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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Розглянуто основні проблеми агропромислового комплексу України пов’язані з інвестиційно-інноваційною 

діяльністю. Висвітлений вплив інвестиційної діяльності на стан агропромислового сектору та розкрито пріо-
ритетні напрямки інвестування агропромислового комплексу. Розкрито основні причини гальмування інно-
ваційного розвитку сільського господарства. Запропоновано шляхи їх вирішення. 

The main problems of agriculture of Ukraine related to investment and innovation are considered. The impact of 
investment activity on the agricultural sector is highlighted and its investment priorities for agriculture are revealed. The 
basic causes of slowdown of innovation development of agriculture are disclosed. Solutions of these problems are suggested. 

 
Агропродовольча сфера – одна з ключових галузей економіки України. Саме від рівня її розвитку 

залежить не тільки продовольча безпека країни, а й загальна економічна стабільність держави. Інноваційно-
інвестиційний розвиток агропромислового комплексу (АПК) має передбачати: збереження екологічної рівно-
ваги, виробництво високоякісної конкурентоспроможної на світових ринках сировини, забезпечення ефектив-
ного її зберігання та доставки до споживача, забезпечення робочими містями сільське населення та підвищенні 
його кваліфікації тощо. 

Проблему інвестиційно-інноваційного розвитку АПК досліджували: Геєць В.М., Александрова В.П., 
Скрипниченко М.І., Бєлєнький П., Горьовий В., Зіновчук В., Титаренко Б., Задорожная О.О. та інші. 

Ефективний розвиток будь-якої галузі економіки неможливий без розвитку її інфраструктури, але діючі 
ринкові механізми і структури не здатні забезпечити високу якість ресурсів та послуг, створити передумови для 
здешевлення, вирішити завдання технічного переоснащення сільськогосподарських підприємств і фермерських 
господарств, а також виробників і постачальників ресурсів та послуг [1]. У зв’язку з цим постає проблема дослі-
дження інноваційно-інвестиційного розвитку агропродовольчої сфери. 

Сучасний стан виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери викликає серйозне занепокоєння, 
особливо це стосується сільськогосподарського виробництва. Аграрні підприємства, стверджує Л. Мельник, в 
аспекті їх матеріально-технічної бази і технологій, що використовуються, не відповідають навіть індустріальній 
моделі аграрного виробництва. Натомість в економічно високорозвинених країнах уже кілька десятиліть функ-
ціонує і відтворюється на інтенсивно-інноваційних засадах якісно нова модель сільського господарства – пост-
індустріальна [2]. 

Всебічна нерозвиненість виробничої інфраструктури підприємств агропродовольчої сфери зумовлена 
комплексом причин, що сформовані несприятливою економічною ситуацією. Основними з них є такі: 

 матеріально-технічна база підприємств не відповідає сучасним вимогам по технічним, економічним 
та екологічним параметрам; 

 низький рівень платоспроможності підприємств стримує процеси трансформації та модернізації ви-
робничої інфраструктури. 

Проблеми, що стоять сьогодні перед інфраструктурними формуваннями агропродовольчої сфери, є 
досить значними. Зокрема, М.І. Грицишин пропонує, враховуючи глибину кризи щодо технічного забезпечення 
АПК пропонує розв’язувати ці проблеми в два етапи: на першому – стабілізувати техніко-технологічне забез-
печення та підготовку нової технічної і технологічної бази для рослинництва й тваринництва; на другому – за-


