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ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 631.11.001 В. С. Петренко

ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Анотація. У статті розглянуто основні інноваційні проекти розвитку аграрних підприємств з інозем-
ними інвестиціями. Висвітлено особливості розробки комплексних програм із залучення інвестицій як основи 
модернізації інвестиційної діяльності. Досліджено структуру джерел фінансування інноваційно-інвестицій-
них аграрних проектів у розрізі областей України. Зазначено світову практику функціонування стратегій 
державної інноваційної політики за кордоном.
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Summary. The article deals with the main innovative projects of development of agrarian enterprises with foreign 
investments. The peculiarities of developing comprehensive programs to attract investment as the basis of moderniza-
tion investments. The structure of financing sources of innovation and investment projects in the context of agrarian 
regions of Ukraine. The noted world practice of functioning of the strategies of state innovation policy abroad.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання в агросфері України здійсню-
ється процес модернізації агроформувань. Однак 
останнім часом намітилась тенденція, пов’язана 
з великим розривом у соціально-економічному 
розвитку великих агрокорпорацій та інших під-
приємств. У зв’язку з цим однією із найбільш ак-
туальних проблем є модернізація інноваційної та 
інвестиційної стратегії, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, активізація інноваційної 
та інвестиційної діяльності всіх суб’єктів госпо-
дарювання.

Інноваційно-інвестиційна привабливість 
аграрної сфери — це наявність потенціалу, тоб-
то наявність всіх видів ресурсів, які можуть 
бути використані для досягнення цілей розвит-
ку аграрних підприємств. Вона залежить від усіх 
показників, що характеризують фінансовий стан 
підприємств, їх ресурсного потенціалу та інвес-
тиційного клімату країни. Таким чином, дослі-
дження аграрних стратегій розвитку, міжнарод-
ної та вітчизняної інвестиційно-інноваційної 
політики та інвестиційних програм аграрної сфе-
ри дозволять визначати інноваційно-інвестицій-
ні перспективи аграрних підприємств з інозем-
ними інвестиціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методологічні основи інноваційно-інвести-
ційного розвитку аграрної сфери економіки Укра-
їни змістовно наведені в роботах Б. Данилишина, 
Л. Дейнеко, М. Коденської, М. Кропивка, М. Ма-
ліка, Л. Мармуль, Н. Рунчевої, П. Саблука.

Незважаючи на велику кількість публікацій, 
статей та інших наукових робіт, присвячених ін-
новаційному розвитку аграрної сфери країни, 
дослідження перспективних інноваційно-інвес-
тиційних програм та проектів розвитку аграрних 
підприємств з іноземними інвестиціями потребує 
їх поглибленого вивчення.

Метою статті є виявлення найбільш перспек-
тивних інноваційних програм та проектів розвит-
ку аграрних підприємств з іноземними інвестиці-
ями на сучасному етапі розвитку агросфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ор-
ганізаційно-економічний механізм розвитку ін-
новаційної діяльності аграрних підприємств з 
іноземними інвестиціями включає:

— стратегічне управління інноваціями, спря-
моване на розробку заходів, програм, проектів до-
сягнення намічених цілей, виходячи з потенціалу 
венчурних можливостей, виробничого потенціа-
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лу підприємств, зовнішніх і внутрішніх факторів, 
потреб споживачів у нововведеннях;

— планування інновацій, що включає інстру-
ментарій, правила, інформацію і процеси, спря-
мовані на досягнення кінцевих цілей;

— підтримку і стимулювання інноваційної 
підприємницької діяльності;

— систему фінансування інноваційних 
процесів, що включає багатоканальні джере-
ла надходження фінансових ресурсів, принци-
пи вкладення акумульованих коштів, механізм 
контролю за використанням інвестицій, їх зво-
ротність і оцінку ефективності інноваційно-ін-
вестиційних проектів;

— оподатковування організацій, що розро-
бляють і освоюють нововведення, страхування 
інноваційних ризиків;

— стратегічний і тактичний інноваційний 
маркетинг, спрямований на підтримку конкурен-
тоспроможності суб’єкта господарювання і осво-
єння нових ринків збуту;

— ціноутворення на інноваційну продукцію 
(роботи, послуги) [1, c. 62].

Складність агропромислового виробництва та 
його специфіка визначають своєрідність підходів і 
методів управління інноваційною діяльністю, спо-
лучення різних типів інновацій, посилення ролі 
держави у стимулюванні інновацій. Варто під-
креслити, що особливості сільськогосподарського 
виробництва характеризуються високим рівнем 
ризиків інноваційних процесів. Ризик фінансу-
вання науково-виробничих результатів, ризик ча-
сового розриву між витратами і результатами, не-
визначеність попиту на інноваційну продукцію не 
зацікавлюють приватних інвесторів, тим більше 
іноземних, вкладати капітал у реалізацію стратегій 
інноваційного розвитку сільського господарства.

З метою зміни такого ставлення на рівні влас-
ників необхідно розуміти інноваційно-інвести-
ційну діяльність як системи з певними властивос-
тями та враховувати їх. Так, це поліструктурність 
системи інвестиційного забезпечення інновацій 
у аграрних підприємствах з іноземними інвес-
тиціями, яка заснована на взаємопереплетеннях 
різнорівневих систем і підсистем. Наступне — це 
емерджентність системи, яка виражається у вза-
ємному впливі змін елементів. На нашу думку, 
система інвестиційного забезпечення інновацій-
ного розвитку аграрних підприємств з інозем-
ними інвестиціями має являти собою сукупність 
пов’язаних між собою центрів відповідальності 
інвестиційного забезпечення інноваційного роз-
витку інтегруючої фінансово-промислової групи 
і залучених до неї агропромислових підприємств, 
які відтворюють оптимальні інвестиційні грошо-
ві потоки, спрямовані на реалізацію інновацій, і 
здійснюють генеруючий синергетичний ефект [2].

Аналіз сучасних тенденцій розвитку світового 
агропромислового виробництва дозволяє зробити 
висновок, що сутністю аграрної сфери є інтегра-
ція взаємозалежних видів і підвидів економічної 
діяльності в галузях сільськогосподарського і про-
мислового виробництва, пов’язаних між собою 
технічно, технологічно, економічно, фінансово 
й організаційно на основі державної, приватної 
і змішаної форм власності різного територіаль-
ного розміщення в інтересах виробництва на ін-
новаційному обладнанні суспільно необхідного 
інноваційного кінцевого продукту за мінімальних 
витрат і максимальних фінансових результатів. 
Тоді формами аграрної сфери будуть різним чи-
ном структуровані суб’єкти господарювання, такі 
як агропромислове підприємство, агропромисло-
вий комбінат, агропромислове об’єднання, кор-
порація, холдинг і фінансово-промислова група. 
Основні стратегії (напрями) їхнього інноваційно-
го розвитку наведено на рис. 1.

Аналіз світової практики функціонування 
аграрної сфери показує, що важливою умовою 
інноваційного розвитку є формування міжнарод-
ного ринку інноваційних технологій. це забез-
печує прискорення інноваційних процесів, про 
що свідчить досвід найбільш розвинених країн. 
При формуванні стратегії інноваційної діяльнос-
ті принципово важливим є вибір визначального 
вектору державної політики. За кордоном скла-
лися і реалізуються різні стратегії, організаційно-
економічні елементи, які формують і стимулюють 
інноваційну політику держави (табл. 1).

Найбільшого поширення за кордоном одер-
жала державна політика, яка базується на меха-
нізмах фінансової підтримки науково-дослідної 
й дослідно-конструкторської роботи (НДДКР) 
державою, інвестиційними фондами, приватним 
агробізнесом тощо, а також на дотриманні прав 
на об’єкти інтелектуальної власності. Особли-
вість американської структури управління науко-
во-технічним прогресом (НТП) — тісна взаємо-
дія держави і приватного бізнесу, значна частина 
змішаних організацій фінансується з державних 
і приватних джерел. У США держава робить зна-
чний внесок у розвиток аграрної науки — близько 
1 млрд. дол. на рік. ці кошти складаються із ко-
штів федерального бюджету (менше половини) і 
коштів бюджетів штатів.

Проте найбільш активну роль в інновацій-
ному прориві індустріально розвинених країн 
відіграє внутрішньофірмова наука, інтегрована 
в реальний сектор економіки. У таких країнах 
ЄС, як Велика Британія, Франція, Чехія, Ав-
стрія, Бельгія і Німеччина на її частку доводиться 
62,0–70,0 % загальних витрат на нayку; у США — 
70,0 %, Китаї — 71,0 %; Швеції, Японії та Ізраї-
лі — 75,0–77,0 %. Таким чином, дослідження 
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Рис. 1. Основні стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями  
на перспективу (розроблено автором на основі [3, c. 53])

Таблиця 1
Стратегії державної інноваційної політики за кордоном (розроблено автором)

Напрями інноваційної політики 
Основні організаційно-економічні 

елементи
Країни

Формування національної 
інноваційної системи 

Реструктуризація державного секто-
ру науки

Болгарія, Польща, Литва

Інтеграція науки і освіти Латвія, Естонія, Чехія

Залучення малого і середнього бізне-
су в інноваційну діяльність

Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, 
Естонія, Туреччина, Чилі

Визначення пріоритетних експорт-
них напрямів у галузях високих тех-
нологій

Чехія, Румунія, Чилі, Туреччина

Оптимізація структури національної 
інноваційної системи

Адаптація державної системи управ-
ління і планування до особливостей 
інноваційної системи

Японія, Норвегія, Індія, Чилі

Оптимізація державного фінансу-
вання науки й інноваційної сфери

США, Франція, Велика Британія, 
Данія, Норвегія, Швеція, Австралія

Розвиток фундаментальних дослі-
джень

Велика Британія, Швеція, Словенія

Стимулювання інноваційної 
кооперації бізнесу й науки 

Стимулювання зближення корпора-
цій, бізнесу і наукового сектору

США, Фінляндія

Великі державні вкладення в науку та 
інноваційну сферу, залучення націо-
нального приватного капіталу

Ізраїль, Фінляндія

Стимулювання інновації активнос-
ті приватного сектору із залученням 
іноземних інвестицій в інноваційну 
сферу

Велика Британія, Ірландія, Китай, 
Малайзія, Індія, Ізраїль

Стимулювання інноваційної ініціа-
тиви наукового сектору

Німеччина, Японія, Нова Зеландія, 
Данія

Стимулювання ініціатив регіонів Франція, Німеччина, Фінляндія

Налагодження внутрішніх 
інноваційних мереж

Створення особливих умов для утво-
рення зв’язків у інноваційній сфері

США, Норвегія, Ірландія
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ефективно поєднуються з аутсорсингом послуг 
наукових центрів та університетів. цей розподіл 
дослідницьких зусиль дозволяє фірмам розвивати 
власний інноваційний потенціал, залишаючись 
при цьому в центрі потоків науково-технічної ін-
формації [4, c. 197].

У основі всіх процесів управління науково-ін-
новаційною діяльністю (НІД) лежить планування, 
хоча воно носить обмежений характер і нерозрив-
но пов’язане з фінансуванням (бюджетуванням) 
або здійснюється паралельно. Набір методів і засо-
бів державної політики, спрямованих на розвиток 
інноваційної активності, досить широкий, хоча її 
варіанти, рушійні сили й організаційні рішення в 
різних країнах мають свої особливості. У більшості 
країн здійснюється планування науково-технічної 
діяльності, спрямоване на усунення ризику дублю-
вання робіт, урахування довгострокових міждис-
циплінарних досліджень, установлення деякого 
абсолютного рівня обсягів фінансування НДДКР 
із суспільних фондів (бюджету).

Одним із напрямків підвищення ефективнос-
ті інноваційно-інвестиційної діяльності аграрних 
підприємств з іноземними інвестиціями може 
стати розробка комплексних програм із залучен-
ня інвестицій як основа модернізації інвестицій-
ної діяльності (рис. 2).

Вказана модель повинна містити у собі три 
основні складові: інвестиційна привабливість, 
управління інвестиційним процесом, заходи з 
поліпшення інвестиційного клімату. Кожен з на-
ведених елементів має свій алгоритм із залучення 
інвестицій.

Однією з ключових умов досягнення стра-
тегічних цілей, визначених у «Стратегії розвитку 
аграрного сектору економіки на період до 2020 
року», є переведення його розвитку на інновацій-
ну основу, невід’ємним компонентом якої є впро-
вадження аграрними підприємствами інновацій-
них проектів і ефективного та результативного 
управління ними. Як справедливо зазначають на-
уковці, необхідність упровадження інноваційних 
проектів як механізмів системного локального 
розвитку в рамках окремих аграрних підприємств 
посилюється наявністю організаційно-техноло-
гічних, виробничо-ресурсних, соціально-еко-
номічних, структурно-інформаційних проблем 
товаровиробників, що потребують нагального 
вирішення. Варто погодитися з тим, що ефектив-
ність реалізації інноваційних проектів у аграрних 
підприємствах насамперед залежить від правиль-
ності управлінських дій, обраної моделі управлін-
ня та її успішного практичного впровадження [6, 
c. 30].

Характеризуючи стан і тенденції впроваджен-
ня інноваційно-інвестиційних проектів у підпри-
ємствах аграрної сфери економіки України, слід 
зазначити, що до недавнього часу (2016 р.) були 
відсутні систематизовані інформаційно-аналі-
тичні та/або статистичні дані, які б свідчили про 
сучасний стан і характер перебігу досліджуваних 
процесів. Проте останнім часом Департамент 
стратегії та економічного розвитку Міністер-
ства аграрної політики та продовольства Украї-
ни здійснює на постійній основі щоквартальний 
моніторинг стану впровадження найбільш важ-

Рис. 2. Макет комплексної програми із залучення інвестицій (розроблено автором на основі [5])
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ливих інвестиційних проектів на основі інфор-
мації департаментів агропромислового розвитку 
облдерж адміністрацій. На підставі цього готуєть-
ся «Аналітична записка щодо впровадження най-
більш важливих інвестиційних проектів, які реа-
лізуються в агропромисловому комплексі регіонів 
станом на …» [7, c. 24]. Так, за інформацією депар-
таментів агропромислового розвитку облдержад-
міністрацій станом на 1 січня 2017 р. у аграрній 
сфері економіки України підприємства загалом 

реалізували 380 інвестиційних проектів, що на 82 
проекти (27,5 %) більше порівняно з відповідною 
датою 2016 р. Найбільшу кількість інноваційно-
інвестиційних проектів впроваджують агрофор-
мування у: Львівській — 48 од. (+ 30 од., або у 2,6 
раза більше порівняно з 2016 р.); Вінницькій — 45 
од. (+ 3 од., або 7,1 %); Черкаській — 43 од. (+18 
од., або 72,0 %); Полтавській — 40 од. (+ 31 од., 
або в 4,4 раза більше) та Херсонській — 39 од. (+ 
4 од., або 11,4 %) областях (табл. 1).

Таблиця 2
Впровадження найбільш важливих інвестиційних проектів у аграрних підприємствах України на 01.01.2017 р. 

(розраховано й побудовано автором за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, 2017 р.)

Область
Загальна 
кількість 
проектів

Кошторисна 
вартість 

проектів*, млн. 
грн.

Джерела 
фінансування, млн. 

грн.**
Потреба в 

інвестиціях, 
млн. грн.

Сума освоєних 
інвестицій, 

млн. грн.власні 
кошти

залучені 
кошти

Вінницька 45 10 898,0 7 058,0 3 840,0 0,0 6 564,4

Волинська 11 204,9 116,4 0,0 88,5 116,4

Дніпропетровська 9 362,0 165,9 5,1 191,0 48,1

Житомирська 14 921,9 879,9 33,0 9,0 722,7

Закарпатська 4 11,4 9,1 0,0 2,3 9,1

Запорізька 1 200,0 110,0 0,0 90,0 0,0

Івано-Франківська 4 266,5 232,5 5,0 29,0 104,9

Київська 8 617,4 327,4 290,0 0,0 210,9

Кіровоградська 29 435,0 429,5 1,5 4,0 233,4

Львівська 48 1 200,6 555,2 240,9 222,5 0,1

Миколаївська 20 615,1 106,7 26,8 481,5 8,2

Одеська 9 2 707,6 1 111,2 1 517,0 79,3 1088,2

Полтавська 40 412,5 359,1 53,4 196,7 215,8

Рівненська 12 243,2 146,1 17,3 79,9 64,9

Сумська 4 2 271,1 2 229,1 0,0 42,0 404,3

Тернопільська 3 491,2 491,2 0,0 0,0 0,0

Харківська 4 221,9 125,5 86,4 10,0 37,8

Херсонська 39 2 610,2 1 875,6 61,5 673,1 1 722,9

Хмельницька 6 184,0 184,0 0,0 0,0 50,0

Черкаська 43 2 275,3 2 055,4 39,0 180,9 1521,1

Чернівецька 23 423,3 329,7 59,5 31,0 141,8

Чернігівська 4 319,3 312,0 7,3 0,0 162,0

Усього 380 27 892,1 19 209,4 6 283,6 2 410,7 13 426,7
1 
* Загальна кошторисна вартість не співпадає зі складниками фінансування через різні методологічні підходи.
** У сумі з валютою у гривневому еквіваленті згідно з офіційним курсом НБУ станом на 30.12.2016 р. (1 дол. США — 

27,19 грн.; 1 євро — 28,42 грн.).

Загальна сума кошторисної вартості інвес-
тиційних проектів становила майже 27,9 млрд. 
грн., з яких основним джерелом фінансування 
були власні кошти — 19,2 млрд. грн., або 68,8 %. 
Вартість інвестиційних проектів, що реалізують-
ся у регіонах, коливається від 80,0 тис. грн. до 
9,6 млрд. грн. У порівнянні з даними станом на 
01.01.2016 р. загальна сума кошторисної вартості 
інвестиційних проектів зменшилась на 2,8 млрд. 
грн. Зокрема, власні та залучені кошти зменши-
лись на 1,3 млрд. грн. і 0,7 млрд. грн. відповідно. 

Крім того, зменшилась потреба в інвестиціях на 
1,1 млрд. грн. [8, c. 206].

У агроформуваннях реалізовувалися, в осно-
вному, проекти, кошторисна вартість яких стано-
вила до 500,0 млн. грн. — 374 од., або 98,4 % від 
загальної кількості; від 500,0 млн. грн. до 1,0 млрд. 
грн. — 1 од., або 0,3 %, і понад 1,0 млрд. грн. — 5 
од., або 1,3 %. Середня кошторисна вартість ін-
вестиційного аграрного проекту, що реалізувався 
станом на 01.01.2017 р., у розрізі областей коли-
валась від 2,9 млн. грн. у Закарпатській області 
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до 576,8 млн. грн. у Сумській області за середньо-
го значення цього показника в Україні на рівні 
73,4 млн. грн. (рис. 3).

Провідними агроформуваннями із залучення 
інвестицій серед підприємств, які впроваджували 
інноваційно-інвестиційні проекти в сільськогос-

Рис. 3. Рейтинг аграрних підприємств областей України за середньою вартістю інноваційно-інвестиційних 
проектів станом на 01.01.2017 р. (розраховано й побудовано автором за даними Міністерства аграрної 

політики і продовольства України, 2017 р.)

подарське та агропромислове виробництво, роз-
міщені у:

— Вінницькій області, де загальна вартість 
проектів становила майже 10,9 млрд. грн., з них 
9,6 млрд. грн. — це будівництво сучасного птахо-
комплексу з виробничою потужністю 440 тис. т 
м’яса/рік;

— Одеській області — 2,7 млрд. грн., з них 
2,5 млрд. грн. — розбудова зернового терміналу з 
можливістю зберігання 200,0 тис. т зерна та з річ-
ним відвантаженням 4,5 млн. т;

— Херсонській області — 2,6 млрд. грн., з 
них 1,7 млрд. грн. — у будівництво птахофабрики 
з утримання 2,5 млн. гол. молодняка птиці та 5,0 
млн. гол. курей-несучок;

— Черкаській області — 2,3 млрд. грн., з них 
1,3 млрд. грн. — будівництво племрепродукто-
ра з виробництва інкубаційних яєць потужністю 
320 млн. шт. яєць за рік;

— Сумській області — 2,3 млрд. грн., з них 
2,2 млрд. грн. — розбудова елеватора та комплексу 
з виробництва комбікормів потужністю 300 тис. т. 
за рік [9].

Впровадження тільки згаданих п’яти най-
більших інвестиційних проектів, за даними про-
фільного міністерства, забезпечить робочими 
місцями понад 11,0 тис. осіб. Характеризуючи 

структуру джерел фінансування інноваційно-
інвестиційних аграрних проектів (рис. 4), варто 
зазначити, що, попри переважне домінування 
власних джерел у більшості підприємств регіонів, 
є й такі, де значну питому вагу займали залучені 
кошти. Зокрема, до них належать агроформуван-
ня Одеської (57,7 %), Київської (47,0 %), Харків-
ської (40,8 %), Вінницької (35,2 %) та Львівської 
(30,3 %) областей.

У Волинській, Закарпатській, Запорізькій і 
Сумській областях кошти для реалізації інвес-
тиційних проектів не залучали, проте є потре-
ба в інвестиціях у таких розмірах: відповідно 
88,5 млн. грн., 2,3 млн. грн., 90,0 млн. грн. та 
42,0 млн. грн. У Тернопільській і Хмельниць-
кій областях інвестиційні проекти реалізуються 
агроформуваннями за рахунок власних коштів, 
не маючи потреби в додаткових інвестиціях. 
Найбільше освоєно інвестицій від загальної 
кошторисної вартості інвестиційних проектів 
у сільськогосподарських підприємствах Закар-
патської — 80,0 %, Житомирської — 78,4 %, 
Черкаської — 66,9 %, Херсонської — 66,0 %, 
Він ницької — 60,2 %, Волинської — 56,8 %, Кі-
ровоградської — 53,6 % областей. Водночас у 
Запорізькій і Тернопільській областях інвести-
ції не освоювали [10, c.97].



50

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (41) 2018

Найпоширенішими напрямами реалізації 
інноваційно-інвестиційних аграрних проектів 
у країні станом на 01.01.2017 р. були такі (будів-
ництво або реконструкція): вирощування ВРХ — 
89 од. (23,4 %), у т. ч. молочного напряму 72 од. 
(18,9 %) та м’ясного — 17 од. (4,5 %); обробка, 
зберігання та переробка зерна й насіння — 73 од. 
(19,2 %); свинокомплекси — 62 од. (16,3 %); ово-
че- та плодосховища — 35 од. (9,2 %); птахокомп-
лекси — 23 од. (6,1 %); багаторічні насаджен-
ня — 13 од. (3,4 %); краплинне зрошення — 13 од. 
(3,4 %); переробка сільськогосподарської сирови-
ни — 6 од. (1,6 %) та ін.

Висновок. Зростання обсягу інвестицій в аг-
роформування, розмір яких наразі перевищив до-
кризовий період, свідчить про поліпшення інвес-
тиційної привабливості й позитивні очікування. 
Крім реальних інвестицій у фізичні активи, про 
поліпшення інвестиційного клімату також свід-
чать настрої інституційних інвесторів на фінансо-
вих ринках. Зокрема, наприкінці 2016 р. уперше із 
жовтня 2014 р. загальна ринкова вартість україн-
ських публічних аграрних акціонерних товариств 
перевищила 3,5 млрд. дол. США.

Найбільше інвестиційних проектів реалізо-
вувалось у галузі скотарства, а також обробки, 
зберігання та переробки зерна й насіння. Зро-
зуміло, що кожен із реалізованих інвестиційних 
проектів може мати різний рівень інноваційнос-

ті, проте переважну більшість із них (можливо, 
і всі) можна визнати інноваційними, оскільки 
навряд чи сучасний інвестор буде вкладати ко-
шти в несучасні технології. Позитивний тренд 
відновлення інвестиційних надходжень свідчить 
про поліпшення очікувань підприємств, що вже 
працюють. За умов продовження позитивних 
тенденцій можна очікувати на зростання част-
ки іноземних інвестицій у країну. Отже, усе це 
свідчить про збільшення інвестиційних можли-
востей для впровадження інноваційних проектів 
аграрних підприємств України.
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