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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АГРОКЛАСТЕРІВ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація. На даний час аграрний сектор України зазнає кардинальних
організаційних змін і трансформацій за різними напрямами розвитку, у тому числі й
інноваційного. Це вимагає формування й функціонування належної інноваційної
інфраструктури та пошуку принципово нових організаційно-правових форм
господарювання, які б відповідали сучасним економічних умовах. Однією з таких форм
може бути інноваційний агрокластер.
Метою даного дослідження є обгрунтування концептуальних засад створення
інноваційних агрокластерів як важливої складової інноваційної екосистеми в умовах
забезпечення сталого розвитку.
У статті проаналізовано й узагальнено законодавчі документи, які регулюють
питання створення й функціонування інноваційних агрокластерів як нового суб’єкта
економічних і правових відносин в аграрному секторі. Розглянуто стратегічні програми
регіонального розвитку до 2027 року у частині створення кластерних структур.
Запропоновано структурну схему взаємодії елементів регіональної інноваційної
екосистеми для досягнення стратегічної мети «Інноваційний розвиток регіону на основі
смарт-спеціалізації». Надано пропозиції щодо можливих організаційно-правових форм
інноваційного агрокластеру з урахуванням передової європейської практики. Визначено
відмінності кластеру від інших організаційно-правових форм об’єднань підприємств.
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У результаті дослідження встановлено, що у законодавстві не приділяється належної
уваги створенню й функціонуванню інноваційних кластерів в Україні. Але з точки зору
перспективності й результативності кластеризацію варто вважати ключовим напрямом
трансформації інноваційних систем управління розвитком агропромислового комплексу.
Тому нагальним питанням залишається визначення на законодавчому рівні термінів
«кластер», «кластеризація», «інноваційний кластер» в аграрній сфері.
Запропоновано внесення змін і доповнень до законів України «Про інноваційну
діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку сільського господарства
України», Концепції створення кластерів в Україні, Стратегії розвитку сфери інноваційної
діяльності на період до 2030 року, Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки щодо створення інноваційного кластеру як специфічного виду об’єднань
підприємств аграрного сектору.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, інноваційна інфраструктура, мережева
структура, партнерство, інноваційний агрокластер, концептуальні засади, сталий
розвиток.
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF CREATING AN INNOVATIVE
AGROCLUSTER IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL ECONOMY
Abstract. At present, the agricultural sector of Ukraine is undergoing radical
organizational changes and transformations in various areas of development, including
innovation. This requires the formation and functioning of appropriate innovation infrastructure
and the search for fundamentally new organizational and legal forms of management that would
meet modern economic conditions. One such form may be an innovative agricultural cluster.
The purpose of this study is to substantiate the conceptual basis for the creation of
innovative agricultural clusters as an important component of the innovation ecosystem in terms
of sustainable development.
The article analyses and summarizes the legislative documents governing the creation and
operation of innovative agricultural clusters as a new subject of economic and legal relations in
the agricultural sector. Strategic programs of regional development till 2027 in the part of the
ISSN 2409–0948 print
ISSN 2415–3311 online

2022
№ 1(25)

75

Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості

creation of cluster structures are considered. The structural scheme of interaction of elements of
the regional innovation ecosystem for the achievement of the strategic purpose “Innovative
development of the region on the basis of smart specialization” is offered. Proposals on possible
organizational and legal forms of the innovative agricultural cluster are presented, taking into
account the best European practice. The differences between the cluster from other
organizational and legal forms of business associations are determined.
As a result of the research, it was established that the legislation does not pay due attention
to the creation and functioning of innovation clusters in Ukraine. But in terms of prospects and
effectiveness, clustering should be considered a key direction in the transformation of innovative
management systems for the development of the agro-industrial complex. Therefore, the
definition of the terms “cluster”, “clustering”, and “innovation cluster” in the agricultural sector
remains an urgent issue.
It is proposed to amend the laws of Ukraine “On Innovation”, “On Priority Areas of
Innovation in Ukraine”, “On Scientific and Scientific-Technical Activities”, “On State Support
of Agriculture of Ukraine”, Concepts of Clusters in Ukraine, Strategy development of the sphere
of innovation activity for the period up to 2030, the State Strategy of Regional Development for
2021-2027 on the creation of an innovation cluster as a specific type of associations of
enterprises in the agricultural sector.
Key words: agro-industrial complex, innovation infrastructure, network structure,
partnership, innovation agrocluster, conceptual principles, sustainable development.
Вступ. На даний час аграрний сектор України зазнає кардинальних організаційних
змін за різними напрямами розвитку, у тому числі й інноваційного. Це вимагає
формування й функціонування належної інноваційної інфраструктури та пошуку
принципово нових організаційних форм господарювання, які б відповідали сучасним
економічних умовах.
Отже, з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств
вітчизняного агропромислового комплексу необхідно створювати відповідні інноваційні
кластерні структури. З огляду на це, обгрунтування і розроблення інституційних,
нормативно-правових, організаційних засад формування інноваційних агрокластерів як
елементу інноваційної інфраструктури у контексті смарт-спеціалізації та сталого розвитку
національної економіки потребують проведення подальших наукових досліджень.
Аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень і публікацій. Питання
методичного забезпечення реалізації національної та регіональних політик кластеризації
економіки досліджують зарубіжні вчені (M. Benner [1], M. Bleackley [2], M. Delgado [3],
G. Devlin [2], P. Dussauge [4], M. Enright [5], E. Feser [6], D. Fornahl [7], M. Frankowska [8],
B. Garrette [4], N. Grashof [7], R. Hassink [9], A. Kowalski [10], M. Kruczek [11], W. Mitchell
[4], S. Morgulis-Yakushev [12], M. Porter [3; 13; 14], M. Preveser [15], Ö. Sölvell [12], S. Stem
[3], G. Swann [15], M. Szuster [16], Z. Zebrucki [11], J. Zrobek [17]).
Провідні українські вчені (М. Войнаренко [18; 19], В. Дубницький [19],
В. Загорський [20], В. Ільчук [21], М. Кизим [20; 22; 23], Ю. Куц [24], І. Лисенко [21], В.
Ляшенко [25], О. Макаренко [24], В. Мамонова [24], Л. Ринейська [26], С. Соколенко [27],
В. Хаустова [20; 23], І. Хоменко [21], М. Шашина [28], Г. Шевцова [29] та інші) в останні
десятиріччя активно займаються науково-дослідною роботою з кластерної тематики,
розглядаючи кластер переважно як об'єднання, якісно нові інститути економічної системи
господарювання, які з'являтися під впливом інституційних змін в економіці, формування
принципово нових елементів інституційного середовища, розвитку процесів глобальної
конкуренції тощо.
Проблемам уточнення сутності інноваційної інфраструктури, поглиблення
теоретичного
обґрунтування
взаємозалежності
й
визначеності
інноваційної
інфраструктури й інноваційної системи, розроблення пропозицій щодо формування
функціональної структури науково-інноваційного кластера присвячено наукові праці
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багатьох дослідників, серед яких: Ю. Бочарова [30]; К. Желуденко [31]; О. Зоря, Т.
Бардіна, Я. Радіонова [32]; А. Князевич, І. Брітченко [33]; М. Кропивко, О. Ковальова [34];
Г. Лановська [35]; Н. Лохман, Н. Пасічник [36]; Ю. Носенко, О. Нечипоренко, Л.
Сінельник [37]; О. Носовець, Л. Волощук [38]; В. Омельяненко [39]; І. Підоричева [40; 41;
42]; О. Фінагіна та ін. [43].
Ця стаття є продовженням авторських наукових розробок з обгрунтування
концептуальних положень створення й розвитку агрокластерів як пріоритетного напряму
модернізації аграрного сектору; стратегічного інституту збалансованого сталого розвитку;
мережевої моделі партнерства у регіонах України з урахуванням їх специфіки. У
результаті попередніх досліджень [44-51] сформульовано концептуальні підходи до
гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств шляхом визначення
об’єкта, принципів і алгоритму; запропоновано економіко-математичних інструментарій
для оцінювання галузевої структури сільськогосподарських підприємств; обґрунтовано
теоретичні положення і методичні підходи до формування концептуальних засад
біоорієнтованої економіки та встановлено її роль у контексті сталого розвитку;
узагальнено європейський досвід формування й функціонування кластерних структур в
аграрній сфері; виконано статистичний аналіз основних показників функціонування
суб’єктів господарювання в аграрній сфері в економічних районах України з урахуванням
регіональної специфіки; запропоновано організаційно-економічний механізм управління
розвитком агрокластерів.
Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на
широке коло наукових досліджень з обраної теми, багатоаспектність і дискусійність
окремих питань потребують проведення подальших розробок. І особливо вирішення даної
проблеми актуалізується на сучасному етапі трансформаційних перетворень
агропромислового комплексу в умовах смарт-спеціалізації, модернізації, і цифровізації та
сталого розвитку національної економіки.
У зв’язку з цим, мета даної статті полягає в обгрунтуванні концептуальних засад
створення інноваційних агрокластерів як важливої складової інноваційної екосистеми в
умовах забезпечення сталого розвитку.
Теоретико-методологічною основою дослідження є положення інституціональної
теорії, зокрема парадигми еволюційного розвитку, теорії кластеризації, концепцій сталого
розвитку, зеленої економіки, стратегічного, інноваційного, логістичного і маркетингового
менеджменту, управління розвитком підприємств. У процесі дослідження використано
такі загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, класифікації, порівняння, структурнологічного узагальнення.
Висвітлення основного матеріалу. Як свідчить аналіз, в Україні існує проблема
відсутності напрацьованої бази нормативно-правового регулювання створення й
функціонування кластерів як нового суб’єкта економічних і правових відносин.
Сьогодні у чинному законодавстві України закріплено організаційно-правові форми
об’єднань підприємств. Відповідно до ст. 120 Господарського кодексу України
господарські об’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.
Крім цього, ст. 127 передбачено створення й функціонування інших форм об’єднань
підприємств (союзи, спілки, асоціації підприємців тощо).
Варто зауважити, що існують передумови для виникнення нових виробничих систем
у сферах господарської діяльності. Але відсутні поняття «кластер» та «інноваційний
кластер», а також порядок фінансування їх розвитку з урахуванням галузевої специфіки
сільського господарства. Розробленими, але не затвердженими залишаються проєкти
нормативно-правових актів щодо формування засад державної політики у сфері
кластеризації економіки. Так, у проєкті «Концепції створення кластерів в Україні» (2008
р.) було зазначено про створення інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубатори,
технопарки, промислові парки, регіональні центри інноваційного розвитку) та
інноваційно-технологічних кластерів як
об’єднання
географічно
локалізованих
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підприємств, що пов’язані виробничими зв’язками з метою створення інноваційної
продукції та надання послуг суб’єктам інноваційної діяльності. Однак ця Концепція так і
не набрала чинності.
Згідно із Законом України від 04.07.2002 р. № 40-IV «Про інноваційну діяльність» (із
змін., редакція від 12.04.2022 р.) одним із основних принципів державної інноваційної
політики є сприяння розвитку інноваційної інфраструктури, під якою розуміється
сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми
власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові,
консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
У Законі України від 14.09.2006 р. № 143-V «Про державне регулювання діяльності
у сфері трансферу технологій» (із змін., редакція від 16.10.2020 р.) йдеться про підтримку
розвитку інфраструктури у сфері трансферу технологій і стимулювання залучення
інвестицій у цю сферу для інноваційного розвитку національної економіки і
технологічного оновлення виробництва.
У Законі України від 08.09.2011 р. № 3715-VI «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» (із змін., редакція від 05.12.2012 р.) наголошено про
впровадження заходів з розвитку інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів,
технологічних парків, наукових парків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів,
центрів трансферу технологій, інноваційних кластерів, венчурних фондів тощо).
При цьому слід відзначити, що у Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності
на період до 2030 року, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10.07.2019 р. № 526-р, інноваційні кластери є складовим елементом інноваційної
інфраструктури.
У Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яку затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695, задля досягнення
оперативної мети «Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня
регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів» мають бути
створені інноваційні кластери.
Це можна вважати одним із позитивних моментів у законодавчому полі щодо
застосування поняття «інноваційний кластер». Але не визначено організаційних засад
функціонування цих кластерних утворень і не розроблено спеціальних режимів і
механізмів (інституційних, організаційно-економічних, фінансових, інформаційних) для їх
ефективного розвитку.
У Законі України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну
діяльність» (із змін., редакція від 06.04.2022 р.) вживається такий термін, як «державна
дослідницька інфраструктура», суть якого полягає в об’єднанні наукових установ та (або)
закладів вищої освіти державної форми власності, що створюється з метою оптимального
використання їхніх ресурсів (кадрів, матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів
та зберігання банків даних і знань) та координації їх ефективного використання для
проведення наукових, науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок. Для
функціонування цієї інфраструктури схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 14.04.2021 р. № 322-р «Концепцію Державної цільової програми розвитку
дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року».
Разом з тим у Законі України від 16.07.1999 р. № 991-XIV «Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків» (із змін., редакція від 05.12.2012 р.) і Законі
України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства
України» (із змін., редакція від 07.05.2022 р.) не використовуються поняття «інноваційний
кластер» та «інноваційна інфраструктура».
На сьогодні розвиток агропромислового комплексу регламентується у Стратегіях
регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Ці стратегічні документи відповідають Цілям
сталого розвитку до 2030 року та основним положенням Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2027 року, у якій до першочергових цілей включено
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формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та
просторовому вимірах. Досягнення поставленої цілі має відбуватися за рахунок
модернізації інфраструктури (у тому числі аграрної) для підвищення інвестиційної
привабливості сільських територій.
На підставі узагальнення Стратегій регіонального розвитку у 24 областях
встановлено, що у всіх документах йдеться про створення кластерів (галузевих,
територіальних, інноваційних, туристичних, агропромислових, енергетичних, ІТ тощо). У
стратегіях 11 областей наголошено на доцільності впровадження механізму кластеризації,
який передбачає розроблення концепції розвитку регіональних кластерів, заходів з
фінансового стимулювання кластерних ініціатив та існуючих у регіонах кластерів. І лише
у документах 7 областей йдеться про застосування кластерного підходу.
Як свідчить виконаний аналіз, тільки у 8 стратегіях регіонального розвитку
зазначено про необхідність створення агрокластеру. Здебільшого у документах
використовуються такі терміни, як «сільськогосподарський кооператив» (15 регіонів);
«інноваційний кластер» (14 регіонів); «мережа аграрної інфраструктури» (6 регіонів); «ІТкластер» (5 регіонів)
«транспортно-логістичний кластер» (4 регіони). І лише у
Кіровоградській області йдеться про інноваційний аграрний кластер (табл. 1).
Таблиця 1
Застосування понять «інноваційний кластер», «агрокластер»
у стратегічних документах регіонального розвитку
Область

СГК

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Кіровоградська
Київська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

МАІ
+
+

Використана термінологія
АК
ТЛК
ІАК
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

ІТК

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

ІК
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

Примітки: СГК – сільськогосподарські кооперативи (виробничі або обслуговуючі); ТЛК –
транспортно-логістичний кластер; МАІ – мережа аграрної інфраструктури; АК – аграрний кластер
(агропромисловий, галузевий кластер в аграрній сфері, агропродовольчий, агро-еколого-рекреаційний,
агротуристичний); ІАК – інноваційний аграрний кластер; ІК – інноваційний кластер (науководослідницький, інноваційно-космічний, науково-інноваційний, науково-освітній, креативний, смартспеціалізовані інноваційні, інжинірингу); ІТК – ІТ-кластер.
Джерело: складено на основі Стратегій регіонального розвитку областей України на період до 2027
року.
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З метою трансформації інноваційної екосистеми у регіонах України доцільно
розробити Концепцію створення інноваційного агрокластеру (ІАК) як елементу
інноваційної інфраструктури. Створення даного виду кластеру може стати ефективним
механізмом інноваційного розвитку через більш раціональне використання наявних
потужностей і ресурсів. Ця структура має бути мережевою формою партнерства і
моделлю взаємовідносин між учасниками аграрного ринку (агропідприємства,
Укрзалізниця, автотранспортні компанії, міжнародні аеропорти, морські порти, логістичні
оператори і центри, ІТ-компанії, установи банківської, страхової та фінансово-кредитної
системи, інвестиційні фонди, наукові установи, заклади вищої освіти, об’єкти
інноваційної інфраструктури, регіональні та місцеві органи влади; різні категорії
споживачів аграрної продукції) при організації процесів логістичної діяльності на засадах
смарт-спеціалізації, синергії, інтеграції, забезпечення інноваційного та сталого розвитку
(рис.1).
Регіональна інноваційна екосистема

ІАК як форма партнерства
Асоціація

Громадська організація

Регіональні філії
АТ «Укрзалізниця»

Міжнародні аеропорти

Департаменти економічного, інноваційного розвитку,
агропромислового комплексу, інвестиційної діяльності
облдержадміністрацій

Регіональні відділення громадської організації
«Академія економічних наук України»

Морські та річкові порти
Наукові центри НАН України та МОН України
(Північно-східний, Придніпровський тощо)
Логістичні компанії, центри
складського зберігання
та консолідації вантажів

Автотранспортні
й експедиторські компанії

Консалтингові, страхові,
юридичні компанії,
інвестиційні фонди

Об’єкти інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубатори,
венчурні компанії, технополіси, технопарки, наукові
парки, індустріальні парки, науково-технічні альянси)

Наукові установи
та аналітичні центри

Національна академія
аграрних наук України

Заклади вищої освіти і центри
перепідготовки кадрів

Рис. 1 Структурна схема взаємодії елементів регіональної інноваційної
екосистеми для досягнення стратегічної мети «Інноваційний розвиток регіону
на основі смарт-спеціалізації» (джерело: запропоновано авторами)
Необхідно відмітити, що співпраця кластерної структури з елементами інноваційної
інфраструктури має полягати в:
участі у реалізації Стратегій регіонального розвитку на період до 2027 року у частині
виконання завдання із створення інноваційного агрокластеру; засіданнях робочої групи;
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розробленні Концепції створення інноваційного агрокластеру, Положення про
інноваційний агрокластер, Меморандуму про співпрацю між учасниками кластеру;
проведенні спільних наукових досліджень з науковими центрами НАН України та
МОН України, Національною академією аграрних наук України, регіональними
відділеннями Академії економічних наук України з модернізації інноваційної екосистеми
на основі формування інноваційного агрокластеру; організації науково-методичного
супроводу Концепції; проведенні круглих столів і конференцій з обговорення проблем
інноваційного розвитку агропромислового комплексу тощо.
Реалізація Концепції має відбуватися із застосуванням таких фінансових
інструментів, як венчурне інвестування, краудінвестинг, краудфандінг, краудсорсинг,
факторинг, міжнародно-приватно-державне партнерство на основі залучення приватних
інвестицій, коштів кредитних установ, іноземних інвестиційних ресурсів, грантів
міжнародних фінансових організацій тощо.
На даний час важливим питанням, яке потребує уваги, є визначення організаційноправової форми кластерів з урахуванням передової європейської практики. Наприклад,
організаційно-правова форма кластерної мережі в Німеччині, як правило, громадська
організація без мети отримання прибутку. При цьому кластери створюються за
ініціативою «знизу», тобто самих підприємств у певній галузі, а не за розпорядженням
державних органів для вирішення завдань, які є загальними для представників саме
виробництва продукції. Кластери у Німеччині є відкритими організаціями, а не закритим
клубом.
Кластери в Україні переважно створюються як громадські організації та громадські
спілки; рідше – як товариства, корпорації, асоціації або комунальні підприємства. Так, у
Херсонській області у 2012 р. створено неприбуткову організацію «Міжнародний
міжрегіональний агропромисловий кластер «Eastern Food Technologies plus» у вигляді
асоціації. Крім цього, в Україні функціонують такі об’єднання, як Agro Food Cluster
(виробництво і переробка сільськогосподарської продукції); Український органічний
кластер (агробізнес); інноваційний кластер «RInnoHUB» (розвиток стартап-екосистеми та
інноваційного підприємництва).
Отже, відмінності кластеру від інших організаційно-правових форм об’єднань
підприємств полягають у такому:
його діяльність не визначає спеціальних особливостей органів управління (на
відміну від корпорацій і концернів);
дана кластерна структура має постійний характер діяльності (на відміну від
консорціумів);
створюється не лише з метою постійної координації господарської діяльності
підприємств (на відміну від асоціацій).
Згідно з Цивільним кодексом України за формою партнерських взаємовідносин
кластер може формуватися як із регламентованими правовими стосунками між
учасниками на основі спільного договору.
Відповідно до ст. 120 Господарського кодексу України кластер може мати
організаційно-правову форму у вигляді асоціації як договірного об’єднання юридичних
осіб, створеного з метою постійної координації їх інноваційної діяльності при
централізації однієї або декількох управлінських функцій, при збереженні самостійності й
незалежності юридичних осіб, що входять до такого об’єднання.
Крім цього, інноваційний агрокластер можна створити, згідно зі ст. 63
Господарського кодексу України, як: комунальне підприємство, що діє на основі
комунальної власності територіальної громад; спільне комунальне підприємство, що діє
на договірних засадах спільного фінансування відповідними територіальними громадами
– суб’єктами співробітництва.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Виходячи з вищевикладеного
можна дійти такого висновку. У законодавстві не приділяється належної уваги створенню
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й функціонуванню інноваційних кластерів в Україні. Однак з точки зору перспективності
й результативності кластеризацію варто вважати ключовим напрямом трансформації
інноваційних систем управління розвитком агропромислового комплексу. Тому
нагальним питанням залишається визначення на законодавчому рівні термінів «кластер»,
«кластеризація», «інноваційний кластер» в аграрній сфері.
Загальні положення про кластери як територіальне об’єднання підприємств
необхідно включити в главу 12 Господарського кодексу України, а конкретизацію їх
правового статусу викласти у спеціальному Законі України «Про кластерні об’єднання
підприємств».
Змістовне наповнення законодавства про інноваційні кластери слід формувати з
урахуванням того, що кластерні відносини мають специфічний організаційно-правовий
характер і можуть функціонувати як з правами, так і без прав юридичної особи, як з
використанням інших організаційно-правових форм об’єднань підприємств, так і ні.
Доцільно внести зміни і доповнення до законів України «Про інноваційну
діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку сільського господарства
України», Концепції створення кластерів в Україні, Стратегії розвитку сфери інноваційної
діяльності на період до 2030 року, Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки щодо створення інноваційного кластеру як специфічного виду об’єднань
підприємств аграрного сектору.
Перспективи подальших досліджень полягають в узагальненні існуючих
теоретичних підходів до визначення змісту понять «інноваційна інфраструктура» з
урахуванням специфіки функціонування агропромислового комплексу; розробленні
рекомендацій щодо правового забезпечення створення інноваційних агрокластерів у
регіонах України та інституційного забезпечення інноваційного розвитку аграрного
сектору на засадах публічно-приватного партнерства.
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