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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Україна володіє потужним та одним з найбільших у світі 
потенціалом розвитку агропромислового виробництва, чому сприяють природно-
кліматичні умови, великі площі родючих ґрунтів, інтелектуально-кадровий та 
трудоресурсний капітал. Проте рівень його реалізації недостатній, що 
підтверджується скороченням обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 
(до базового 1990 р.), нижчими в порівнянні з економічно розвиненими державами 
показниками урожайності і використання ресурсного забезпечення АПК, малою 
часткою угідь, залучених для ведення сільського господарства, де використовуються 
сучасні передові технології і засоби праці, значним спадом у тваринництві. Це 
негативно позначається на базових показниках соціально-економічного розвитку 
держави і конкурентоспроможності її економіки. 

Важливою умовою відновлення високих темпів розвитку АПК України є 
формування достатнього інвестиційного забезпечення, без якого складно 
модернізувати матеріально-технічну та техніко-технологічну базу, складську, 
виробничу та логістичну інфраструктуру, залучити сучасні технології, наростити 
виробничі потужності, сформувати локальні інтегровані агропромислові структури, 
розвинути експортний потенціал та системно впроваджувати всі види інновацій. 

Своєю чергою, однією з визначальних умов зростання інвестиційної активності 
є наявність сформованої та ефективно функціонуючої інвестиційної інфраструктури, 
завдяки якій реалізуються функції акумулювання та розподілу інвестиційного 
ресурсу, ефективного інвестування та реінвестування капіталу, безпеки 
інвестиційного процесу та переміщення капіталу, формування «прозорого» 
інвестиційного середовища та його високої інформаційно-комунікаційної здатності і 
т. ін. Вказане актуалізує завдання удосконалення теоретико-методичного та 
прикладного забезпечення реалізації державної політики формування і розвитку 
інвестиційної інфраструктури АПК в сучасних умовах розвитку економіки України.  

Теоретико-прикладні положення інвестування, залучення і використання 
інвестиційних ресурсів, формування інвестиційного середовища досліджуються у 
роботах вітчизняних та зарубіжних науковців: О. Барановського, О. Вовчак,            
В. Волошина, А. Гайдуцького, В. Гомольської, І. Гришиної, О. Копилюк, Т. Кулініч, 
О. Мних, О. Носової, Н. Попадинця, Т. Рахімова, І. Ройзмана, Т. Уманець,                       
Г. Харламової, І. Хмарської, В. Швеця та ін. Аспекти методології та практики 
державного регулювання інвестиційних процесів у сфері АПК є предметом 
досліджень таких науковців, як Л. Абалкін, В. Амбросов, В. Апопій, 
П. Березівський, О. Біттер, О. Бородіна, В. Галанець, В. Геєць, В. Готра, Ю. Губені, 
В. Зіновчук, С. Кваша, М. Кропивко, І. Лукінов, Ю. Лупенко, М. Малік, В. Месель-
Веселяк, Т. Осташко, І. Прокопа, М. Пугачов, В. Рябоконь, П. Саблук, О. Скидан, 
М. Федоров, Г. Черевко, О. Шпикуляк, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. 

Проте попри вагомий внесок науковців на сьогодні теоретико-методичний 
базис державної політики розвитку інвестиційної інфраструктури АПК недостатньо 
напрацьований, зокрема із урахуванням сучасних особливостей розвитку 
національного господарства загалом та аналізованого сектору економіки зокрема. 
Постає необхідність системного бачення і стратегічного планування повноцінної 
сукупності інституційних елементів такої інфраструктури, обґрунтування нових 



2 
 

дієвих та ефективних інструментів і засобів посилення їх фінансово-інвестиційної 
спроможності, з однієї сторони, та підвищення рівня інвестиційної привабливості 
вітчизняного АПК – з іншої, узгодження і наближення фінансово-економічних 
інтересів інвесторів і підприємств галузевого комплексу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
пов’язана з планами науково-дослідних робіт Національного інституту стратегічних 
досліджень – «Економічний розвиток України та економічна безпека держави» 
(номер державної реєстрації 0115U003109), де здобувачем обґрунтовані пріоритети 
інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів реального сектору економіки 
України, та «Пріоритети антикризової політики щодо реального сектору економіки 
України» (номер державної реєстрації 0115U003106), де автором обґрунтовані 
інструменти та засоби розвитку інвестиційної інфраструктури агропромислового 
комплексу в сучасних умовах розвитку економіки України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
теоретико-методичних засад і прикладних інструментів удосконалення державного 
регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України. 

З урахуванням визначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі завдання: 
- узагальнити еволюцію теорій інвестування в контексті формування та 

оцінювання інвестиційної інфраструктури; 
- виявити теоретико-методичні особливості характеристик інвестиційної 

інфраструктури АПК; 
- проаналізувати макроекономічні передумови активізації інвестиційної 

діяльності в аграрному секторі економіки; 
- здійснити аналіз чинників та умов функціонування інвестиційної 

інфраструктури АПК; 
- провести економетричне оцінювання факторів інвестування в агропромислове 

виробництво; 
- обґрунтувати стратегічні пріоритети розвитку інвестиційної інфраструктури 

АПК; 
- ідентифікувати організаційно-економічні засоби формування системи 

інвестиційної інфраструктури АПК; 
- визначити чинники удосконалення бізнес-інфраструктури як умови 

покращення інвестиційної привабливості АПК. 
Об’єктом дослідження є процес удосконалення інвестиційної інфраструктури 

АПК. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади, інструменти та засоби 

державної політики розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України. 
Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

загальнонаукові та спеціальні методи: порівняльного аналізу, синтезу і системного 
аналізу – для дослідження характеристик інвестиційної інфраструктури АПК, 
уточнення базових понять та теоретичних основ її оцінювання; статистичного та 
логічного аналізу, аналізу рядів динаміки – для оцінювання макроекономічних 
передумов активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки та 
розвитку його інвестиційної інфраструктури; кореляційно-регресійного аналізу, 
економіко-математичного моделювання, системного, порівняльного та факторного 
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аналізу − для проведення економетричного оцінювання факторів інвестування в 
агропромислове виробництво; стратегічного аналізу – для обґрунтування 
стратегічних пріоритетів та організаційно-економічних засобів формування системи 
інвестиційної інфраструктури АПК. 

Інформаційну та статистичну основу дисертації становлять законодавчі та 
нормативно-правові акти України, офіційні статистичні матеріали Державної 
служби статистики України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, звіти та видання 
міжнародних і вітчизняних фінансових, економічних і рейтингових організацій, 
інвестиційних фондів і компаній, звіти науково-дослідних центрів та установ, 
монографічні дослідження та наукові публікації, матеріали науково-практичних 
конференцій, періодичні видання, інформаційно-аналітичні бюлетені, офіційні 
інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-
методичних положень та прикладних рекомендацій щодо удосконалення 
державного регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК держави. 
Зокрема, у дисертації 

удосконалено: 
- концептуальну структуру елементів інвестиційної інфраструктури АПК, 

склад яких доповнено інститутами (нормативно-методичне забезпечення безпеки, 
бази даних надійних інвесторів та суб’єктів інвестування) та інституціями (агентства 
безпеки інвестування, організації підготовки фахівців з фінансово-економічної 
безпеки, суб’єкти інформаційно-технологічної безпеки, інфраструктури 
інвестиційно-інноваційної безпеки) економічної безпеки інвестування, що в умовах 
фінансово-економічної нестабільності дозволяє підсилити таку функцію 
інвестиційної інфраструктури галузі, як безпека інвестиційного процесу; 

- методичний підхід до оцінювання передумов розвитку інвестиційної 
інфраструктури АПК, який полягає у встановленні залежностей між обсягами 
капітальних інвестицій та параметрами економічної ефективності, кадрового 
забезпечення й екологічної стійкості цього галузевого комплексу та дозволяє 
емпірично ідентифікувати сфери і напрями розвитку інфраструктури, визначати 
завдання для її суб’єктів; 

- методико-прикладні засоби щодо формування сукупності інституційних 
елементів інвестиційної інфраструктури АПК, склад яких сформований у 
відповідності до функцій, які має реалізувати сучасна ефективна інфраструктура, та 
рівнів (мікро-, мезо-, галузевого, макро- та глобального) управління. Такий підхід, 
на відміну від традиційних, коли склад суб’єктів інвестиційної інфраструктури 
обмежується комерційними банками, небанківськими кредитно-фінансовими та 
інвестиційними інститутами, дозволяє сформувати більш комплексну систему 
інвестиційної інфраструктури, забезпечити інтеграцію і взаємодію її елементів, а 
також виконання ширшого діапазону функцій; 

- інструментарій практичного управління процесами розвитку інвестиційної 
інфраструктури АПК за рахунок обґрунтування пов’язаних між собою економічних 
та організаційних засобів, застосування яких дозволяє покращити мотиваційне поле 
становлення і розвитку елементів інфраструктури, а також удосконалити систему 
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державного управління формуванням інвестиційної інфраструктури галузевого 
комплексу; 

набули подальшого розвитку: 
- стратегічні пріоритети державної політики розвитку інвестиційної 

інфраструктури АПК, які, на відміну від застосовуваних, доповнено пріоритетними 
завданнями, пов’язаними зі становленням і покращенням інвестиційних 
можливостей інституцій бюджетно-фінансової, кредитно-експортної, інвестиційно-
організаційної підтримки суб’єктів агропромислового виробництва, а також 
інвестиційно-інтеграційних платформ (інвестиційні площадки, комунікаційні 
«майданчики» виробників та інвесторів, техніко-впроваджувальні зони, 
інвестиційно-інформаційні портали); 

- науково-практичний інструментарій державної політики формування 
сприятливого інвестиційного середовища в АПК, зокрема у доповнення традиційних 
підходів, коли обґрунтовується сукупність стимулів активізації інвестиційних 
процесів у галузі, ідентифіковано головні чинники бізнес-інфраструктури (венчурне 
інвестування, співпраця з ІТ-сектором, інвестиційно-податкові стимули, розвиток 
сільських територій, державно-приватна співпраця, агроінноваційні кластери), 
підсилення дії яких додатково забезпечує зростання інвестиційної привабливості 
агропромислового сектору національного господарства; 

- характеристики інвестиційної інфраструктури АПК, які за результатами 
виявлення особливостей перебігу інвестиційних процесів та забезпечення їх 
економічної безпеки у цьому галузевому комплексі доповнено такими ознаками, як 
розвиненість мережі державно-приватних фінансово-інвестиційних фондів, 
співробітництво з постачальниками екологічних технологій, активізація діяльності 
сільськогосподарських кредитних спілок, кооперативів, структур з акумулювання 
приватних інвестицій, залучення в інфраструктуру громадських організацій та 
суб’єктів розвитку інфраструктури.  

Практичне значення одержаних результатів. Пропозиції та рекомендації, 
розроблені в дисертації, дозволяють центральним, регіональним та місцевим 
органам державного управління приймати обґрунтовані рішення у сфері розвитку 
інвестиційної інфраструктури АПК.  

Результати дослідження використано при виконанні науково-дослідних робіт 
Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові 
(довідка № 1/36 від 29.12.2015 р.); у навчальному процесі ПВНЗ «Запорізький 
інститут економіки та інформаційних технологій» (довідка № 326-11/16 від 
26.12.2016 р.); при розробці Комплексної програми підтримки та розвитку 
агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки (довідка № 03-
2680 від 12.12.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, 
отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 
використані лише ті ідеї й положення, які є результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертації обговорювалися на 7 міжнародних та всеукраїнських науково-
практичних конференціях і семінарах, зокрема міжнародних: «Регіонально-
кластерна політика у розвитку світової та української економіки» (м. Чернівці, 2014 
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р.); «Стратегічні напрями відновлення економіки та соціальної сфери України в 
умовах системної кризи» (м. Львів, 2014 р.); «Фінансово-економічні механізми 
підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про 
асоціацію з ЄС» (м. Львів, 2017 р.); всеукраїнських: «Фінансова безпека та 
перспективи розвитку соціально-економічних систем» (м. Київ, 2016 р.); інших 
наукових семінарах: «Пріоритети, механізми та інструменти соціально-економічного 
розвитку периферійних та сільських територій західних регіонів України» (м. Львів, 
2013 р.), «Організаційно-економічні механізми та засоби нарощування і 
ефективного використання потенціалу розвитку прикордонних територій західних 
регіонів України» (м. Львів, 2014 р.), «Проблеми зовнішньої міграції України та 
інших пострадянських держав» (м. Львів, 2014 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 16 наукових праць, у 
тому числі 1 розділ у колективній монографії, 9 статей у наукових фахових 
виданнях, з яких 2 публікації у виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз, 3 публікації за матеріалами конференцій, 3 публікації в інших 
виданнях. Загальний обсяг публікацій, що належать автору, становить 5,42 д.а. 

Структура та обсяги роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел (211 найменувань) та 9 додатків на 26 
сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок. Основний текст 
розміщений на 191 сторінці і містить 26 рисунків, 18 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету та 

завдання, визначено об’єкт, предмет, наукову новизну, теоретичне і практичне 
значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування та розвитку 
інвестиційної інфраструктури АПК» узагальнено результати досліджень у сфері 
еволюції теорій інвестування в контексті формування та оцінювання інвестиційної 
інфраструктури, а також характеристики інвестиційної інфраструктури АПК. 

Теорії інвестування еволюціонували у відповідності до поступу та зміщення 
акцентів базових теорій фінансів, у переважній більшості яких інвестиції виступали 
одним з ключових предметів дослідження, здійснюючи прямий чи опосередкований 
вплив на макроекономічні параметри стабільності й економічної безпеки держави. 
За результатами аналізу теорій меркантилізму, класичної політекономії, 
маржиналізму, кейнсіанства, неокласицизму, неолібералізму, інституціоналізму та 
неоінституціалізму, парадигми «асиметричної інформації» та іншого встановлено, 
що головними аспектами інвестування, які були у фокусі наукових досліджень, є 
матеріальні та нематеріальні фінансово-економічні інтереси суспільства й 
економічних агентів, завдання, методи та принципи державної фінансової політики, 
джерела формування і розподілу інвестиційного ресурсу, потенційні сфери та 
напрями інвестування, індикатори вартості, маржинального прибутку та 
ефективності, роль держави і бюджетної політики, соціальне інвестування, 
інституційне середовище інвестиційної діяльності та її інфраструктура. 

Досліджувані характеристики інвестування мали суттєвий вплив і на розвиток 
теоретико-методичних засад економічної безпеки та розвитку національного 
господарства держави, адже стосувалися таких аспектів, як формування і розподіл 
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національного доходу, управління продуктивними силами суспільства, накопичення 
державного боргу та непродуктивні державні видатки, контроль у фінансово-
інвестиційній сфері, методика оцінювання інвестиційної та фінансової складових 
безпеки, моделювання макро- і мікроекономічних інвестиційних ризиків, 
невизначеність інвестиційної діяльності та економічного зростання, критичні 
розриви у рівні доходів, витрат і заощаджень, соціальна безпека населення, 
деформації бізнес-середовища та зростання трансакційних витрат підприємницької 
діяльності в процесі інвестиційної діяльності. 

Генеруючим, а також системоутворювальним чинником процесів формування, 
залучення, розподілу, перерозподілу та використання інвестиційного ресурсу є 
інвестиційна інфраструктура як сукупність інститутів, структур, організацій, 
підприємств та суб’єктів господарювання, діяльність яких у сукупності забезпечує 
ефективний перебіг інвестиційних процесів. Проте за умов слабкості економіки та її 
базових галузей, їх високої залежності від внутрішніх та зовнішніх кризових явищ, 
ще недостатньої сформованості ринкової та інституційної інфраструктури головне 
завдання функціонування інвестиційної інфраструктури – формування і 
використання інвестиційного ресурсу в цілях розвитку галузі – об’єктивно 
доповнюється акумулюванням та скеруванням інвестицій у проекти зі зміцнення 
економічної безпеки держави та її галузевих комплексів. 

Встановлено, що базовими елементами інвестиційної інфраструктури 
галузевого комплексу є організаційний (суб’єкти та структури, що виконують 
управлінську, інституційно-інфраструктурну та обслуговуючу функції), 
інституційний (нормативні та статусні інститути) та ресурсний (організації, які 
забезпечують інвестиційні процеси галузі матеріально-технічним, інтелектуально-
кадровим, інформаційно-технологічним, науково-дослідним та іншим 
забезпеченням) (рис. 1). Для реалізації завдань економічної безпеки розвитку 
галузевого комплексу базові інституційні елементи його інвестиційної 
інфраструктури необхідно доповнити структурами та чинниками, які реалізують 
головні функції та завдання. 

Особливості господарської діяльності в агропромисловому бізнесі 
позначаються на специфічних характеристиках інвестиційного процесу в цьому 
галузевому комплексі, які потрібно враховувати при плануванні і реалізації 
державної політики формування його інвестиційної інфраструктури. Визначальними 
з них є залежність інвестування від розвитку сільських територій та їх 
інфраструктури, міжгалузеве співробітництво, належне сировинно-ресурсне 
забезпечення, соціальна та екологічна відповідальність, створення локальних 
інтегрованих систем, кредитна і споживча кооперація. Це обумовлює посилення 
потреби в таких інституційних елементах інвестиційної інфраструктури АПК, як 
наявність стратегічних інвесторів, залученість логістичних та збутових 
посередників, співпраця зі страховими організаціями, участь девелоперських 
компаній, формування інституційних елементів співпраці та інтеграції, розвиненість 
мережі державно-приватних фінансово-інвестиційних фондів, співробітництво з 
постачальниками екологічних технологій, активізація діяльності кредитних спілок, 
кооперативів, структур з акумулювання приватних інвестицій та ін. 
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Нормативний: 
 нормативно-правові акти; 
 вимоги, нормативи, стандарти; 
 нормативно-методичне забезпечення 
економічної безпеки інвестування 

Статусний: 
 правила поведінки в процесі інвестиційної 
діяльності, інформаційні технології та аналітичні 
дані щодо інвестування, інвестиційних проектів; 
 стратегії, бізнес-моделі інвестування; 
 бази даних надійних інвесторів та суб’єктів 
інвестування 

РЕСУРСНІ 

Матеріально-технічний: 
 виробники (посередники) матеріального та 
технічного забезпечення господарювання в АПК 

Інтелектуально-кадровий: 
 організації підготовки та перепідготовки 
фахівців з фінансів та інвестиційної безпеки 

Інформаційно-технологічний: 
 суб’єкти ІТ-сектору, зорієнтовані на співпрацю 
та забезпечення технологічної безпеки інвестування 

Науково-дослідний: 
 інноваційні фірми, науково-дослідні структури, 
власники прав інтелектуальної власності;  
суб’єкти гарантування інноваційної безпеки 

ІНСТИТУЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

Елементи інфраструктури 

Рис. 1. Мета, стратегічні цілі та елементи інвестиційної інфраструктури з 
акцентуванням на економічній безпеці розвитку АПК 

Управлінський: 
 органи державної законодавчої і викона-
вчої влади регулювання та адміністрування 
інвестиційного процесу (КМУ, МЕРТУ, 
МФУ, ДФСУ, ДКУ, державні комісії та 
служби з регулювання ринку фін. послуг); 
 фінансові служби суб’єктів комплексу та 
управлінських структур; 
 структури з планування і моніторингу 
інвестиційної діяльності комплексу 

Інституційно-інфраструктурний: 
 приватні та корпоративні інвестори; 
 інституційні інвестори; 
 держава як інвестор; 
 центральний та комерційні банки; 
 небанківські кредитні установи; 
 страхові, лізингові, факторингові компанії; 
 приватно-публічні агентства економічної 
безпеки інвестування 

Обслуговуючий: 
 організаційні посередники інвестування 
(біржі, торгово-інформаційні системи, 
реєстратори, депозитарії); 
 «площадки» спільного інвестування; 
 інформаційно-консалтингові структури, 
фінансово-інвестиційні аналітичні агентства; 
 аудиторські фірми 

– елементи економічної безпеки 
інвестиційної інфраструктури  

ІНВЕСТИЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Мета формування: створення інституційного середовища, стимулюючого та сприятливого для залучення, 
розподілу й ефективного використання інвестиційного ресурсу в цілях нарощування виробничих потужностей 

і зміцнення конкурентоспроможності та безпеки розвитку галузевого комплексу та його суб’єктів 

Стратегічні цілі: 
 забезпечення доступності, «прозорості» та належної диверсифікації джерел залучення суб’єктами комплексу 
інвестицій шляхом становлення розвиненої системи інвесторів та інших суб’єктів ринку фінансових послуг; 
 задоволення інвестиційних потреб суб’єктів в інвестиційному ресурсі через забезпечення високої інвестиційної 
привабливості та надходження у комплекс необхідного обсягу інвестиційного ресурсу; 
 досягнення економічно прийнятної вартості залучення інвестицій та мінімізація трансакційних витрат 
інвестиційного процесу завдяки вибудуванню раціональної і збалансованої системи елементів інвестиційної 
інфраструктури та забезпеченню «прозорості» і рівних «правил гри» на інвестиційному ринку; 
 формування оптимальної структури інвестицій у комплексі за рахунок зростання частки ПІІ, інвестицій в інновації та 
модернізацію ТТБ, інвестицій з легальних джерел походження і використання коштів; 
 підвищення інвестиційної активності шляхом належної консалтингово-інформаційної підтримки; 
 формування елементів інфраструктури системи гарантування безпеки інвестиційного процесу в комплексі; 
 підвищення рівня економічної безпеки інвестування шляхом збільшення обсягів спільних інвестицій у проектах ДПП;  
 становлення інфраструктури суспільно-громадського моніторингу і контролю інвестування публічних коштів.  
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Вказані особливі характеристики інвестиційної інфраструктури АПК тісно 
корелюють з такими аспектами безпеки розвитку аналізованого галузевого 
комплексу, як довгострокове моделювання параметрів фінансової стійкості і 
ліквідності, диверсифікація та страхування комерційних і виробничих ризиків, у т. 
ч. шляхом бюджетного фінансування та інвестування, забезпечення продовольчої 
безпеки, реалізація макроекономічного потенціалу шляхом розвитку альтернативних 
видів сільського господарства, посилення фінансової безпеки віддалених територій 
та усунення диференціацій соціально-економічного розвитку і зміцнення соціальної 
та екологічної безпеки. 

У другому розділі «Тенденції та чинники розвитку інвестиційної 
інфраструктури АПК України» здійснено аналіз макроекономічних передумов 
активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки, чинників та 
умов функціонування інвестиційної інфраструктури, а також економетричне 
оцінювання факторів інвестування в АПК.  

Незважаючи на низку позитивних зрушень у розвитку АПК України (рис. 2), 
зростання частки обсягів виробництва продукції сільського господарства у 
загальному обсязі ВВП (з 6,8 % у 2008 р. до 10,7 % у 2016 р.), макроекономічні 
передумови активізації інвестиційної діяльності у вітчизняному агропромисловому 
виробництві здебільшого несприятливі. 
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Рис. 2. Індекси виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2005-2016 

рр. (до попереднього року), % 
Вони характеризуються суттєвими недоліками як поточного стану 

функціонування (низькі показники фінансово-економічної ефективності 
господарювання та врожайності, сировинна спрямованість підприємств галузі і низька 
частка продукції з доданою вартістю, ірраціональна галузева структура та низька 
капіталізація виробництва, невідповідність вітчизняних стандартів сертифікації 
безпеки продукції з міжнародними нормами), так і тенденціями розвитку 
(зменшення обсягів виробництва в тваринництві, скорочення поголів’я 
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сільськогосподарських тварин, загострення проблеми збитковості тваринницької 
галузі, скорочення кількості суб’єктів господарювання, погіршення природної 
родючості ґрунтів, стагнація соціально-економічної сфери сільських територій) 
цього галузевого комплексу.  

Ці недоліки призвели до критично гострих негативних наслідків у контексті 
становлення інвестиційної інфраструктури та формування інвестиційного 
забезпечення АПК України, а саме: зменшення обсягів та обмеження джерел 
формування інвестиційного ресурсу, послаблення практик фінансово-інвестиційної 
інтеграції, зниження можливостей бюджетної фінансово-інвестиційної підтримки, 
скорочення чисельності елементів фінансово-інвестиційної інфраструктури, посилення 
концентрації та монополізації інвестиційного забезпечення, погіршення інвестиційної 
привабливості територій сільських поселень, стримування розвитку сфери фінансових 
послуг та системи банківського кредитування модернізації техніко-технологічної бази 
та розвитку агропромислового виробництва. 

Водночас АПК України продовжує відігравати одну з провідних ролей в 
економіці, особливо в умовах посилення євроінтеграційних процесів завдяки 
значному потенціалу, експортній орієнтації, переорієнтації на ринки країни ЄС та 
Азії. Одночасно у вітчизняному АПК спостерігаються збільшення відставання 
показників ефективності у порівнянні з європейськими країнами, консервування 
позиції постачальника сільськогосподарської сировини низького ступеня обробки, 
надмірна чутливість до зовнішніх впливів та цінової кон’юнктури. 

Ефективна і повноцінна інвестиційна інфраструктура АПК України ще не 
сформована і, відповідно, її результативність та можливості низькі. Внутрішні 
капіталовкладення в галузь зростають, проте становлять лише близько 14 % їх 
загального обсягу, іноземні інвестиції досягли лише близько 1 % загального обсягу 
іноземного інвестування і нестабільні (рис. 3).  
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Рис. 3. Індекси і частка капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне 

господарство в Україні у 2007-2016 рр., % 
Аналітичні оцінки потенціалу конкурентоспроможності АПК регіонів свідчать про 

його найвище значення у Вінницькій, Харківській, Полтавській, Київській, 
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Дніпропетровській, Черкаській, Сумській та Кіровоградській областях, з яких лише 
Дніпропетровська та Кіровоградська області одночасно й ефективно його 
використовують. 

Найбільш розвиненою для фінансування інвестиційних проектів у агробізнесі є 
банківська сфера. Але у кредитному портфелі вітчизняних банків на сферу 
сільського господарства припадає лише 7 % від загального обсягу, а прострочені 
кредити у галузі складають 11 %. Поширеним джерелом фінансування залишається 
внутрішнє самофінансування та власні заощадження. Складним є доступ до 
інвестиційного ресурсу малих і середніх агропромислових підприємств України, що 
перешкоджає формуванню раціональних структурних співвідношень розвитку та 
фінансово-інвестиційного забезпечення галузі, порушує конкурентні умови ринку, 
знижує мотивацію в інноваційній орієнтації та негативно позначається на 
економічній безпеці вітчизняного АПК.  

З використанням авторської методики здійснено економетричне оцінювання 
факторів інвестування у АПК України, результати якого подані на рис. 4.  
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Рис. 4. Інтегральні індекси функціонування сільського господарства України  
у 2011-2016 рр. 

За отриманими розрахунками є підстави стверджувати про високу залежність 
інвестицій від економічної ефективності галузі (коефіцієнт регресії становив 0,29) та 
її екологічної стійкості (0,27). При цьому дещо менший, але також позитивний 
вплив на обсяги інвестування справляє й кадрове забезпечення підприємств галузі 
(0,13). Встановлено і доведено низький рівень ефективності функціонування галузі 
(інтегральний коефіцієнт у 2016 р. становив 0,383 та знизився до 2011 р. на 0,004), 
що є свідченням її низької інвестиційної привабливості, яка погіршується. 
Ідентифіковано, що головним чинником, який до цього призвів, стало погіршення 
показників економічної ефективності (інтегральний індекс опустився у 2016 р. до 
0,332) та екологічної стійкості (до 0,159). 

Третій розділ «Стратегічні пріоритети та засоби державного регулювання 
розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України» присвячено 
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обґрунтуванню стратегічних пріоритетів розвитку інвестиційної інфраструктури 
АПК, організаційно-економічних засобів формування системи інвестиційної 
інфраструктури АПК, а також ідентифікації чинників удосконалення бізнес-
інфраструктури як умови покращення інвестиційної привабливості АПК. 

Фінансово-ресурсна обмеженість в підтримці поступу галузей реального 
сектору економіки України дедалі більше актуалізує завдання ефективного 
використання їх наявного потенціалу. Це вимагає ретельнішого та досконалішого 
стратегічного планування державної політики формування, становлення і розвитку 
інвестиційної інфраструктури АПК. Процеси активізації інвестиційної діяльності та 
розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України взаємопов’язані. Саме тому 
необхідні узгодження і ув’язка їх стратегічних цільових орієнтирів (рис. 5).  
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Рис. 5. Стратегічні пріоритети розвитку інвестиційної інфраструктури АПК в 
Україні 
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У частині активізації інвестиційної діяльності це збільшення обсягів та 
удосконалення структури інвестицій, оптимізація бюджетних інвестицій та 
комерційних інвестиційних проектів, формування «пакета» іноземних інвестицій у 
переробну сферу, впровадження інструментів реінвестування прибутку в 
рослинництві у тваринницьку галузь, модернізація ринкової, фінансової та 
соціально-економічної інфраструктури сільських територій. Реалізація цих завдань 
безпосереднім чином сприятиме досягненню стратегічних пріоритетів державної 
політики розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України. 

Реалізація стратегічних пріоритетів державної політики розвитку інвестиційної 
інфраструктури АПК пов’язана з формуванням системи, яка б являла собою 
сукупність відповідних інституційних елементів, поєднаних у вертикальному та 
горизонтальному вимірах із відповідними взаємозв’язками між ними та ресурсним 
забезпеченням. Створення такої комплексної, динамічної і структурно збалансованої 
системи спроможне в достатній мірі активізувати інвестиційні процеси, здатні 
забезпечити виробничо-технологічну модернізацію, розширення виробничих 
потужностей, підвищення ефективності, зміцнення конкурентоспроможності та 
реалізацію економічного потенціалу АПК України. Таким чином, система 
інвестиційної інфраструктури агропромислового виробництва набуває характеру 
горизонтально-вертикальної співпраці (у вигляді т. зв. «карти» інституційних 
елементів на перетині площин «рівні управління – функції»), де горизонтальна 
взаємодія проявляється через створення і забезпечення координації діяльності 
інституційних елементів системи на мікро-, мезо-, галузевому, макро- та 
глобальному рівнях, а вертикальна інтеграція – взаємодію елементів системи в цілях 
реалізації головних функцій, що має виконувати повноцінна і розвинена 
інвестиційна інфраструктура галузевого комплексу. 

Формування системи інвестиційної інфраструктури АПК України потребує 
застосування комплексу економічних (економічні стимули, інструменти державно-
приватного партнерства, публічно-приватна фінансово-інвестиційна та бюджетно-
фінансова підтримка, створення кластерів, промоція інвестиційних проектів) та 
організаційних (інституційно-правовий базис, система стратегічного планування, 
вертикально-горизонтальне управління, організаційна підтримка становлення 
інфраструктури, управлінські заходи з просування інвестиційного потенціалу 
вітчизняного АПК) засобів (рис. 6). 

Бізнес-середовище відіграє важливу роль при формуванні інвестиційної 
привабливості АПК, визначаючи умови господарської діяльності, її ефективність, 
ділову активність, схильність і параметри інвестування тощо. Основою бізнес-
середовища є бізнес-інфраструктура, яка в секторі АПК України загалом 
сформована, проте її недоліками залишаються якісні характеристики і незадіяність у 
належній мірі інституційних аспектів. За результатами ідентифікації визначені 
наступні напрями удосконалення бізнес-інфраструктури в контексті покращення 
інвестиційної привабливості аналізованого сегмента реального сектору вітчизняної 
економіки: розвиток венчурного інвестування, посилення міжгалузевої співпраці з 
ІТ-сектором, впровадження інвестиційних податкових стимулів, соціально-
економічний розвиток сільських територій, активізація державно-приватної 
співпраці, створення і розвиток агроінноваційних кластерів. 
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Серед найбільш значимих позитивних вислідів підсилення дії цих чинників 
бізнес-інфраструктури на покращення інвестиційного середовища в АПК України 
доречно виокремити: зростання ефективності інвестицій за рахунок їх 
інноваційності; залучення до інвестиційного процесу суб’єктів малого і середнього 
підприємництва; інвестування в сучасні технології та високотехнологічні рішення; 
покращення внутрішньовиробничих інвестиційних можливостей; створення 
сприятливого податкового клімату для «міграції» зарубіжних підприємств і 
капіталу; зростання інвестиційного потенціалу населення та фермерських 

Рис. 6. Організаційно-економічні засоби розвитку інвестиційної 
інфраструктури АПК України 
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підтримки АПК 

 Підтримка створення інвестиційно 
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 Організація участі інвестиційних проектів у 
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та регіональних форумах і конференціях 
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господарств, малих агропромислових підприємств; перетворення територій на 
інвестиційно привабливі комплекси; реалізацію інвестиційних проектів у соціально 
значимих сегментах АПК; збільшення інвестицій у розвиток інфраструктури 
сільських територій; створення інвестиційно привабливих вертикально та 
горизонтально інтегрованих об’єктів АПК.  

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено узагальнення і нові теоретико-методичні підходи до 

вирішення науково-прикладного завдання – обґрунтування теоретико-методичних 
засад і прикладних інструментів удосконалення державного регулювання розвитку 
інвестиційної інфраструктури АПК України. Отримані науково-теоретичні та 
практичні результати дозволяють зробити такі висновки: 

1. У результаті теоретико-методичного узагальнення основ інвестування 
встановлено, що інвестиційна інфраструктура галузі є важливим об’єктом в системі 
державної інвестиційної політики. Її утворює сукупність інститутів, структур, 
організацій, підприємств та суб’єктів господарювання, діяльність і взаємодія яких 
забезпечує ефективний перебіг інвестиційних процесів. В основі формування та 
управління інвестиційною інфраструктурою знаходяться її організаційні 
(управлінський, інституційно-інфраструктурний, обслуговуючий), інституційні 
(нормативні, статусні) та ресурсні (матеріально-технічний, інтелектуально-
кадровий, інформаційно-технологічний, науково-дослідний) елементи. Важливими 
функціями інвестиційної інфраструктури є як сприяння і супровід процесів 
залучення, розподілу, ефективного використання і повернення інвестицій, так і 
формування середовища економічної безпеки інвестування як однієї з 
найважливіших характеристик інвестиційної привабливості галузевих комплексів. 

2. Специфіка господарювання у сфері АПК накладає відповідні особливості на 
параметри його інвестиційної інфраструктури, що має враховуватися під час 
формування положень державної політики її становлення і розвитку. Характерні для 
цього галузевого комплексу структура активів та техніко-технологічної бази 
виробництва, значна тривалість виробничого циклу, високі природно-кліматичні, а 
також правові та політичні ризики, залежність від розвитку сільських територій, 
заготівельної, транспортно-логістичної, складської, переробної та збутової 
інфраструктури обумовлюють врахування при реалізації державної політики 
розвитку інвестиційної інфраструктури АПК таких особливостей, як наявність 
стратегічних інвесторів, розвиток програм співпраці з логістичними та збутовими 
організаціями, включення в бізнес-процеси страхових організацій, участь 
девелоперських компаній, формування «площадок» інвестування та економічної 
інтеграції, державно-приватних фінансово-інвестиційних фондів, співробітництво з 
постачальниками екологічних технологій, активізація діяльності кредитних спілок, 
кооперативів, структур з акумулювання приватних інвестицій, залучення в 
інфраструктуру громадських організацій, суб’єктів розвитку інфраструктури. 

3. Встановлено, що макроекономічні передумови становлення інвестиційної 
інфраструктури АПК України здебільшого не сприятливі. Такі тенденції, як низькі 
показники врожайності, невисока фінансово-економічна ефективність 
господарювання, зменшення обсягів виробництва і зростання збитковості галузі 
тваринництва, низька частка продукції зі значною доданою вартістю, погіршення 
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природної родючості ґрунтів, низька капіталізація аграрного виробництва та 
відсутність ринку землі, руйнування виробничо-транспортної інфраструктури, 
перешкоджають входженню в галузь крупних інвесторів та розвитку елементів 
суміжної інвестиційної інфраструктури. 

4. Найбільш суттєвими недоліками інвестиційної інфраструктури АПК 
України є обмеження джерел формування інвестиційного ресурсу, мала чисельність 
практик створення суб’єктів фінансово-інвестиційної інтеграції, зниження 
можливостей суб’єктів бюджетної фінансово-інвестиційної підтримки, скорочення 
чисельності елементів фінансово-інвестиційної інфраструктури, посилення 
концентрації та монополізації інвестиційного забезпечення, погіршення інвестиційної 
привабливості територій сільських поселень, стримування розвитку сфери фінансових 
послуг та системи банківського кредитування модернізації техніко-технологічної бази 
та розвитку агропромислового виробництва. 

5. З використанням авторської методики доведено низький рівень 
ефективності функціонування галузі (інтегральний коефіцієнт у 2016 р. становив 
0,383 та знизився до 2011 р. на 0,004), що є свідченням її низької інвестиційної 
привабливості, яка погіршується. Головним чинником, який до цього призвів, стало 
зниження показників економічної ефективності (інтегральний індекс опустився у 
2016 р. до 0,332) та екологічної стійкості (до 0,159) галузі, що особливо негативно, 
оскільки встановлено високу залежність інвестування у сфері вітчизняного АПК від 
економічної ефективності галузі (коефіцієнт регресії становив 0,29) та її екологічної 
стійкості (0,27). При цьому дещо менший, але також позитивний вплив на обсяги 
інвестування справляє й кадрове забезпечення підприємств галузі (0,13). 

6. У дисертації показано, що ефективна державна політика у сфері розвитку 
інвестиційної інфраструктури АПК повинна мати в своїй основі ретельне 
стратегічне планування. В цих цілях визначені стратегічні пріоритети розвитку 
інвестиційної інфраструктури, які узгоджено зі стратегічними орієнтирами 
державної інвестиційної політики розвитку даного галузевого комплексу. Це 
зокрема формування комплексної системи дієздатних інвесторів, підвищення рівня 
якості реалізації банківською системою функції акумулювання грошових фондів 
населення та їх трансформації в інвестиції, впровадження системи повноцінної 
бюджетно-публічної фондової підтримки інвестицій в АПК, становлення інституцій 
координації та розвитку міжнародної фінансово-інвестиційної співпраці, активізація 
діяльності фінансово-інвестиційних інститутів, зокрема кредитних товариств та 
сільськогосподарських кооперативів, розвиток фінансової інфраструктури, 
збільшення обсягів та підвищення ефективності механізмів альтернативної 
інвестиційної підтримки, зокрема лізингу, удосконалення системи страхування 
ризиків в АПК. 

7. У роботі доведено, що однією з головних причин низької спроможності 
інвестиційної інфраструктури АПК України є недотримання принципу системності 
при її формуванні. Для подолання цього недоліку розроблено «карту» інституційних 
елементів інвестиційної інфраструктури цього галузевого комплексу, що в 
сукупності покривають всі рівні (від мікро- до глобального) управління та базові 
функції розвиненої інфраструктури – акумулювання та розподілу інвестицій, 
ефективізації інвестиційних процесів, мінімізації ризиків інвестування, 
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інформування та комунікації, інтеграції внутрішнього та зовнішнього інвестиційних 
ринків. Методична розробка фактично слугує стратегічним баченням повноцінної 
інвестиційної інфраструктури АПК України. 

8. Встановлено, що реалізація потенціалу інвестиційної інфраструктури в 
значній мірі залежить і визначається умовами бізнес-середовища та загальної бізнес-
інфраструктури галузевого комплексу, які можуть або пригнічувати, або навпаки – 
активізувати інвестиційну активність. У роботі ідентифіковані чинники бізнес-
інфраструктури, підсилення яких позитивно позначається на процесах 
удосконалення інвестиційної інфраструктури та покращенні інвестиційного 
середовища вітчизняного АПК. Це підтримка венчурного інвестування, розвиток 
міжгалузевої співпраці з ІТ-сектором, запровадження інвестиційно-податкових 
стимулів, забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій, 
активізація програм і проектів державно-приватної співпраці, створення і розвиток 
агроінноваційних кластерів.  
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Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо обґрунтування теоретико-
методичних засад і прикладних інструментів удосконалення державного 
регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК в Україні. Об’єктом 
дослідження є процес удосконалення інвестиційної інфраструктури АПК; 
предметом – теоретико-методичні засади, інструменти та засоби державної політики 
розвитку інвестиційної інфраструктури АПК в Україні. Узагальнено еволюцію 
теорій інвестування в контексті формування та оцінювання інвестиційної 
інфраструктури. Виявлено теоретико-методичні особливості характеристик 
інвестиційної інфраструктури АПК. Проаналізовано макроекономічні передумови 
активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України. 
Здійснено аналіз чинників та умов функціонування інвестиційної інфраструктури 
АПК. Проведено економетричне оцінювання факторів інвестування в 
агропромислове виробництво. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку 
інвестиційної інфраструктури АПК. Ідентифіковано організаційно-економічні 
засоби формування системи інвестиційної інфраструктури АПК. Визначено чинники 
удосконалення бізнес-інфраструктури як умови покращення інвестиційної 
привабливості АПК. 

Ключові слова: інвестування, інвестиційна інфраструктура, сільське 
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В диссертации решена совокупность задач по обоснованию теоретико-
методических основ и прикладных инструментов совершенствования 
государственного регулирования развития инвестиционной инфраструктуры АПК в 
Украине. Объектом исследования является процесс совершенствования 
инвестиционной инфраструктуры АПК; предметом – теоретико-методические 
основы, инструменты и средства государственной политики развития 
инвестиционной инфраструктуры АПК в Украине. 

Выявлены теоретико-методические особенности характеристик 
инвестиционной инфраструктуры АПК. Установлено, что инвестиционную 
инфраструктуру образуют совокупность институтов, структур, организаций, 
предприятий и субъектов хозяйствования, деятельность и взаимодействие которых 
обеспечивает эффективное протекание инвестиционных процессов. В основе 
формирования и управления инвестиционной инфраструктурой находятся ее 
организационные (управленческий, инфраструктурный, обслуживающий), 
институциональные (нормативные, статусные) и ресурсные (материально-
технический, интеллектуально-кадровый, информационно-технологический, 
научно-исследовательский) элементы.  

Проанализированы макроэкономические предпосылки активизации 
инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики Украины и сделан 
вывод, что они в основном не благоприятны и такие тенденции, как низкие 
показатели урожайности, невысокая финансово-экономическая эффективность 
хозяйствования, уменьшение объемов производства и рост убыточности отрасли 
животноводства, низкая доля продукции со значительной добавленной стоимостью, 
ухудшение естественного плодородия почв, низкая капитализация аграрного 
производства и отсутствие рынка земли, разрушение производственно-транспортной 
инфраструктуры, препятствуют вхождению в отрасль крупных инвесторов и 
развитию элементов смежной инвестиционной инфраструктуры. 

Обоснованы стратегические приоритеты развития инвестиционной 
инфраструктуры АПК, которыми определены: формирование комплексной системы 
дееспособных инвесторов, повышение уровня качества реализации банковской 
системой функции аккумулирования денежных фондов населения и их 
трансформации в инвестиции, внедрение системы полноценной бюджетно-
публичной фондовой поддержки инвестиций в АПК, становление институтов 
координации и развития международного финансово-инвестиционного 
сотрудничества, активизация деятельности финансово-инвестиционных институтов, 
в частности кредитных обществ и сельскохозяйственных кооперативов, развитие 
финансовой инфраструктуры, увеличение объемов и повышение эффективности 
механизмов альтернативной инвестиционной поддержки, в частности лизинга, 
совершенствование системы страхования рисков агропромышленного производства. 

Доказано, что формирование системы инвестиционной инфраструктуры АПК 
Украины требует применения комплекса экономических (экономические стимулы, 
инструменты государственно-частного партнерства, публично-частная финансово-
инвестиционная и бюджетно-финансовая поддержка, создание кластеров, 
продвижение инвестиционных проектов) и организационных (институционально-
правовой базис, система стратегического планирования, вертикально-
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горизонтальное управление, организационная поддержка становления 
инфраструктуры, управленческие меры поддержки инвестиционного потенциала 
отечественного АПК) средств. 

Определены факторы совершенствования бизнес-инфраструктуры как условия 
улучшения инвестиционной привлекательности АПК: поддержка венчурного 
инвестирования, развитие межотраслевого сотрудничества с ИТ-сектором, введение 
инвестиционно-налоговых стимулов, обеспечение социально-экономического 
развития сельских территорий, активизация программ и проектов государственно-
частного сотрудничества, создание и развитие агроинновационных кластеров. 

Ключевые слова: инвестирование, инвестиционная инфраструктура, сельское 
хозяйство, агропромышленный комплекс, инвестиционная привлекательность, 
бизнес-инфраструктура. 
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In the dissertation the theoretical and methodical principles and applied tools of 
improvement of the state regulation of development of investment infrastructure of agro-
industrial complex in Ukraine are grounded. The object of research is the process of 
improving the investment infrastructure of agro-industrial complex; subject – theoretical 
and methodological principles, tools and means of the state policy of investment 
infrastructure of agro-industrial complex in Ukraine development. The evolution of 
investment theories in the context of state economic security and methodical approaches to 
the formation and evaluation of investment infrastructure are generalized. The theoretical 
and methodological features of the investment infrastructure of agro-industrial complex 
are revealed. The macroeconomic preconditions of activation of investment activity in the 
agrarian sector of the economy are analyzed. The analysis of factors and conditions of the 
investment infrastructure of agro-industrial complex functioning is carried out. The 
econometric estimation of investment factors in agro-industrial complex is carried out. The 
strategic priorities of development of the investment infrastructure of agro-industrial 
complex are substantiated. Identified organizational and economic means the system of 
investment infrastructure for agro-industrial complex forming. The factors of improvement 
of business infrastructure as the conditions for improving the investment attractiveness of 
agro-industrial complex are determined. 

Key words: investment, investment infrastructure, agriculture, agro-industrial 
complex, investment attractiveness, business infrastructure. 


