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Проведено аналіз сучасного стану державної підтримки інноваційно-інвестиційного 
розвитку АПК України. Виявлено проблемні аспекти, що стримують розвиток вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств та акцентовано увагу на  необхідності впровадження  
інноваційних технологій.  
Відзначено низьку інвестиційну привабливість в інноваційні технології та техніку АПК через 
нестабільну ситуацію в країні та недосконалу законодавчу базу. 
Проаналізовано нормативно-правові та законодавчі акти, якими регулюються види 
державної підтримки галузі АПК та виявлено недосконалий механізм відбору підприємств 
для застосування пільгового режиму дотацій та компенсацій.  
Здійснено аналіз статтей витрат на АПК відповідно до бюджету України на 2018 рік. 
Запропоновано розприділяти фінансову допомогу сільськогосподрським виробникам 
зважаючи на інноваційну складову.  
Доведено, що інноваційно-інвестиційний розвиток є єдиною реальною основою соціально-
економічних перетворень агропромислової галузі, вихід на нову траєкторію розвитку та 
конкурентноспроможності національного продукту на світових ринках. 
 
The analysis of the current state of state support of innovation and investment development of 
Ukrainian agribusiness complex is carried out. The problematic aspects that hinder the 
development of domestic agricultural enterprises and emphasize the need for the introduction of 
innovative technologies have been identified. The investment attractiveness of innovative 
technologies and machinery of agroindustrial complex is low due to the unstable situation in the 
country and the imperfect legislative framework. 
The normative and legal acts regulating types of state support of the agroindustrial complex are 
analyzed, and the imperfect mechanism of selection of enterprises for application of the preferential 
regime of subsidies and compensations is revealed. 
The article analyzes the expenditures for agroindustrial complex in accordance with the budget of 
Ukraine for 2018. It is proposed to allocate financial assistance to agricultural producers, taking 
into account the innovative component. 
It is proved that innovation and investment development is the only real basis of socio-economic 
transformations in the agro-industrial sector and the emergence of a new trajectory of development 
and competitiveness of the national product in world markets. 
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Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс є найважливішою складовою частиною економіки 
України, який забезпечує соціально-економічний розвиток, продовольчу безпеку, рівень життя населення та 
сировину для промисловості. 

Україна – це держава з багатими природніми ресурсами, проте для забезпечення сталого розвитку та 
конкурентоспроможності аграрного напряму, держава має налагодити прогресивний та ефективний механізм 
управління агропромисловим виробництвом на основі інвестицій та інновацій.  Як свідчить міжнародна 
практика, основні наукові розробки, дослідження та проекти фінансуються та регулюються з боку держави, в 
результаті чого є стрімкі досягнення економічного зростання, соціальний ефект, уникнення негативних 
побічних впливів в економічній політиці тощо.  

Зіставлення ефективності роботи АПК України з АПК інших країн Європи підтверджує наявність 
невикористаних величезних ресурсів та напрямків, опрацювання яких, за відповідної державної підтримки 
може стимулювати аграріїв увійти до провідних продовольчозабезпечувальних виробників світу [1, с. 49].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти інноваційної та інвестиційної діяльності 
АПК розглянуто в численних працях науковців-економістів: О. В. Шубравської, О. Д. Гудзинського, П. М. 
Музики, П. Т. Саблука, П. І. Гайдуцького, М. В. Зубця, Z. Z. Suleymenov, M. K. Asanaliev, T. A. Taipov, S. A. 
Meldebekov, P. G. Pardey, J. M. Alston, V. W. Ruttan та ін. [2-9], які зробили вагомий внесок у розвиток теорії та 
практики інвестиційного забезпечення інноваційних процесів в аграрному секторі економіки. Проте, на 
сьогоднішній день, процес активізації державного впливу на інноваційно-інвестиційний напрямок в АПК 
потребує подальшого розкриття питань, пов'язаних із сучасним станом розвитку інновацій та вкладення 
інвестицій.  

Метою є дослідження державної підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку АПК, аналіз 
сучасного стану та аргументація напрямів їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство України порівняно з багатьма 
зарубіжними країнами має природні переваги: Україна займає 0,4% земної поверхні, при цьому в Україні 
зосереджено: 8,7% світових запасів чорнозему; 2,3% світової площі ріллі (8-е місце у світі); 2,2% світової 
площі, зайнятої під зерновими, основною статтею сільськогосподарського експорту. Аграрний сектор 
забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої держави, виробляє близько 12% 
українського ВВП, дає більш ніж 17% зайнятого населення робочі місця, аграрний сектор покриває близько 
60% фонду споживання населення [10, с.37] 

Інноваційно-інвестиційна діяльність в АПК пов'язана із вкладенням наявних та пошуком додаткових 
фінансових ресурсів, залучення  інвестицій в процеси розробки та впровадження інноваційних технологій в 
розвиток напрямку агропромислового комплексу.  

На сьогоднішній день спостерігається зниження інноваційної активності аграрної науки та не в повній 
мірі використовується наявний інноваційний потенціал. Основними генераторами інновацій в АПК виступають 
зазвичай великі наукові установи, які, як правило, відокремлені від сільськогосподарських товаровиробників на 
всіх рівнях. Відсутність чіткого й науково обґрунтованого організаційно - економічного механізму передачі 
досягнень науки сільськогосподарським товаровиробникам зумовлює істотне відставання галузі з освоєння 
інновацій у виробництві [11, с. 16]. За таких умов альтернативи підтримки інноваційної діяльності у сільському 
господарстві для України немає, адже тільки завдяки новим технологіям, сортам, видів рослин, способам 
обробки ґрунтів та організаційним інноваціям Україна має можливість значно підвищити обсяги 
сільськогосподарської продукції. 

Інноваційно-інвестиційний розвиток є єдиною реальною основою соціально-економічних перетворень 
агропромислової галузі та вихід на нову траєкторію розвитку та конкурентноспроможності національного 
продукту. На підставі аналізу досвіду розвинених країн можна спостерігати, що підвищення ефективності 
агропромислового виробництва досягається переважно за рахунок активізації інноваційної діяльності, а саме 
успішного функціонування науково-технічної сфери галузі. Кінцевим результатом інноваційної діяльності є 
створення інновацій та їх освоєння безпосередньо у виробництві, що буде сприяти систематичному і більш 
прогресуючому організаційно-економічному, технічному і технологічному відновленню агропромислового 
виробництва і підвищенню його ефективності [12, с. 81]. 

В Україні інноваційні зрушення в аграрній сфері істотно стримують такі чинники як: низька 
комерціалізація аграрної науки, недосконалість інноваційної інфраструктури у сфері АПК, нерозвиненість 
процесів трансферу аграрних технологій і т. ін.  

Cучасний низький стан активність інноваційної діяльності в АПК пов'язана з недосконалістю 
організаційно-економічного механізму освоєння інновацій. Це посилює деградацію галузей комплексу, 



призводить до зростання витрат і низької конкурентоспроможності продукції, гальмує соціально-економічний 
розвиток сільської місцевості, різко знижує якість життя. Також, необхідно заначити, що суттєвим фактором, 
який гальмує інноваційний розвиток та інвестиційну привабливість в Україні є і відсутність відповідної 
законодавчої та нормативно-правової бази для регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності,  посилення 
функцій контролю щодо їх реалізації. 

Законом України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 
році»[13] внесено зміни до Закону України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського 
господарства України» [14]. 

Відповідно до даного Закону держава може здійснювати різноманітні види підтримки підприємств 
галузі АПК, серед яких: субсидування частини плати (відсотків) за використання кредитів, наданих банками в 
національній та іноземній валюті та компенсації лізингових платежів (часткове відшкодування сплачених 
лізингових платежів за придбані техніку та/або обладнання),  регулювання гуртових цін окремих видів 
сільськогосподарської продукції, встановлення режиму заставних закупівель зерна за використанням 
подвійного складського свідоцтва, надання дотації галузі тваринництва та іншим сільгоспвиробникам, 
виділення бюджетних субсидій, застосування нульової ставки ввізного мита при ввезенні на митну територію 
України безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками винятково для власних потреб техніки та 
обладнання для сільськогосподарського виробництва, застосування спецрежиму по ПДВ тощо [1, с. 52]. 

Практика сучасного стану державної підтримки аграріїв в Україні показує, що існує недосконалий та 
непрозорий механізм відбору підприємств для відшкодування компенсацій та дотацій, як результат зазначені 
види підтримки не заохочують власників вкладати власні кошти та інвестувати в інноваційні технології та 
техніку, завдяки яким відбувається зниження  затратності виробництва та підвищення його ефективності. 
Також, недостньо врегульованим є питання ціноутворення, так як ситуація в нашій країні залишається 
незмінною, коли товаровиробник недоотримує доходи, а при цьому великі підприємства перепродуючи мають 
надприбутки. 

Кабінетом Міністрів України Розпорядженням № 279-р  від 6 квітня 2011 року було схвалено 
Концепцію реформування і розвитку аграрної освіти та науки, відповідно до якої підняте питання проблеми 
підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів, фахівців з вищою освітою та впровадження вітчизняних 
наукових розробок в агропромисловому комплексі та наголошено, що сучасний стан економіки країни потребує 
поглиблення співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади у вирішенні питань функціонування і 
розвитку аграрної освіти та науки, створення нової системи інноваційного розвитку агропромислового сектору 
«аграрна освіта – аграрна наука –аграрне виробництво» [15]. 

Вказаною Концепцією було розроблено план заходів та очікувані результати далекі від запланованих. 
У 2015 році НААН разом з Мінагрополітики в межах єдиної комплексної Стратегії розвитку сільського 
господарства та сільських територій на 2015-2025 роки розробила проект Концепції реформування аграрної 
науки на основі інноваційної моделі [16]. До цього часу проект знаходиться на стадії обговорення. 

Слід підкреслити, що особливості агропромислового комплексу характеризуються високим рівнем 
ризиків інноваційних процесів, а саме: ризик фінансування науково-виробничих результатів, невизначеність 
попиту на інноваційну продукцію, ризик тимчасового розриву між витратами і результатами тощо. Оцінка 
ситуації в АПК свідчить про те, що активізація інноваційної діяльності без реалізації системи заходів 
фінансового оздоровлення і поетапного відновлення виробництва, стає практично неможливою.  

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» [17] на фінансування 
витрат Міністерство аграрної політики та продовольства України передбачені видатки в обсязі  14,1 млрд грн, з 
них на програми розвитку АПК – 6 311,0 млрд грн. Для порівняння в 2017р було виділено 7,4 млрд грн на 
Міністерство, на напрямок АПК – 5,5 млрд грн, тобто в 2018 році виділено більше на 1 млрд гривень ніж у 2017 
році.  

Основну частину коштів закладених в Держбюджет на підтримку АПК протягом 2018 року (4 млрд грн. 
або 28,3 % всіх ресурсів), спрямовано на підтримку тваринництва. На другому місці за обсягами фінансування – 
підтримка фермерства - на цей напрямок виділено 1 млрд.грн. (7,1% від загального обсягу). Для фермерів є ще 
одна окрема програма «Надання кредитів фермерським господарствам», на її реалізацію виділено витратити 43  
млн. грн, на програму «Фінансова підтримка сільгоспвиробників» закладено 945 млн. грн. (6,7 % загального 
обсягу фінансування на 2018 рік) [17], інші програми мають значно менший бюджет.  

Необхідно зазначити, що такі важливі для розвитку АПК статті, як: дослідження, прикладні наукові та 
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у 
сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері 
стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у 
сфері агропромислового комплексу, складають лише 0,94 % бюджету АПК, на підвищення кваліфікації 
фахівців агропромислового комплексу заплановано взагалі 0,15 % (табл. 1). 

 
 
 
 
 



Таблиця 1. 
Аналіз розподілу видатків бюджету по галузі АПК на 2018 рік, тис. грн 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Найменування згідно з відомчою і 
програмною класифікаціями 
видатків та кредитування 
державного бюджету 

Всього Всього 

 
Разом 

 
% 

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 

12 768 798,80 1 385 892,90 14 154 691,70 100 

Апарат Міністерства аграрної 
політики та продовольства України 

6 658 570,90 163 771,90 6 822 342,80 48,2 

Загальне керівництво та управління у 
сфері агропромислового комплексу 

163 011,20  163 011,20 1,15 

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів 

66 000,00  66 000,00 0,47 

Дослідження, прикладні наукові та 
науково-технічні розробки, виконання 
робіт за державними цільовими 
програмами і державним замовленням 
у сфері розвитку агропромислового 
комплексу, підготовка наукових 
кадрів, наукові розробки у сфері 
стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції, 
дослідження та експериментальні 
розробки у сфері агропромислового 
комплексу 

77 561,000 55 083,90 132 644,90 0,94 

Підвищення кваліфікації фахівців 
агропромислового комплексу 

12 106,10 9 488,00 21 594,10 0,15 

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 

 5 000,00 5 000,00 0,04 

Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств 

1 000 000,00  1 000 000,00 7,1 

Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників 

945 000,00  945 000,00 6,7 

Державна підтримка галузі 
тваринництва 

4 000 000,00  4 000 000,00 28,3 

Державне агентство рибного 
господарства України 

403 919,70 70,00 403 989,70 2,9 

Державне агентство лісових ресурсів 
України 

274 101,70 30807,10 304 908,80 2,2 

Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів 

3 529 997,00 1 191 140,70 4 721 137,70 33,4 

 
Проведений аналіз існуючої системи державної фінансової підтримки АПК свідчить про позитивні 

зміни підтримки сільгоспвиробників, розвитку  тваринництва, фермерських господарств, проте дуже малий 
відсоток фінансування інноваційного напряму розвитку АПК. Таким чином, є необхідність подальшого 
удосконалення системи державної фінансової підтримки в інноваційному спрямуванні та значно більших 
фінансових потоків на підготовку наукових кадрів в агропромисловій галузі. 

Зважаючи на негативну динаміку фінансування наукового потенціалу в АПК неминучим та очевидним 
стає зменшення результатів науково-технічної діяльності, що у свою чергу несприятливо впливає на соціально-
економічний розвиток не лише аграрної сфери, а й економіки країни в цілому. 

Важливим є питання формування державної інноваційно-інвестиційної політики, що має визначати 
об’єкти підтримки інноваційного середовища та створення сприятливого інвестиційного клімату. В даний час 
держава повинна здійснювати безперервну підтримку аграрного сектора економіки, що дозволить не тільки 
забезпечувати населення високоякісною сільськогосподарською продукцією, сировиною і продовольством 
вітчизняного виробництва, а й експортувати їх, тим самим формуючи продовольчу безпеку країни.  

Висновки та пропозиції. На підставі проведеного аналізу необхідно зазначити що сучасний стан 
державної підтримки напрямку АПК потребує значного удосконалення та підтримки.  

Розмір компенсацій та дотацій не відповідають вимогам сьогодення, не створюють умови для 
впровадження інноваційних технологій в агропромисловому комплексі та розвитку сільського господарства. 



Державне управління галузі АПК потребує проведення ряд дієвих реформ, які будуть містити низку 
взаємопов’язаних та структурованих заходів для ефективної та результативної підтримки даного напряму. 
Проте, необхідно зазначити, що реформи будуть мати економічний ефект тільки за умови визначення чітких 
термінів виконання, відповідальних осіб, систему контролю та покарання.  

На нашу думку, державна підтримка галузі АПК відповідно до  Державного бюджету України на 2018 
рік не відображає значної частини проблемних питань, оскільки основна частина фінансової допомоги  
закладена на галузі тваринництва та фермерським господарствам, а на розвиток інноваційних технологій та 
підготовки наукових кадрів трішки більше 1% від загальних видатків. 

Таким чином, тільки постійна державна підтримка розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності може 
забезпечити динамічний розвиток галузі. Головною умовою має стати безперервне оновлення технологій і 
широке використання новітніх наукових розробок. Шляхом виходу сільського господарства з кризового стану є 
розвиток його інноваційної основи за рахунок підвищення техніко-економічного рівня виробництва та як 
результату поліпшення інвестиційного клімату. 
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