитку інститутів підтримки та нарощуван-
ня потенціалу ключових зацікавлених сторін. 
М'які заходи включають, серед іншого, заохо-
чення і розробку політики, нормативних актів 
і законодавчих рамок, що сприяють створенню 
конкурентного ділового середовища; поліпшен-
ня і поширення послуг з розвитку бізнесу; спро-
щення процедур торгівлі; ініціативи, що сприя-
ють регіональній інтеграції; трудові ресурси та 
інші ініціативи з розвитку людського капіталу; 
і організаційне зміцнення.

Основні принципи задля успішного розвитку 
агрокоридорів а також для залучення інвести-
цій – це: участь приватного сектора; допомога 
у фінансуванні державного сектора; успішна 
стратегія заохочення інвестицій у територі-
альний розвиток АПК, включаючи стратегічні 
дослідження; підзвітність, прозорість та авто-
номія; соціальна стійкість. Для досягнення 

Таблиця 1
Основні особливості інструментів стимулювання інвестицій в АПК

Інструмент Мета Географія охоплення

Агрокорридор
Комплексне планування заходів у 
галузі інфраструктури 
та агробізнесу

регіональні, національні 
або наднаціональні; 
лінійні агломерації, що охоплюють сотні 
або тисячі кілометрів.

Агропромисловий 
кластер Мережеві зв'язки регіональна або провінційна агломерація; 

від 100 до 1000 га.

Агропромисловий парк Додана вартість за рахунок 
переробки та інновацій

міський (доступна відстань);
кілька га.

Агропромислова особлива 
економічна зона Стимулювання експорту та ПІІ

міський (можливо, поруч з портовим 
районом, якщо це зона заохочення 
експорту); кілька га.

Інкубатор агробізнесу Розвиток підприємництва міський; 
кілька сотень квадратних метрів

Примітка: масштаб інвестицій варіюється від декількох мільйонів доларів для інкубаторів до мільярдів до-
ларів для агрокоридорів; стимулювання інвестицій відбувається на двох рівнях – у залученні інвесторів у 
фактичні об'єкти інструменту і у залученні орендарів або інвесторів–резидентів.

Джерело: сформовано автором за даними [19]
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успіху потрібні відповідні знання та розуміння 
тенденцій попиту на національному й глобаль-
ному ринку та мотивації компаній агробізнесу, 
схильних до галузевого конкурентного тиску. 

Виважена державна політика щодо націо-
нального інституційного управління повинна 
включати чотири основні елементи, а саме під-
звітність, участь, передбачуваність і прозорість. 
А «структури управління можуть приймати 
форму державно-приватного партнерства (ДПП). 
Відправною точкою ДПП є участь у діалозі між 
державним і приватним секторами, який має 
бути двостороннім процесом, спільно що нале-
жать як державним, так і приватним інтересам. 
ДПП можна розглядати як механізм швидкого 
просування вперед для досягнення цілей розви-
тку і, можливо, мінімізації ризиків як для дер-
жавних, так і для приватних партнерів» [23].

П’ять інструментів, які було проаналізовано 
мають за мету, що кожна країна і регіон, кож-
на міська агломерація і населення збільшують 
доходи, знижують бізнес-ризики і підвищать 
зайнятість. Ключем до досягнення цих цілей 
є сприяння розвитку АПК, що володіє потен-
ціалом для забезпечення стійкого зростання. 
Кожен з п’яти інструментів буде сприяти роз-
витку АПК в Україні та сприяти процесу за-
лучення інвестицій в агробізнес, підвищувати 
конкурентоспроможність агробізнесу та агро-
промислового комплексу, підвищувати продо-
вольчу безпеку. Також усі інструменти гене-
рують та можуть сприяти досягненню багатьох 
інших національних і субнаціональних цілей, 
наприклад створення робочих місць, доступ до 
нових технологій, підвищення рівня кваліфі-
кації, стимулювання створення нових підпри-
ємств і децентралізація тощо.

Кожен інструмент спрямований на те, щоб 
викликати реакцію приватного бізнесу, надаю-
чи бізнесу доступ до нових джерел сировини, 
нових ринків, економічної ефективності. «При-
хильники підходів до територіального розвитку 
повинні, таким чином, визнати, що стійкість і 
успіх кожного з підходів означають, що заці-
кавлені сторони повинні дотримуватися осно-
вних принципів: ділова спрямованість; загальні 
вигоди; ефективне впровадження та управлін-
ня; розумне та ефективне управління» [23]. 
А «уряд повинен збалансувати законні політич-
ні інтереси, цілі економічного зростання (вклю-
чаючи концепцію регіональної рівності), цілі 
соціального партнерства, цілі регіонального 
розвитку, традиції, перспективи і багато іншо-
го» [24]. Отже, ефективне планування і реалі-
зація кожного з п’яти інструментів вимагають 
від керівників прийняття обґрунтованих рі-
шень, які враховують такі принципи і слідують 
передовій практиці. Ці територіально орієнто-
вані інструменти мають потенціал щодо розви-
тку АПК в Україні, але необхідно зробити ро-
зумний вибір, який поважає продемонстровані 
принципи і відповідає передовій практиці для 
ефективного проектування та впровадження. 

Економічна трансформація, динамізація науко-
во-технологічного прогресу, все це змінює тради-
ційну товарну структуру міжнародної торгівлі.  
Проте довгострокова стратегія не може передба-
чити всіх варіантів розвитку ринкової ситуації, 
і для корегування напрямків реалізації страте-
гії розвитку необхідно розробляти конкурентні 
стратегії [25], водночас створюються стратегічні 
передумови конкурентоспроможного розвитку 
України, тому що АПК країни орієнтований і 
на зовнішні ринки.

Висновки з проведеного дослідження. Серед 
ключових пріоритетів стратегії розвитку АПК 
України можна виділити: підвищення ефектив-
ності виробництва сільськогосподарської про-
дукції, сировини та готової продукції за рахунок 
впровадження ресурсозберігаючих технологій, 
оптимізації матеріальних та трудових витрат, 
зниження собівартості, покращення якості, під-
вищення конкурентоспроможності продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках; зміцнен-
ня сировинної бази на основі інтенсифікації, 
концентрації, удосконалення спеціалізації та 
розміщення через формування високоефектив-
них сировинних зон; розвиток нових конкурен-
тоспроможних виробництв та підвищення якості 
продукції з використанням потенціалу вітчизня-
ної індустрії здорового харчування, у тому числі 
виробництво органічних харчових продуктів та 
сировини; створення харчових добавок на основі 
місцевої екологічної сировини; розвиток систем-
ного підходу до управління якістю та безпекою 
агропродовольчої продукції; своєчасна розробка 
та впровадження актуальних нормативних ви-
мог у галузі якості та безпеки виробництва та 
продукції; цифровізація та інтелектуалізація 
розвитку галузей та підгалузей АПК, спрямова-
на на підвищення стійкості функціонування та 
впровадження інноваційних технологій та новіт-
ніх бізнес-моделей; розробка та прискорене осво-
єння інноваційних технологій, продукції та біз-
нес-моделей на підприємствах, що забезпечують 
зростання доданої вартості; розвиток селекції та 
генетики для потреб розвитку галузі тваринни-
цтва; збереження, відновлення, поліпшення, під-
вищення родючості та раціональне використан-
ня сільськогосподарських земель; формування, 
модернізація та розвиток інфраструктури АПК, 
що відповідає рівню виробничого потенціалу та 
вимогам світових ринків, що забезпечує нарощу-
вання конкурентних переваг вітчизняних това-
ровиробників на етапах постачання, закупівель, 
збуту та просування; насичення внутрішнього 
продовольчого ринку високоякісною продукцією 
вітчизняного виробництва (імпортозаміщення), 
а також пріоритетне розвиток експорту продук-
тів харчування з високим ступенем переробки та 
доданою вартістю, включаючи товарну та геогра-
фічну диверсифікацію експортних поставок.

Підвищення ефективності та конкурентоспро-
можності національного АПК, стійкості його 
розвитку значною мірою буде зумовлено активі-
зацією інвестиційно-інноваційної діяльності, ме-
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тою якої є подальша інтенсифікація технологій 
вирощування сільськогосподарських культур та 
вирощування тварин, а також виробництв об-
робної промисловості у поєднанні з комплексом 
організаційно-економічних, техніко-технологіч-
них та інших факторів розвитку АПК. Перспек-
тивним напрямком можна визнати розвиток 
виробництва високоякісної продукції з яскраво 
вираженим екологічним вектором з метою по-
силення переваг вітчизняного продовольства у 
рамках глобальної експортної експансії. Це пе-
редбачає підвищення рівня екологічної освіти, 
розвиток досліджень у галузі екологізації аграр-
ного виробництва, створення системи сертифіка-
ції відповідно до міжнародних норм.

З метою досягнення вищезазначених пріо-
ритетів, а також підвищення ефективності ін-
вестиційно-інноваційної діяльності в аграрному 
секторі економіки важливо сконцентрувати ре-
сурси на: розвиток інноваційної інфраструкту-
ри АПК (головним чином агротехнопарків та 
розгалуженої мережі інформаційно-консульта-
ційних центрів) з метою забезпечення ефектив-
ної взаємодії держави, виробництва та науки у 
процесі розробки, впровадження та реалізації 
інновацій, своєчасного інформування товарови-
робників про новітні досягнення вітчизняної та 
зарубіжної науки та практики; створення бага-
торівневої системи моніторингу та попереджен-
ня ризиків суб'єктів аграрного бізнесу по всій 
ланцюжку створення вартості, яка буде ґрун-
туватися на транспарентних цифрових техно-
логіях організації та контролю бізнес-процесів 
виробництва та поставок, а також застосування 
інструментів ризик-менеджменту, інтегрованих 
у системи управління підприємствами тощо. 
Крім того, реалізація ключових пріоритетів 
розвитку АПК має здійснюватися у тісному 
взаємозв'язку зі стратегічними нормативно-
правовими документами, що визначають май-
бутнє АПК України та сфер, суміжних з ним.
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