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У статті обгрунтовано передумову формування агрополісів з метою підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств АПК у Дніпропетровському регіоні. Дослідження розглядає
основні напрямки та стратегії розвитку агропромислового комплексу Дніпропетровського регіону з використання моделі агрополісу.
The paper considers background of acropolises formation to raise a competitiveness level of AIC
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід України до європейський стандартів у зв'язку зі вступом до СОТ та на передодні підписання Асоціації
з Європейським Союзом, лібералізація діючого законодавства, відкриття вітчизняних ринків для іноземних інвесторів вимагає від українських підприємств АПК підвищення рівня конкурентоспроможності та зміни умов функціонування.
На український ринок АПК заходять транснаціональні
корпорації, в результаті вітчизняні гравці стикнуться з
жорсткою конкуренцією та ущільненням ринку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням формування, ефективності та перспективам
розвитку кластерних структур останнім часом присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців.
Більшість з них вивчають промислову кластеризацію як
на регіональному, так і на національному рівні. Серед
вітчизняних вчених, які займаються проблемами створення і розвитку кластерних агропромислових формувань
можна виділити Головня Ю.І., Мельник Ю.Ф., П.Т. Саблука, Травянко О.І., Цадо Г. та інших.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є обгрунтування доцільності створення агропромислових технополісів — агрополісів, як
інноваційної форми розвитку агропромислового виробництва; визначення соціально-економічної значимості,
відмінних рис функцій та особливостей цих структур, порівняно з іншими формами організації співробітництва;

узагальнення світового та вітчизняного досвіду по створенню агрополісів для виявлення їх переваг і перспективності застосування в агропромисловій сфері країни; визначення кола питань, які потребують подальшого вирішення з боку науковців, практиків та держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті фінансової кризи найменше постраждали ринки країн, що тільки формують ринкові відносини,
в т.ч. і України, у порівнянні з економікою розвинутих
країн. АПК є одним з найбільш соціально і економічно
важливих та перспективних секторів національної економіки України. Саме агропромисловий сектор економіки
країни є найбільш конкурентоспроможним на європейському та й світовому ринках. Дніпропетровський регіон
займає особливе місце в АПК України, він має всі необхідні передумови для формування окремих територіальних агропромислових структур.
Не дивлячись на те, що агробізнес є одним з основних джерел отримання доходів держави і зайнятості населення, шлях до всебічного його розвитку пов'язаний з
відповідними інфраструктурними обмеженнями, недостатністю доступу до фінансових, виробничих та трудових ресурсів [1].
Економічна стратегія підвищення конкурентоспроможності Дніпропетровського регіону повинна бути заснована на кластерному підході, логістизації, концентрації
та залучення прямих вітчизняних та іноземних інвестицій
багатонаціональних компаній з інших секторів економіки у АПК, хостінг стратегій, який виходить за рамки тра-
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диційних бізнес-еліт, а також перемовини щодо співробітництва з основними торговими партнерами України:
Росією, Євросоюзом, Китаєм та США [2].
В даний час аграрний сектор економіки Дніпропетровського регіону і України в цілому, опинився перед системним викликом, що вимагає поновлення науковоінформаційної, технічної, технологічної бази АПК на якісно новій основі, перед необхідністю переходу до якісно нової інноваційної моделі розвитку [3].
Необхідність кардинальної модернізації АПК визначається такими основними факторами [4, 5]:
— посиленням глобальної конкуренції в агропродовольчій економіці та необхідністю імпортозаміщення на
українському агропродовольчому ринку;
— низькою продуктивністю праці в аграрній сфері та
нераціональним використанням наявних ресурсів і виробництв;
— недостатнім рівнем розвитку людського капіталу
в сільській місцевості;
— неможливістю вирішення проблеми забезпечення
населення доступним і якісним вітчизняним продовольством в обсягах та структурі, відповідних раціональним
науково-обгрунтованим нормам харчування.
Тому одним зі шляхів вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності АПК України в цілому, та
Дніпропетровського регіону зокрема, є створення агропромислових парків — агрополісів. Під агрополісом
мається на увазі локальна організаційна структура, сформована для інноваційного розвитку агропромислової
діяльності, що об'єднує на одній території або на декількох взаємопов'язаних територіях необхідні елементи:
АПК, науково-інформаційні центри, навчальні заклади,
транспортні організації, державні органи та ін. з метою
підвищення конкурентоспроможності сектора економіки, території чи регіону шляхом зміцнення координації
між економічними суб'єктами (підприємствами, центральними та місцевими органами влади) та навчально-науковими установами.
Усі елементи агрополісу можна поділити на гнучкі та
жорсткі. До гнучких елементів можна віднести об'єднання, соціальне співробітництво, розвиток підприємництва та довгострокове співробітництво. До жорстких —
транспортна та інформаційно-комунікаційна інфраструктури, науково-інформаційні центри, технологічні та промислові об'єкти.
До головних компонентів агрополісу слід віднести:
інфраструктуру, сервісну платформу та спеціалізовані
інструменти.
Розвинені та сучасні транспортна (система автошляхів, порт, аеропорт, залізнична станція, логістичні
центри); інформаційно-комунікаційна (навчальні заклади,
науково-інформаційні центри) та виробнича (рослинництво і тваринництво; переробні і харчові підприємства, виробництво сільськогосподарських машин та обладнання;
мінеральних добрив та ін.) інфраструктури є основою
успішного функціонування агрополісу.
До складу компоненту "сервісна платформа" відносяться: центри сертифікації, лабораторії якості, державні
органи, центри патентування та консультування, міжнародні та професійні асоціації, кадрові агенції, кредитні
та фінансові інститути, ін.
До спеціалізованих інструментів агрополісу належать:
технології, інноваційні програми, багатопрофільні дослідження, фінансові та податкові пільги, важелі дебюрократизації (єдиний офіс), бізнес-інкубатори та ін. Модель
агрополісу наведена на рисунку 1.
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Для формування агрополісу у Дніпропетровському
регіоні за наведеною моделлю є всі відповідні передумови: розгалужена система автошляхів та залізничних сполучень, річковий порт, міжнародний аеропорт, навчальні
заклади, науково-дослідні центри, підприємства переробної і харчової промисловості, машинобудівні підприємства та ін. [6].
Організація агрополісу у Дніпропетровському регіоні
буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності АПК,
залученню прямих іноземних інвестицій та підвищенню
рівня продовольчої безпеки.
Крім того, за напрямом спеціалізації агрополіси можна поділити на промислові — заснованих на взаємодії науково-дослідницьких установ і промислових підприємств
та торгівельних — сконцентрованих на взаємодії науково-дослідницьких установ і переробно-харчових
підприємств. Створення агрополісів повинно стати новим
напрямом агроекономічної політики держави щодо
підтримки окремих регіонів шляхом генерації та підтримки нових ідей, технологій та ноу-хау.
Держава не повинна бути стороннім спостерігачем за
процесом формування агрополісів, державна політика повинна сприяти стратегічному розвитку агропромислового комплексу на основі існуючих регіональних ресурсів
та усвідомленням свого місця на міжнародному агропромисловому та продовольчому ринках. Розробка адекватної політики створення агрополісу повинна охоплювати
сільське господарство, промисловість, наукові дослідження та розробки, інноваційну діяльність та рівень конкурентоспроможності.
Цього можливо домогтися наступними способами [7].
По-перше, агрополіси можуть стати центрами підготовки спеціалістів для відповідних структур агробізнесу.
По-друге, стимулювати ефективну передачу знань та
набутих навичок з метою підвищення динаміки конкурентоспроможності агрофірм.
По-третє, агрополіси є багатомірними структурами з
разголуженою мережею горизонтальних та вертикальних
контактів. І, нарешті, агрополіси роблять основний акцент
на інноваціях.
Поєднання агрополісу та вільної економічної зони на
окремих територіях дасть змогу збільшити потік прямих
іноземних інвестицій, експорт сільскогосподарської продукції з даного регіону. Інтеграція промислових підприємств на основі високотехнологічних підходів та логістичних послуг заснована на ліберальних податкових
умовах може бути направлена на конкретні підгалузі агропромислового комплексу (молокопереробне, олійножирове, овочеве виробництво) [8].
Необхідно сконцентрувати увагу на підвищенні конкурентоздатності агрополісів на основі інноваційного
підходу щодо створення агропромислових кластерів за
рахунок збільшення інвестицій у розвиток інфраструктури всього регіону. Багатомірна організації агрополісів
повинна охоплювати сільськогосподарську, промислову,
інноваційну та регіональну політики, а також механізм їх
взаємодії.
ВИСНОВКИ
Беручи до уваги, що організація та створення агрополісів в Україні є досить неоднорідною та нескоординованою існує необхідність щодо приведення її відповідність
до міжнародного рівня. Заходи щодо сприяння формуванню та ефективному функціонуванню агрополісів повинні бути розроблені та впроваджені на державному і
регіональному рівні.

Інвестиції: практика та досвід № 6/2014
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КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ АГРОПОЛІСУ

КЛІЄНТИ
--- — межі агропромислового кластеру.

Рис. 1. Структурна модель агрополісу
Джерело: авторська розробка.
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Таким чином, для отримання необхідного економічного ефекту від створення агрополісів повинні бути створені сприятливі умови щодо організації виробничої інфраструктури, залучення інвестицій до АПК, стимулювання
створення агропромислових кластерів, залучення навчальних закладів та наукових-дослідницьких інституцій,
а також активна участь у міжнародних проектах. В Україна, на жаль, досі відсутня практика та ініціатива щодо
створення агрополісів.
Для спрощення процедури створення і організації агрополісів та агропромислових кластерів в рамках
співпраці з ЄС доцільно використовувати готові платформи, а саме ABC- Network — агробіотехнологічний кластер. Відповідно до світового досвіду період створення
повноцінно функціонуючого агрополісу складає близько
10 років [9,10].
У Дніпропетровській області працює 16 агрохолдингів, до найпотужніших належать: АТЗТ "Агро-Союз",
ТОВ "АМГ Агрохолдинг", ТОВ "Демис-Агро", ТОВ "АгроОвен", Компания "Аграрный Холдинг Авангард, KSG
Agro, "Приват-АгроХолдинг" та ін. [6].
На базі 5 провідних агрохолдингів області: "АгроСоюз", "KSG-Агро", "Агро-Овен", "Demis-Агро", "Орільська" доцільно створити агрополіс.
Створення агрополісів в Україні і в Дніпропетровському регіоні зокрема доцільно здійснювати на засадах
державно-приватного партнерства (ДПП): право власності
на агрополіс залишається в руках у держави як власника
землі, а управління, технічні, інвестиційні та науково-консультаційні ресурси — прерогатива приватних власників.
Таким чином, необхідно створити на державному та регіональному рівні відповідні сприятливі умови для залучення прямих інвестицій, а саме: податкові пільги, прозорість
правової бази, спеціальні фінансові пакети послуг,
технічні умови та ін. Створення агрополісів має щільний
зв'язок з територіальним розвитком регіону, і полягає у
спільному розподілу обов'язків між органами місцевого
самоврядування та керівництвом технополісу.
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