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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством». – Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2018.  
 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтування теоретико-методичних 

засад і прикладних інструментів удосконалення державного регулювання 

розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України. 

 

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо обґрунтування теоретико-

методичних засад і прикладних інструментів удосконалення державного 

регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України. 

Об’єктом дослідження є процес удосконалення інвестиційної 

інфраструктури АПК; предметом – теоретико-методичні засади, інструменти та 

засоби державної політики розвитку інвестиційної інфраструктури АПК 

України.  

Узагальнено еволюцію теорій інвестування та методичні підходи до 

формування та оцінювання інвестиційної інфраструктури. Встановлено, що 

теорії інвестування еволюціонували відповідно 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 держави і її 

галузей.  

Виявлено теоретико-методичні особливості характеристик інвестиційної 

інфраструктури АПК. Сформовано концептуальну структуру елементів 

інвестиційної інфраструктури АПК, склад яких доповнено інститутами 
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(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) інвестування, що в умовах фінансово-економічної 

нестабільності дозволяє підсилити таку функцію інвестиційної інфраструктури 

галузі як безпека інвестиційного процесу. 

Удосконалено науково-практичний інструментарій державної політики 

формування сприятливого інвестиційного середовища у сфері АПК. 

Ідентифіковані 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 АПК 

сектора національного господарства. 

Розроблено методичний підхід, з використанням якого проаналізовано 

макроекономічні передумови активізації інвестиційної діяльності в АПК. 

Авторська методика до оцінювання передумов розвитку інвестиційної 

інфраструктури АПК передбачає встановлення залежностей між обсягами 

капітальних інвестицій в АПК та параметрами економічної ефективності, 

кадрового забезпечення і екологічної стійкості цього галузевого комплексу та 

дозволяє емпірично ідентифікувати сфери і напрями розвитку інфраструктури, 

визначати завдання для її суб’єктів. 

Здійснено аналіз чинників та умов функціонування інвестиційної 

інфраструктури АПК. Виявлені характеристики інвестиційної інфраструктури 

АПК, зокрема в таких аспектах: 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. 
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Обґрунтовано стратегічні пріоритети 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 АПК, а також 

інвестиційно-інтеграційних платформ (інвестиційні платформи, комунікаційні 

«майданчики» виробників та інвесторів, техніковпроваджувальні зони, 

інвестиційно-інформаційні портали). 

Ідентифіковані організаційно-економічні засоби формування системи 

інвестиційної інфраструктури АПК. Сукупність інституційних елементів 

інвестиційної інфраструктури АПК сформована відповідно 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. 

Визначені чинники удосконалення бізнес-інфраструктури як умови 

покращення інвестиційної привабливості АПК. Обґрунтовані пов’язані між 

собою економічні та організаційні засоби, застосування яких дозволяє 

покращити мотиваційне поле становлення і розвитку елементів інфраструктури, 

а також удосконалити систему державного управління формуванням 

інвестиційної інфраструктури галузевого комплексу. 

Ключові слова: інвестування, інвестиційна інфраструктура, сільське 

господарство, агропромисловий комплекс, інвестиційна привабливість, бізнес-

інфраструктура.  
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ANNOTATION 

Kucher R.-D. А. State Regulation of Development of the Investment 

Infrastructure of the Agroindustrial complex of Ukraine. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts. 

 

The dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic 

sciences in specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – 

The National Institute for Strategic Studies, Kyiv, 2018. 

 

The dissertation is devoted to the scientific substantiation of theoretical and 

methodological principles and applied tools for improving the state regulation of the 

development of the investment infrastructure of agroindustrial complex in Ukraine. 

The dissertation solves a set of tasks for the substantiation of theoretical and 

methodological principles and applied tools for improving the state regulation of the 

development of investment infrastructure of agroindustrial complex in Ukraine. 

The object of research is the process of investment infrastructure of 

agroindustrial complex development; subject – theoretical and methodological 

principles, tools and means of the state regulation of development of the investment 

infrastructure of agroindustrial complex in Ukraine.  

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. It has been established that investment theories 

evolved in accordance with the progress and shifting of the emphasis of the basic 

theories of finance, in the overwhelming majority of which investments were one of 
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the key subjects of the study, having a direct or indirect effect on the macroeconomic 

parameters of stability and economic security of the state.  

The theoretical and methodological features of the investment infrastructure of 

agroindustrial complex are revealed. The conceptual structure of elements of the 

investment infrastructure of agroindustrial complex, the composition of which is 

supplemented by the institutes (normative and methodological safety, databases of 

reliable investors and subjects of investment) and institutions, has been formed  

(security investment agencies, training of specialists in financial and economic 

security, subjects of information and technological security, infrastructure of 

investment and innovation security) of economic security of investment, which in 

conditions of financial and economic instability allows to strengthen such function of 

investment infrastructure of the industry, such as security of investment the process. 

The scientific and practical tools of the state policy of formation of a favorable 

investment environment in the field of agroindustrial complex have been improved. 

Identified main factors of business infrastructure (venture investment, cooperation 

with the IT sector, investment tax incentives, rural development, public-private 

cooperation, agro-innovation clusters), the strengthening of which further increases 

the investment attractiveness of the agroindustrial complex of the national economy. 

A methodical approach has been developed, using which the macroeconomic 

preconditions of activation of investment activity in the agrarian sector of economy 

are analyzed. The author's methodology for evaluating the preconditions for the 

development of the investment infrastructure of agroindustrial complex involves 

establishing dependencies between the volume of capital investments in the 

agroindustrial complex and the parameters of economic efficiency, personnel supply 

and ecological sustainability of this branch complex and allows empirically identify 

the spheres and directions of infrastructure development, identify tasks for its 

subjects. 

The analysis of factors and conditions of functioning of the investment 

infrastructure of agroindustrial complex is carried out. The characteristics of the 

investment infrastructure of agroindustrial complex are revealed, in particular in such 
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aspects as the development of the network of state-private financial and investment 

funds, cooperation with suppliers of environmental technologies, activation of 

activity of agricultural credit unions, cooperatives, structures for accumulation of 

private investments, involvement in infrastructure of public organizations and sub 

Infrastructure development projects. 

The strategic priorities of development of the investment infrastructure of 

agroindustrial complex, which, in contrast to the applied ones, are supplemented with 

the priority tasks connected with the formation and improvement of investment 

opportunities of the institutions of budgetary-financial, credit-export, investment and 

organizational support of agricultural production enterprises, as well as investment 

and integration platforms (investment sites, communication platforms of producers 

and investors, technical and implementation zones, investment portal information 

portals). 

Identified organizational and economic means of forming the system of 

investment infrastructure for agroindustrial complex. The aggregate of institutional 

elements of the investment infrastructure of agroindustrial complex is formed in 

accordance with the functions to be implemented by modern efficient infrastructure 

and levels (micro, meso, branch, macro and global) management. This approach, 

unlike traditional ones, when the composition of investment infrastructure is limited 

to commercial banks, non-bank financial institutions and investment institutions, 

allows us to form a more comprehensive system of investment infrastructure, provide 

for the integration and interaction of its elements, as well as a wider range of 

functions. 

The factors of improvement of business infrastructure as the conditions for 

improving the investment attractiveness of agroindustrial complex are determined. 

The interrelated economical and organizational means are substantiated, the 

application of which allows to improve the motivation field for the formation and 

development of the infrastructure elements, as well as to improve the system of state 

management by forming the investment infrastructure of the complex. 
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Key words: investment, investment infrastructure, agriculture, agro-industrial 

complex, investment attractiveness, business infrastructure.  
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ВСТУП 

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, порівняно з економічно розвиненими 

державами, показниками урожайності та 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 інфраструктури, 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.  
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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: 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, сьогодні теоретико-методичний 

базис державної політики розвитку інвестиційної інфраструктури АПК 

недостатньо напрацьований з урахуванням сучасних особливостей розвитку 

національного господарства загалом та аналізованого сектора економіки 

зокрема. Постає необхідність системного бачення і стратегічного планування 

повноцінної сукупності інституційних елементів такої інфраструктури, 

обґрунтування нових 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 сектора економіки України, та «Пріоритети антикризової 
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політики щодо реального сектора 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 
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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 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 
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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 відповідно до функцій, що 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 державного управління формуванням 

інвестиційної інфраструктури галузевого комплексу; 

набули подальшого розвитку: 
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- 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 

платформи, 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 сектора 

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: 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 
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робіт Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень 

у м. Львові (довідка № 1/36 від 29.12.2015 р.); у навчальному процесі 

Львівського державного університету внутрішніх справ (довідка № 38 від 

21.09.2016 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 р.); «Стратегічні напрями відновлення економіки та соціальної сфери 

України в умовах системної кризи» (м. Львів, 2014 р.); «Фінансово-економічні 

механізми підтримки суб’єктів реального сектора 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 
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фахових виданнях, з яких 2 публікації у виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз, 1 публікація у наукових періодичних 

виданнях інших держав, 3 публікації за матеріалами конференцій, 2 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 сторінках і містить 26 рисунків, 18 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АПК 

 

1.1. Еволюція теорій інвестування  

 

Сучасна постіндустріальна фаза соціально-економічного розвитку 

національних економік характеризується значною мірою тим, що проблеми 

стабільного та безпечного економічного зростання, у тому числі й на галузево-

секторальному рівні, стають все більш визначальними. Важлива роль у 

розв’язанні більшості завдань сталого і стабільного розвитку відводиться 

інвестиціям, оскільки вони зумовлюють напрями та інтенсивність розвитку 

провідних видів економічної діяльності та галузей національного господарства. 

Наголосимо, що саме за умови динамічного зростання обсягів інвестицій, які 

при цьому мають інноваційний характер, забезпечується економічний розвиток, 

технологічна модернізація і на цій основі покращуються кількісні та якісні 

показники господарської діяльності підприємств та аграрного комплексу 

загалом. 

Систематизація та узагальнення основних положень теоретико-

методичних досліджень з проблем інвестування та економічної безпеки, на наш 

погляд, дає можливість з’ясувати форми і методи підвищення ефективності 

залучення інвестицій, використання яких позитивно впливає на стан 

національної та безпосередньо економічної безпеки. Проте, інвестиції можуть 

створювати й загрози економіці країни, що актуалізує дослідження теоретичних 

концепцій інвестованої діяльності в основних напрямках економічної теорії та 

етапах її еволюції. 

Так, як справедливо вважає К. Сидорова, вивчення концепцій 

інвестування дозволяє визначити форму і ступінь впливу інвестицій на 

механізми та динаміку економічного розвитку, а також і параметри економічної 

безпеки країни [147].  
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Зауважимо, що теорії інвестування є частиною, невід’ємним елементом 

теорії фінансів та розвивалися у переважній більшості випадків із врахуванням 

та на основі їх основних ідей. Інвестиції практично завжди є одним із 

предметів, що досліджувався в процесі еволюції теорії фінансів (починаючи від 

меркантилізму і завершуючи сучасними результатами досліджень), адже на 

думку багатьох науковців-фінансистів, центральним питанням, яке хвилювало 

людство, завжди були причини бідності і багатства народів, а також чинники 

рушійного господарського розвитку, серед яких особливо часто говорилося про 

заощадження та інвестиції. 

Наступний наш висновок стосується того, що якщо не безпосередньо, то 

опосередковано, в процесі розвитку теоретико-методичного базису 

інвестування зачіпалися й важливі аспекти державної політики екосестейту – 

вчень про управління процесами гарантування економічної безпеки держави. 

До прикладу, головним постулатом меркантилізму як наукової течії, що набула 

розвитку у XV-XVIII ст., стала необхідність формування національного 

багатства, що можливе внаслідок накопичення капіталу (інвестиційного 

ресурсу), задля загального блага, необхідного для держави. Таким чином 

наголошувалося, що інвестиції є чинником економічного зростання і через 

частину національного доходу формують елементи продуктивних сил 

суспільства. 

У фінансових концепціях класичної політекономії (XVIII-XIX ст.) 

предмет дослідження змістився на визначення головних принципів фінансової 

політики держави. При цьому, на відміну від прихильників меркантилізму, А. 

Сміт та Д. Рікардо доводили значно вищу значимість для безпечного 

функціонування і розвитку держави інвестицій саме у виробничу сферу, на 

противагу сфері обігу. 

У фінансових теоріях історичної школи Німеччини (XIX ст.) аспекти 

інвестування та економічної безпеки держави «переплелися» навколо ідеї 

належного державного контролю у фінансовій сфері на засадах того, що 

приватні інвестиції більш схильні реалізуватися у сферах з високою та 
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швидкою віддачею капіталу, а не у довгострокових соціально значимих 

проектах [88].  

В процесі розвитку теорії маржиналізму (кін. ХIХ-поч. ХХ ст.) введені 

важливі індикатори стану функціонування і розвитку фінансових систем. 

Вважаємо, що вони значною мірою послугували початком становлення системи 

показників для оцінювання фінансової безпеки на різних рівнях управління.   

Класична політекономія поклала початок дослідженням теорій 

міжнародного руху капіталу. Д. Рікардо вважав, що нагромадження капіталу 

пов’язане зі зростанням норми заощаджень [138]. За А. Смітом, вільний рух 

капіталу сприяє його загальному здешевленню [154, с. 63], а надлишок капіталу 

внаслідок міжнародної інвестиційної діяльності переміщується до країн, де 

спостерігається його дефіцит, тому проблема надвиробництва не загрожує 

лише одній країні. Аналізуючи процес руху капіталу, Ф. Бастіа приймав за 

основу рівень добробуту в країнах-експортерах (імпортерах) капіталу [166, 

с. 200], тобто країна із більшими доходами населення споживає значні обсяги 

товарів, для виробництва яких необхідний імпорт капіталу. 

Проте, теорія не пояснювала експорт капіталу із країн з високим рівнем 

добробуту населення. Розглядаючи міжнародний рух капіталу, Ж.-Б. Сей  

пов’язував його із монетарною та інвестиційною політикою в країні, вважаючи 

вивезення капіталів потенційно негативним явищем, яке знижує споживчий 

попит в країні [167, с. 145]. Нехтування національними інтересами у питаннях 

розвитку внутрішнього ринку призводить до імпортозалежної за споживацької 

моделі розвитку,  про становлення якої в Україні наголошував В. Геєць [103,  

с. 115]. 

Представники кейнсіанського напряму теоретично обґрунтували 

актуальність активного втручання держави у економічні процеси, яка 

загострилася на початку ХХ століття. Оскільки формально капітал виражався 

золотом, а здійснення інвестицій та зовнішньоторговельних операцій 

ототожнювалося з його переміщенням, то негативне торговельне сальдо і 

реалізація закордонних інвестицій вважалися чинниками зменшення попиту на 
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виробничі фактори в країні, порушуючи рівноважний стан економіки, який 

досягається за повної зайнятості. Тому прихильники кейнсіанства негативно 

ставилися до міжнародної інвестиційної діяльності. Зокрема, Дж. Кейнс 

обґрунтував положення, згідно з яким здійснення інвестицій за межі країни 

може відбуватися лише за позитивного торговельного балансу країни [55,  

с. 46], що, на думку В. Андрійчука, є індикатором інвестиційної безпеки 

держави [47, с. 36]. 

Економічну ситуацію в країні, де основним джерелом зростання є фізичне 

нагромадження капіталу, описує неокейнсіанська модель Харрода-Домара. В 

основі моделі є такі  припущення: стабільність співвідношення між капіталом і 

робочою силою через неможливість взаємозаміни факторів виробництва; 

постійна гранична продуктивність капіталу і норма заощаджень; відсутність 

амортизації; тісний зв’язок між капіталом і обсягами виробництва; інвестиції 

швидко трансформуються в приріст капіталу. Надходження капіталу, за 

кейнсіанською теорією, зумовлює підвищення платоспроможного попиту, що 

спричиняє додатковий імпульс економічного зростання. Втручання держави в 

економіку, що має на меті найбільш оптимальне використання отриманого 

капіталу в найбільш перспективних галузях, допускається. Згідно з даною 

моделлю, прискорення економічного розвитку відбувається через збільшення 

капіталу, що стимулює зростання обсягу ВВП, у т.ч. як одного з ключових 

індикаторів макроекономічної безпеки державих [69]. 

На нашу думку, при відсутності достатнього обсягу внутрішніх 

заощаджень джерелом зростання стають зовнішні інвестиції. Кількість 

надходження капіталу має бути такою, щоб перевищити «критичну межу» за 

оцінками науковців на рівні 12-15 % від ВВП [104, с. 145]. Важливо зазначити, 

що механічне збільшення припливу капіталу не в змозі забезпечити стійкого 

економічного зростання. Так, за Б. Балассою [189] у 1970-х роках зовнішні 

запозичення дозволили Єгипту збільшити сукупні заощадження від 10 % до  

20 % від ВВП у 1963-1973 рр. Хоча відбулося подвоєння темпу економічного 

зростання завдяки збільшенню частки капіталу у ВВП, однак спостерігалося 
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різке зростання зовнішньої заборгованості. У 1978 р. зовнішній борг зріс до  

70 % від ВВП (у 1973 р. – 48 %). Зовнішні запозичення призвели до 

економічних потрясінь. На відміну від моделі Харрода-Домара, модель Солоу, 

яка також відноситься до моделей економічного зростання, враховує технічний 

прогрес і зв’язок трудових ресурсів та темпів зміни обсягів виробництва [66, с. 

116].  

Модель описується функцією з врахуванням фактора технологій:  

Y= f (K, L, A),                                                 (1.1) 

де Y – виробництво; K – капітал; L – робоча сила; A – технології.  

Вважається, що економіка може перебувати в рівноважному стані при 

сталому рівні капіталозабезпечення. При цьому інвестиції повністю 

компенсують збільшення чисельності працюючих, активізацію технологічного 

прогресу та знецінення капіталу внаслідок його амортизації. Збільшувати 

обсяги капіталу можливо внаслідок збільшення норми заощадження, проте це 

може призвести до зменшення обсягів споживання, що негативно відобразиться 

на макроекономічних показниках [208]. Оптимальною є така норма 

заощаджень, при якій встановлюється рівноважний стан економічної системи 

при максимальному рівні споживання («золоте правило Солоу»).  

На наш погляд, більше можливостей для програмування економічної 

політики, порівняно з балансом «заощадження-інвестиції», дає використання 

моделі Манделла-Флемінга, придатної для регулювання грошово-кредитної та 

бюджетно-податкової політики держави за різних режимів валютного курсу, 

але відображаючи вплив інвестицій на макроекономічну ситуацію в країні 

(грошово-кредитну та податково-бюджетну сфери). Рух інвестицій, відповідно 

до цієї моделі, зумовлений передусім динамікою прибутковості інвестиційних 

проектів: висока прибутковість спричинює приплив інвестицій до країни, проте 

високий дохід на інвестиції за кордоном може викликати зворотну ситуацію − 

відплив інвестицій з національної економіки [85]. 

Інвестиції  підвищують науково-технологічну безпеку держави, що 

сприймається окремими науковцями-економістами (Дж. Данінг, Г. Полонський) 
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як найважливіший фактор з точки зору розвитку країни. Оскільки нові 

технології надходять з розвинутих країн, де рівень економічного розвитку 

вищий, передані технології, як правило, менш енерго-, ресурсо- і 

трудовитратні. На думку Г. Полонського, особливий акцент при розгляді цього 

питання робиться на ТНК, які прагнуть бути на «вершині» технологій і часто 

мають у своєму розпорядженні величезні ресурси на проведення досліджень і 

розробок з метою збереження передових позицій на ринку [115, с. 24].  

Як вважає А. Сутирін, ТНК є найбільш розвиненими 

конкурентоспроможними фірмами, які забезпечують основну частку сукупних 

витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи і здатні 

впроваджувати у виробництво новітні досягнення науково-технічного прогресу 

(80 % технологій в даний час створюються ТНК ) [162, с. 80]. 

Зауважимо, що відповідно до еклектичної моделі Дж. Данінга, 

інвестування технологій відбувається наступним чином: ТНК мають певні 

переваги, в основному нематеріального, інформаційного характеру. Через 

падіння ринкової кон’юнктури, тобто нездатності встановити ціну на 

нематеріальні активи внаслідок невизначеності з боку потенційного покупця, 

фірми не можуть використовувати ці активи за кордоном з допомогою методів 

«зовнішнього» ринку, наприклад, ліцензування. Тому вони прагнуть 

інтернаціоналізувати свої активи шляхом створення дочірніх компаній у 

країнах, де існують місцеві пільги, які дозволяють використовувати активи 

«внутрішньо» з меншими витратами, ніж «зовні». В результаті, ТНК, які 

інвестують в країни, що розвиваються, збільшують «пакет технологій» у них 

[16]. Присутність потужних інвесторів стимулює конкуренцію і надихає 

місцевих конкурентів копіювати технології. Це приводить не тільки до 

загального підвищення рівня технологічності національного господарства, але 

й до кращого використання обмежених ресурсів [96]. 

Надалі теорії інвестування розвивалися в межах теорій неокласицизму та 

неолібералізму. В першій увага приверталася до причинно-наслідкових зв’язків 

серед «заощаджень» – «нагромадження капіталу» – «інвестування» – 
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«створення кінцевого продукту» шляхом покращення фінансово-інвестиційного 

забезпечення розвитку приватного підприємництва; у другій – увага 

переводилася на соціальні аспекти інвестування і ув’язку інвестиційної та 

соціальної політики держави. Відповідно, схожий зміст теорій неокласицизму 

та неолібералізму, на наш погляд, зводився до доволі залежних між собою 

аспектів економічної безпеки держави: подолання критично гострих надмірних 

дисбалансів у доходах та витратах населення і у подоланні головних загроз 

соціальній безпеці держави. 

Т. Веблен, котрий започаткував сучасний інституціоналізм, вважав, що 

для  необхідних передумов формування інституціонально-технологічного 

суспільства держава повинна забезпечити відповідне сприятливе економічне 

середовище, узявши на себе всі інвестиційні витрати на створення 

техноструктури (підтримка нових технологій, освіта і т.п.), при цьому 

спрямовуючи розвиток бізнесу в необхідне русло [18, с. 34]. На думку  

І. Максимова, для внутрішніх інвестицій як у розвиненій, а тим більше в країні, 

що розвивається, завжди є своя «межа», яку країна не може подолати в рамках 

досягнутого рівня економічного і науково-технічного потенціалів [87,с. 85]. 

Країни, залучаючи прямі іноземні інвестиції, зазвичай, розраховують не просто 

доповнити внутрішні ресурси зовнішніми з тими ж технічними 

характеристиками, а очікують підвищення техніко-технологічних, 

управлінських та інших параметрів національного виробництва. Особливо це 

важливо для держав, які зазнали суттєвих економічних та суспільних потрясінь 

і мають проблему якісної структурної перебудови національної економіки. 

Прикладом успішного впливу інвестицій на розвиток науково-технічного 

прогресу є добре відомі факти перших десятиліть після завершення другої 

світової війни, коли завдяки активним вливанням капіталу, зокрема зі США, 

згідно із знаменитим «планом Маршалла», окремі держави змогли не просто 

відродитися, а заново сформувати на якісно новому технічному і 

технологічному рівні зруйновані війною економіки Німеччини, Великобританії, 

Франції та Японії [199]. 
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За результатами узагальнення теоретико-методичних досліджень з 

аналізованої проблеми, на нашу думку, є підстави стверджувати, що науково-

технічний прогрес, викликаний за допомогою інвестиційної активності, сприяє 

зміцненню економічної безпеки національної економіки в таких головних 

напрямах: 

- підвищує продуктивність виробничих факторів завдяки новітнім 

технологіям; 

- сприяє економічному розвитку за допомогою виробництва нових 

товарів з більшою величиною доданої вартості і більшою еластичністю за 

доходами; 

- стимулює зростання експортних доходів за рахунок зміни структури 

експорту у зв’язку зі збільшенням частки експорту більш технологічномісткої  

продукції. 

Додамо, що під час аналізу впливу інвестицій на економіку країн-

реципієнтів необхідно враховувати їх зовнішні ефекти, що простежуються і на 

макроекономічному рівні, і на рівні окремих галузей, видів економічної 

діяльності та підприємств. У питанні залучення інвестицій державна політика 

має зважати на  якість потоків технологій і пов’язані з ними продуктивність та 

рентабельність операційної діяльності підприємств, вплив на формування 

конкурентних позицій вітчизняних підприємств відносно компаній з іноземним 

капіталом, взаємодію прямих іноземних і прямих внутрішніх інвестицій, вплив 

інвестицій на зайнятість у країні-реципієнті. Одним із каналів міжнародного 

руху капіталу є міжнародні кредити та допомога міжнародних фінансових 

інституцій і урядів окремих країн, а також прямі іноземні (ППІ) і портфельні 

інвестиції.  

Зауважимо, що на сьогодні більше 25 % загального обсягу міжнародного 

потоку капіталу становлять ПІІ, зростає також їх роль у фінансуванні 

виробництва як високорозвинених, так і менш розвинених країн  [199]. Так, під 

час дослідження економіки 64-х країн, що розвиваються, А. Разін емпірично 

довів, що ПІІ більш ефективно впливають на економічний розвиток, ніж 
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портфельні інвестиції; на прикладі 44-х країн, що розвиваються, 

продемонстрував більшу вагомість у стимулюванні економічного піднесення 

країни ПІІ, порівняно з позиковим капіталом [207].  

Загальновизнано, що прямі іноземні інвестиції не завжди позитивно 

впливають  на економіку країни, що їх приймає. Позитивним моментом є те, що 

метою ПІІ часто є не просто заміщення імпорту, але й організація виробництва, 

орієнтованого на подальший експорт випущеної продукції. У цьому контексті 

О. Баюмі та Т. Ліпворс  з’ясували, що приплив ПІІ на імпорт має 

довгостроковий вплив, а на експорт – короткостроковий [190].  

Вважаємо, що з позиції впливу на економічну безпеку держави важливо 

оцінювати взаємодію прямих іноземних і прямих внутрішніх інвестицій, яка 

може мати характер доповнення та заміщення. При цьому ефективність 

витіснення й доповнення внутрішніх інвестицій прямими іноземними 

інвестиціями оцінюється вкладеннями в інновації, інакше таке заміщення може 

мати негативні наслідки [8, с. 68]. А. Харрісон, І. Лав і Г. Макмілан 

стверджують, що в такому випадку прямі іноземні капіталовкладення 

збільшують обсяги капітальних ресурсів для розвитку промисловості [198]. В 

нетривалому періоді вони доповнюють внутрішні інвестиції, позитивно 

впливаючи на економічний розвиток приймаючої країни.  

Згідно з іншим дослідженням, внаслідок впливу інноваційних ПІІ на 

продуктивність економіки загалом та на підприємства зокрема можуть 

виникати нові сучасні технології, які розвивають технології, раніше принесені 

ПІІ. В такій ситуації поступово витісняються застарілі технології  [196]. При 

цьому, на наш погляд, слід враховувати характер впливу (екстенсивний чи 

інтенсивний) ПІІ на економічний розвиток − лише генерація зростання обсягу 

виробничих фондів чи й підвищення ефективності їх використання за рахунок 

нових технологій. 

Окремі вчені досліджували взаємодію ПІІ й нагромадження капіталу, їх 

вплив на економічне зростання [206]. Було встановлено, що прямі закордонні 

капіталовкладення можуть негативно впливати на нагромадження капіталу в 



30 
 
країнах-технологічних лідерах, проте позитивно позначатися на зростанні 

обсягів виробництва у країнах, що розвиваються, причому за умови як 

взаємного доповнення, так і заміщення ПІІ і прямих вітчизняних інвестицій 

[196]. 

На думку М. Бломстрома, Д. Конана, Р. Ліпсея, прямі іноземні інвестиції 

можуть сприяти реструктуризації національної економіки приймаючої країни 

та підвищенню конкуренції у тих галузях, куди вони надходять [201]. За певних 

умов конкуренція між іноземними й вітчизняними компаніями, як стверджує де 

Грегоріо, може призвести до витіснення останніх з ринку [195]. Однак, ми 

переконані, що здебільшого ПІІ доповнюють прямі вітчизняні інвестиції 

шляхом підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств за 

рахунок впровадження нових технологій. Крім того, ПІІ сприяють збільшенню 

обсягів загальних інвестицій в країні-реципієнті, а отже, і її економічному 

розвитку за рахунок накопичення капіталу. 

Світовий досвід доводить, що ПІІ мають низку суттєвих переваг перед 

іншими формами економічного співробітництва, особливо в країнах з 

перехідною економікою, а саме [167]:  

- не стають тягарем зовнішнього боргу на відміну від іноземних позик і 

кредитів, навпаки, сприяючи їх погашенню;  

- імпорт прямих підприємницьких капіталів збільшує в країні виробничі 

потужності;  

- вони є джерелом нових технологій та передових методів управління і 

маркетингу, сприяють розвитку національної науково-дослідної бази;  

- сприяють реалізації більш ефективної приватизації і реструктуризації 

економіки, створюють додаткові робочі місця, збільшуючи при цьому реальні 

доходи працівників;  

- у країні збільшуються бюджетні надходження у вигляді податків на 

діяльність міжнародних спільних підприємств;  

- імпорт прямих інвестицій стимулює конкуренцію і пов’язані з нею 

позитивні явища (підрив позицій місцевих монополій, зниження цін та 
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підвищення якості продукції, що заміщує як імпорт, так і застарілі взірці 

продукції місцевого виробництва);  

- прямі іноземні інвестиції забезпечують найбільш ефективну інтеграцію 

національної економіки у світову. Загалом, ті нечисленні дослідження, в яких 

були спроби оцінити вплив ПІІ на економічну безпеку приймаючої держави, на 

жаль, не доведені до логічного завершення й не дають кінцевих висновків для 

адекватного і справедливого комплексного оцінювання такого впливу. Відома 

модель В. Леонтьєва  мала на меті оцінити вплив потоку ПІІ на довгострокове 

економічне зростання національних економік і ґрунтувалась на використанні 

принципу мультиплікатора й акселератора як для країн-донорів, так і країн-

реципієнтів інвестицій [83]. У цій моделі економічне зростання у приймаючій 

країні безпосередньо залежить від темпів економічного зростання в країні-

донорі та початкового капіталу, що вивозиться нею. В. Лєонтьєв провів 

розрахунки, які показали, що для досягнення країною-реципієнтом однакових з 

країною-донором показників економічного зростання необхідне приблизно в 

п’ять разів більше переміщення капіталу, ніж це відбувається на практиці. 

Додамо також, що низкою досліджень встановлено позитивний вплив ПІІ 

на продуктивність праці. Так, було з’ясовано, що вклад ПІІ у продуктивність 

праці пов’язаний із капіталомісткістю підприємства, у т.ч. витрат на нові 

технології в розрахунку на одного працівника, а також коефіцієнтом 

використання виробничих потужностей [191]. Розглядаючи вплив ПІІ на 

людський капітал, варто згадати твердження Брауна, за якого, незважаючи на 

позитивну роль ПІІ у створенні нових робочих місць, вони можуть і негативно 

впливати на зайнятість на малих підприємствах [192]. На думку Міше, 

висококваліфіковані працівники користуються попитом на ринку праці як 

іноземних підприємств, так і тих вітчизняних суб’єктів господарювання, які 

здобули доступ до нових технологій [203]. При цьому державі необхідно 

зайняти активну позицію щодо розвитку людського капіталу, у т.ч. з метою 

залучення інвестицій у галузі з високою доданою вартістю. Якщо ж органи 

державного управління не притримуються згаданої політики, то, як доведено у 
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дослідженні [200], доходи від праці до капіталу перерозподіляються, що 

призводить до погіршення добробуту в країні. 

Погляди вчених щодо впливу ПІІ на ефективність виробництва в 

приймаючих країнах різняться. Зокрема існує думка, що діяльність ТНК може 

позитивно впливати на продуктивність праці за рахунок ефектів залучення 

інновацій, притік яких  безпосередньо залежить від рівня освіти і кваліфікації 

робочої сили в приймаючій країні, а також наявності вільної конкуренції [193]. 

Проте, інші дослідники з’ясували і практично довели відсутність на галузевому 

рівні залежності (обернену кореляцію) між присутністю транснаціональних 

компаній і ефективністю вітчизняних підприємств [197]. 

Менш оптимістичними були висновки за результатами досліджень П. 

Стрітена щодо впливу ПІІ на такі індикатори економічної безпеки національної 

економіки як платіжний баланс, зайнятість і ВВП приймаючих країн [205]. 

Вчений вважав, що якщо річний приплив іноземних інвестицій є меншим за 

відтік дивідендів і прибутків, пов’язаних з ПІІ, то він негативно впливає на 

платіжний баланс країни-реципієнта іноземних інвестицій. Проте, практичний 

досвід і реальні показники макроекономічного розвитку багатьох приймаючих 

країн показують, що щорічний відтік іноземної валюти перевищує її приплив за 

рахунок ПІІ, що, на наш погляд, негативно впливає на платіжний баланс. 

Отже, негативний ефект ПІІ для економіки приймаючої країни великою 

мірою залежить від державної політики у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності й залучення ПІІ. Зокрема, політика активізації ПІІ лише заради 

нагромадження капіталу шляхом розширення податкових пільг провокує цінові 

перекоси й дестимулює зростання продуктивності залучення ПІІ. Якщо 

прибуток на вкладені ПІІ в приймаючій країні отримується без технологічних 

трансферів, то в довгостроковому періоді може відбутися технологічна 

стагнація в тих видах економічної діяльності, іноземний капітал у які надходив 

без відповідних технологічних інновацій [59]. 

Наголосимо, що вітчизняні науковці здебільшого вбачають такі імовірні 

недоліки ПІІ з погляду на економіку країни-реципієнта інвестування: усунення 
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з ринку вітчизняних виробників і постачальників; зниження загального рівня 

добробуту населення та трансферт прибутків на користь іноземного інвестора, 

що зумовлено надмірними державними пільгами на користь інвестора 

(наприклад, надання права на безкоштовне використання інфраструктурних 

сфер, протекціоністські заходи, надання пільгових кредитів); жорстка 

експлуатація місцевих сировинних ресурсів; збільшення залежності країни від 

іноземного капіталу; постачання (збут) неякісних, недосконалих і морально 

застарілих ресурсів і активів; модифікація структури економіки та її 

пристосування до інтересів інвестора;  погіршення платіжного балансу; 

деформація культури підприємництва [171, с. 98]. 

 Крім того, слід відзначити також і негативні наслідки впливу ПІІ 

корпорацій на економіку країни-реципієнта:   

- небезпека перетворення приймаючої країни на полігон для 

розташування екологічно небезпечних виробництв, діяльність яких завдає 

збитків довкіллю і здоров’ю населення;   

- захоплення та поглинання потужними іноземними компаніями найбільш 

розвинених і перспективних сфер економічної діяльності й науково-дослідних 

організацій приймаючої країни;   

- нестабільність інвестиційного процесу в результаті процесів  

поглинання та захоплення ТНК на вітчизняному ринку, активна присутність 

яких ставить у залежність економіку країни в разі кризових ситуацій, адже вони 

можуть у будь-який час згорнути виробництво чи вилучити капітал з країни. 

Серед сучасних досліджень, в яких простежується слід розвитку теорій 

інвестування та їх впливу на параметри економічної безпеки держави, варто 

виокремити т.зв. парадигму «асиметричної інформації», за обґрунтування якої 

вже у XXI ст. такі науковці як Дж. А. Акерлоф, М. Спенс та Дж. Е. Стігліц 

стали лауреатами нобелівської премії з економіки. Гіпотезою теорії є висновки 

про нетотожність інформації, яку отримують та якою оперують різні економічні 

агенти. В наслідок цього різними стають їх фінансово-економічні можливості, 

бізнес-мотивація, здатність реалізувати потенціал та протидіяти чинникам 
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зовнішнього середовища. Ці проблеми, на думку науковців, особливо актуальні 

в сфері фінансів, зокрема у формуванні інвестиційного забезпечення розвитку і 

капіталізації сучасних корпорацій [27, с. 150].  

Відтак, належне інформаційно-аналітичне, а також, на нашу думку, ІТ-

забезпечення стають важливими чинниками впливу на інвестиційний потенціал 

суб’єктів бізнесу. З іншої сторони, для органів державного управління це 

обертається проблемою «викривлення» ринкового та інституційного 

середовища, що значно послаблює інтеграційні, комунікаційні процеси та 

потенціал розвитку національного господарства. 

Узагальнимо охарактеризовані вище результати вивчення еволюції теорій 

інвестування в контексті впливу на важливі параметри економічної безпеки 

держави на рисунку 1.1. Узагальнюючи досвід більшості досліджень, на нашу 

думку, можна стверджувати, що переваги інвестицій є більш вагомими, ніж їх 

недоліки, адже країни, відкриті для інвестиційної діяльності, досягали більших 

успіхів, ніж ті, які обмежували інвестиційну активність. Для прискорення 

економічного розвитку та проведення структурних трансформацій на 

інноваційній основі необхідні додаткові ресурси. Проте, аби знизити головні 

негативні ефекти від залучення інвестицій, необхідна науково обґрунтована 

державна політика, що базується на ефективному регулюванні, зокрема 

економічному стимулюванні. Йдеться, в тому числі, про вживання заходів 

щодо запобігання корупції при бюрократичних процедурах супроводу 

комерційної діяльності, тарифному регулюванні імпорту з метою заохочення 

створення іноземного імпортозаміщувального виробництва на території 

приймаючої країни, створення сприятливого податкового клімату тощо [161]. 

Для країн з недостатньо сприятливим інвестиційним кліматом, на нашу 

думку, вкрай необхідною є стратегічна інвестиційна політика, яка б 

максимально використовувала всі позитивні ефекти від залучення інвестицій. 

Адже незаперечною перевагою активної інвестиційної діяльності є розвиток 

технологій і ноу-хау, високий потенціал позитивного впливу на економічний 

розвиток економіки за умови виваженого використання інвестицій. 
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Аспекти 
економічної 

безпеки 
держави 

Ключові 
характерис-
тики теорій  

Лінія часу 

Наукові 
теорії 

(представ-
ники, періоди 
досліджень) 

Мерканти-
лізм 

(М. Лютер, 
Ж.  Кальвін, 
Ж. Боден, 

Т. Мен, 
А. Монкретэн, 
 XV-поч., XVIII 

ст.) 
Школа 

фізіократів 
(Ф. Кене,  

Р. Ж. Тюрго, 
В. Петті, 

 сер. XVIII ст.) 

Зміщення 
акцентів на 

матеріальні та 
фінансові 
інтереси; 

впровадження 
базових засад 
управління та 

реалізації 
інвестиційної 

політики 

Інвестиції 
забезпечують 
економічне 
зростання 

через 
використання 

частини 
національного 

доходу для 
формування 

елементів 
продуктивних 

сил 
суспільства 

Закладення 
головних 
принципів 

фінансової та 
зокрема 

інвестиційної 
політики 

Наголошу-
ється на 

пріоритет-
ності 

інвестицій у 
виробництво 
на противагу 
непродуктив-

ним 
державним 
видаткам; 

досліджують-
ся зв’язки між 
оподаткуван-

ням та 
державним 

боргом і  
фінансовими 

загрозами  

 

Фінансові 
концепції 
класичної 

політеконоії  
(А. Сміт, 

 Д. Рікардо, 
XVIII -поч. 
XIХ ст.) 

Визнання 
основою 

національног
о багатства 

розвиток 
продуктивнх 

сил, 
головним 
чинником 

формування 
якого є 

інвестиції в 
людський 

капітал 

Фінансові 
теорії 

історичної 
школи 

Німечиини 
(Ф. Ліст, 

 А. Вагнер, 
 М. Вебер, 
 К. Дітцель, 
XIХ ст.) 
 

Оперується 
аспектами 

державного 
контролю у 
фінансовій 

сфері, зазнача-
ється, що 

лише держава 
є найбільш 
ефективним 
розпорядни-

ком 
інвестицій, 

розміщуючи їх 
у найбільш 
необхідних 

галузях і 
сферах 

господарю-
вання 

Введення 
понять 

граничних 
величин, 

зокрема щодо 
категорії 
вартості, 
зміщення 
акцентів з 

виробництва 
на сферу 

обігу; розви-
ток поняття 
корпоратив-
них фінансів 
та інвестицій  

Маржиналізм 
(В. Джевонс, 
К. Менгер, 

 Ф. фон Візер,  
Л. Вальрас,  

 А. Стюарт, 
кін. XIХ-поч. 

 XХ ст.) 

Запроваджу-
ється низка 

нових 
індикаторів 
оцінювання 
управління 

фінансами та 
інвестиціями, 

у т. ч. на 
мікрорівні, що 

дозволяє 
ефективніше 

прогнозувати і 
моделювати 
інвестиційні 

ризики 

Відновлення 
уваги до 

макроеконо-
мічних 

аспектів 
управління 

фінансами та 
інвестиціями; 

головним 
інструментом 
регулювання 
фінансово-

інвестиційних 
процесів 

визнавалася 
бюджетна 
політика  

Кейнсіансто 
(Дж. М. Кейнс,  
Е. Хансен, 
 А. Оукен,  
Р. Харрод, 
Ф. Перру, 
Ф. Неймарк,  
Р. Масгрейв 
та ін., поч. 
XХ – сер. XХ 
ст.) 

Введено 
поняття 

невизначе-
ності в 

економічному 
русі, що 

призводить до 
нестійкості, 
небезпеки 
розвитку, 

усунути яку 
можна 

шляхом 
формування 

«ефективного 
попиту», що 
залежить від 

раціонального 
управління 
публічними 
фінансами  

…… 

Рис. 1.1 (початок). Результати узагальнення еволюції та впливу теорій інвестування 

на методологічні аспекти економічної безпеки держави (авторська розробка) 
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Аспекти 
економічної 

безпеки 
держави 

Ключові 
характерис-
тики теорій  

Лінія часу 

Наукові 
теорії 

(представ-
ники, періоди 
досліджень) 

…… 

Рис. 1.1 (завершення). Результати узагальнення еволюції та впливу теорій 
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Стратегія залучення інвестицій в державі, зокрема в аграрний сектор, 

мала б скерувати їх хаотичний приплив у напрямі вирішення потреб 

скорочення псевдоінвестицій та спекулятивної міграції капіталів, підвищення 

ефективності інвестування в реальний сектор, оптимізації господарської 

структури, проблеми зайнятості, підвищення конкурентоспроможності 

продукції галузі й економіки країни в цілому. Необхідно чітко відстежувати, 

аби  інвестиції не закріплювали сировинну спрямованість економіки і не 

законсервовували наукомісткі й високотехнологічні виробництва [81]. 

Крім того, в контексті зміцнення економічної безпеки держави науково 

обґрунтована стратегія залучення інвестицій повинна містити положення 

ефективної взаємодії (доповнення й заміщення) прямих іноземних і прямих 

внутрішніх інвестицій для досягнення бажаного рівня захищеності 

національної економіки та інноваційних орієнтирів економічного зростання. 

Таким чином, дослідження теоретико-концептуальних положень щодо 

інвестиційного середовища залучення інвестицій, їх видів та форм в умовах 

глобальної конкуренції було здійснене з позиції оптимізації їх ефективного 

використання у реалізації національних економічних пріоритетів. Слід 

враховувати якість та ефективність  інвестицій в необхідному для економічної 

безпеки держави ракурсі − вивчення соціально-економічної ефективності 

інвестицій, оцінки наслідків їх впливу на посилення процесів інтенсифікації 

суспільного відтворення, в обґрунтуванні інвестиційної політики. Також 

необхідно оцінювати їх вплив на розширення виробничого потенціалу аграрної 

галузі (на попередній технічній основі – екстенсивній чи на новій – інтенсивній 

(інноваційній)), економічну систему держави та її національну безпеку 

(псевдоінвестиції), а також можливості залучення венчурного іноземного 

капіталу у нові ризикові та перспективні види діяльності. 
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1.2. Методичні підходи до формування та оцінювання інвестиційної 

інфраструктури 

 

Розглянувши еволюцію теорій інвестування в контексті економічної 

безпеки держави, приходимо до висновку про доцільність узагальнення і 

уточнення поняття «інвестиційна інфраструктура», у т.ч. для сфери АПК. Адже 

часто саме високий рівень розвитку окремих одиниць інвестиційного процесу 

забезпечує ефективність функціонування інвестиційного комплексу країни в 

цілому.  

На нашу думку, характерною рисою сучасного етапу розвитку 

інвестиційних процесів у АПК є пошук нової парадигми – вихідної 

концептуальної схеми, моделі постановки та методів вирішення тих проблем, 

які є найбільш значущими та актуальними. Згідно зі схемою епістемологічного 

аналізу І. Лакатоса, кожна парадигма містить «жорстке ядро» – сукупність 

незмінних, стійких у будь-яких модифікаціях тверджень, які виступають 

передумовами будь-якого дослідження в рамках парадигми. «Жорстке ядро» 

оточене «захисною оболонкою» – поясом допоміжних гіпотез, що спираються 

на «жорстке ядро», але, на відміну від нього, схильні до змін в ході 

функціонування парадигми [182, c.14]. 

Специфіка процесу зміни парадигм в економічній науці полягає не в 

повному запереченні змісту «жорсткого ядра» попередньої парадигми, а в 

доповненні, збагаченні його новими елементами, «обволіканні» ядра 

модифікованої «захисною оболонкою». Саме в цьому сенсі слід розуміти 

положення М. Блауг про те, що розвиток економічної науки відбувається за 

допомогою подолання асиметрії окремих її напрямків [182, c.18]. 

Так, сходження від теорії трудової вартості до теорії факторів 

виробництва розвивало «захисну оболонку» першої парадигми економічної 

теорії – витратної, не зачіпаючи її «жорсткого ядра», коли цінність будь-якого 

продукту створюється і вимірюється витратами ресурсів на його виробництво, а 
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господарюючі суб’єкти раціоналізують свою економічну діяльність, 

переслідуючи корисливий інтерес. 

З формулюванням маржиналістами основних положень теорії граничної 

корисності з’явилася можливість інтегрування досягнень економічної науки і 

обґрунтування нової, неокласичної парадигми. Початок був покладений  

А. Маршаллом, що з’єднав досягнення класичної та маржиналістської шкіл і 

запропонував інноваційне трактування ключової проблеми цінності. Саме з 

такого синтезу почалося формування «жорсткого ядра» неокласичної 

парадигми, де відбулося поєднання принципу раціональності (елемент 

«жорсткого ядра» витратної парадигми) з принципами корисності. Відтепер 

раціоналізм трактувався вже як функція корисності, а не «вузькокорисливим» 

інтересом [138]. 

Проекцією індивідуального раціоналізму на макрорівень послугувало 

положення Л. Вальраса про рівновагу всіх цін і кількостей в економіці, де 

домінує принцип максимізації індивідуальної корисності в суспільному устрої. 

Прагнучи до реалізації цього принципу, кожен господарюючий суб’єкт сприяє 

своєю діяльністю оптимізації структури цінових пропорцій суспільного 

виробництва, руху останнього до спільної економічної рівноваги. Так 

відбувається сходження від індивідуальної до суспільної раціональності, тобто, 

за М. Вебером, раціоналізація раціональної дії як тенденція історичного 

процесу [57, c.82]. 

На наш погляд, для оцінювання раціональності інвестиційної 

інфраструктури передусім потрібно окреслити змістове наповнення поняття 

«інфраструктура». Економічна сутність інфраструктури інвестиційного процесу 

як окремої форми інфраструктури має два початки [143]: перший (родовий, 

генетичний) закладено в сутності інфраструктури, другий (ринковий) 

пов’язаний з ринковим характером господарської діяльності.  

Відомо, що інфраструктура є сукупністю господарських інститутів, які 

забезпечують рух матеріальних і фінансових ресурсів, що існують в будь-якій 

економічній системі [37]. Терміном «інфраструктура» (від латинських слів 
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«infra» – нижче, під; «struktura» – будова, розташування [141]) називали  

об’єкти і споруди, що забезпечують діяльність озброєних сил. Побутує думка, 

що вперше у дослідницьку термінологію «інфраструктура» була введена  

П. Рубінштейном-Родамом. Опираючись на точку зору цього дослідника, західні 

вчені розвинули термін «інфраструктура» і почали розуміти під ним загальні 

умови розвитку суспільного виробництва, що забезпечують обслуговування 

обертання приватного капіталу і процес задоволення потреб населення [143].  

У 40-х роках ХХ століття інфраструктуру вже розглядали як сукупність 

галузей, які забезпечують загальні умови виробництва та його взаємозв’язки зі 

споживанням. Однак, оскільки поняття інфраструктури різноаспектне, точки 

зору вчених трансформувалися. До визначення сутності інфраструктури чітко 

сформувалися два методологічних підходи: галузевий і функціональний. 

Відповідно до першого (А. Селезньов [145, с. 56], В. Феодорітов [173, с. 26]), 

інфраструктура – це сукупність галузей і видів господарської діяльності, що 

забезпечують загальні умови суспільного виробництва або відтворення. Між 

науковцями виникають дискусії щодо складу галузей і підгалузей, які доцільно 

включати в інфраструктурний комплекс. Другий підхід – функціональний  

(С. Брю, В. Жамін, В. Колосов, В. Красовський, К. Макконел, О. Русскова,  

С. Яковлєва) – визначає інфраструктуру як певну сукупність організаційних, 

виробничих і соціальних функцій [31]. 

М. Савченко, визначення якої вважаємо найбільш повним, формулює 

поняття інфраструктури як економічну категорію у вигляді системи загальних 

умов забезпечення суспільного виробництва в масштабах народного 

господарства в цілому і в кожному її структурному підрозділі зокрема, а саме 

сукупність організаційно-економічних, техніко-технологічних, соціальних 

взаємозв’язків тих елементів соціально-економічної системи, які обслуговують 

функціонування структуротвірних галузей комплексу народного господарства 

та забезпечення потреб населення [143]. 

На нашу думку, таке визначення необхідно доповнити сучасними 

елементами інфраструктури (інформаційним, інноваційним, освітнім тощо). 
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Однак, таке трактування свідчить про широкомасштабність і різноплановість 

поняття інфраструктура і містить у собі не лише організаційні аспекти 

забезпечення (організації, установи, зв’язки між ними, нормативні акти), а й 

бере до уваги технологічні та соціальні взаємовідносини, які є вагомим 

підґрунтям інституціональної складової поняття.  

Багато науковців-економістів розглядають інфраструктуру на 

загальнодержавному рівні. Такої ж думки дотримується З. Герасимчук, яка 

вважає, що формування та розвиток інфраструктури мають бути як 

інтегрованими в цілому на загальнодержавному рівні, так і диференційованими 

за регіональними інфраструктурними ланками [22]. Визначення І. Бутирської 

найкраще відображає роль інфраструктури регіону у забезпеченні стійкого 

розвитку його економіки: «…це невід’ємна структурна одиниця господарського 

комплексу регіону, яка забезпечує створення загальних умов для ефективного 

управління регіональним розвитком та функціонуванням усіх його сфер і видів 

діяльності» [14, с. 54]. Відповідно, кожен регіон має свою особисту 

інфраструктуру, розвинену згідно з вимогами та потребами ринку. Варто 

погодитись з думкою авторів, що реформування та постійне вдосконалення 

кожної ланки інфраструктури, їх наступні сумісність, взаємозалежність та 

гармонійна взаємодія забезпечують реалізацію ринкових механізмів на рівні 

економіки держави.    

Вивчаючи погляди вітчизняних науковців на інвестиційну 

інфраструктуру ринку, відзначимо, що в період командно-адміністративної 

системи управління національним господарством термін «інфраструктура» 

тривалий час не брався до уваги, оскільки вважалося, що це явище властиве 

лише капіталістичному способу виробництва, а в умовах планової економіки 

проблем дисбалансу різних сфер виникнути не може. Поняття 

«інфраструктура» входить в обіг лише на початку 90-х років, у той час під цим 

терміном стали розуміти комплекс сфер діяльності, які обслуговують ринок і є 

необхідними для переходу економіки до розвинених відносин [53].  
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В Україні також сформувалися відповідні погляди стосовно поняття 

інвестиційна інфраструктура, однак єдиного визначення так і не 

сформульовано. Наведемо декілька запропонованих визначень. Так,  

О. Мамедов та Т. Юр’єва визначають інвестиційну інфраструктуру як 

сукупність пов’язаних між собою інститутів, які діють в межах єдиного 

інвестиційного комплексу і виконують відповідні функції із забезпечення 

нормального режиму його функціонування [146]. В. Відяпін, Г. Журавльова 

визначають інфраструктуру інвестиційного ринку як сукупність правових 

форм, що опосередковують рух товарів і послуг, акти купівлі-продажу або 

сукупність інститутів, систем, служб, підприємств, які обслуговують 

інвестиційний ринок і виконують визначені функції із забезпечення 

нормального режиму його функціонування [185, c. 113].  

На думку О. Мінаєвої, інфраструктура підтримки малого та середнього 

підприємництва покликана створити сприятливі умови для його розвитку, 

забезпечивши підтримку підприємців за різними напрямами: правовим, 

фінансовим, майновим, кадровим, а також надання підприємцям широкого 

спектру ділових послуг. Загалом, ключова функція підприємницької 

інфраструктури полягає в забезпеченні функціонування та підвищенні 

ефективності взаємозв’язків між елементами бізнес-середовища країни, регіону 

та представниками інших держав [93]. 

Згідно з класифікацією, яку застосовує Громадська колегія при Державній 

регуляторній службі України, інфраструктуру утворюють дорадчі органи, 

консалтингові структури (бізнес-центри, приватні фірми, контори), 

інформаційні (громадські приймальні, юридичні клініки, «гарячі лінії»), 

інноваційні структури (технологічні та наукові парки, бізнес-інкубатори). 

Проте, на нашу думку, такий підхід є недосконалим та потребує більш 

ґрунтовного осмислення [68, с. 103]. 

Таким чином, на нашу думку, поняття «інфраструктура» (з господарської 

точки зору) потрібно трактувати як відповідну сукупність (причому, як за 

чисельністю, так і за інституційними можливостями) установ, організацій, 



43 
 
суб’єктів господарювання всіх видів власності, що забезпечують взаємодію між 

об’єктами ринкових відносин. Сюди включаються й підприємства внутрішньої 

торгівлі та сфери послуг, інші посередницькі фірми, системи зв’язку, спеціальні 

державні органи регулювання ринку, суб’єкти банківської системи, фондові та 

валютні біржі, брокерські і страхові компанії, аудиторські структури, біржі 

праці, організації з підготовки та перепідготовки кадрів і т.д. 

Очевидно, що інвестиційна інфраструктура також є сукупністю різного 

роду структур, організацій та підприємств, діяльність яких в сукупності 

забезпечує ефективне протікання процесів формування, залучення, розподілу, 

перерозподілу та використання інвестиційного ресурсу в цілях розвитку 

агропромислового комплексу держави. 

Поняття інвестиційної інфраструктури хоча й не набуло якнайширшого 

розгляду, але все ж перебувало предметом наукових досліджень багатьох 

науковців. Так, згідно з І. Бланком, інвестиційна інфраструктура охоплює 

пріоритетні види економічної діяльності, їх суб’єкти, а також відповідне 

ресурсне забезпечення в цілях організації і реалізації стабільності процесу 

інвестиційної діяльності [11, с. 109]. Загалом таке визначення вважаємо 

раціональним, але доволі узагальненим і позбавленим конкретизації галузей 

інвестиційної інфраструктури.   

Значно більш функціональним є підхід М. Косова та С. Лютикова, за 

якого інвестиційна інфраструктура включає організаційну, матеріальну, 

фінансову, кредитну, інформаційну системи, які в сукупності відповідальні за 

формування середовища ефективного накопичення, а також використання 

капітальних вкладень, здійснення послуг із активізації інвестиційної діяльності, 

отримання прибутку від вкладення інвестицій [65, с. 34]. На наш погляд, таке 

визначення більш досконале, адже інвестиційна інфраструктура не може 

складатися лише з суб’єктів, які надають інвестиційний ресурс. Ефективна 

інфраструктура має забезпечувати всі головні функції управління у сфері 

інвестування, а також допоміжні процеси, пов’язані з належним 

поінформуванням, справедливим економіко-правовим середовищем, 
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організацією цих процесів на всіх рівнях управління. 

З. Герасимчук та Ю. Подерня-Масюк вважають, що інвестиційна 

інфраструктура – це поєднання суб’єктів господарювання, організацій, 

посередників, співпраця яких передбачає формування стимулів інвестування 

(фінансових, матеріальних, інтелектуальних) потенційних інвесторів з метою  

забезпечення розвитку сфер економіки, видів економічної діяльності, 

територіальних соціально-економічних систем і досягнення, через це, 

економічної рівноваги та сталого розвитку територій [22]. 

В окремих дослідженнях простежується переконання про те, що 

інфраструктура інвестування не є лише сукупністю організацій, структур, 

суб’єктів тощо. Інвестиційну інфраструктуру пропонується вважати сукупністю 

інституцій, а також організаційно-технічної бази інвестиційного процесу 

(нормативно-правове поле, інформаційно-комп’ютерні системи обслуговування 

ринку, наукові дослідження для задоволення інтересів інвесторів) [60, с. 83-84]. 

Вважаємо такі твердження не безпідставними. Особливо позитивно, що 

науковці додають до суто інституційної (організаційної) складової 

інфраструктури неформальну компоненту. На наше переконання, це не лише 

правомірно, але об’єктивно доречно, адже це позначається на ефективності та 

дієздатності інфраструктури. До прикладу, держава може сформувати всі 

необхідні організаційні елементи інвестиційної інфраструктури АПК, але вони, 

скоріше за все, не будуть взаємодіяти між собою і ефективно функціонувати за 

відсутності інститутів, які опосередковують їх діяльність, формують відповідні 

економічні та поведінкові стимули для співробітництва, мінімізують 

трансакційні витрати та забезпечують інформаційно-комунікаційну функцію 

[48].  

Іншим важливим аспектом, на який потрібно звернути увагу, є, на нашу 

думку, генеральне призначення інвестиційної інфраструктури. Звичайно, 

головне її призначення – забезпечити галузь доступним інвестиційним 

ресурсом і ефективно його використати. Втім, за умов кризи або ще 
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недостатньо становленого агропромислового комплексу таке завдання 

об’єктивно має доповнюватися аспектами економічної безпеки розвитку галузі.  

Виходячи з таких міркувань вважаємо, що концептуально метою 

формування інвестиційної інфраструктури АПК доцільно визначати створення 

інституційного середовища, стимулюючого та сприятливого для залучення, 

розподілу і ефективного використання інвестиційного ресурсу в цілях 

нарощування виробничих потужностей і зміцнення конкурентоспроможності та 

безпеки розвитку галузевого комплексу та його суб’єктів. Важливо розуміти, 

що аспектом безпеки мають бути пронизані всі складові та елементи 

інвестиційної інфраструктури, особливо – стратегічні цілі її функціонування та 

елементи [160]. До прикладу, на наш погляд, домінантні класичні цілі 

формування інвестиційної інфраструктури мають бути доповненими такими 

завданнями: формування елементів інфраструктури системи гарантування 

безпеки інвестиційного процесу в агровиробничому комплексі, підвищення 

рівня економічної безпеки інвестування шляхом збільшення обсягів спільних 

інвестицій у проектах ДПП, становлення інфраструктури суспільно-

громадського моніторингу і контролю інвестування публічних коштів. 

Доцільним є виокремлення 3 головних блоків елементів інвестиційної 

інфраструктури галузевого комплексу: (1) організаційного (покликаного 

забезпечити наявність організацій з управління, обслуговування та 

інституційно-інфраструктурного забезпечення інвестиційного процесу), (2) 

інституційного (для формування системи нормативних та статусних 

інститутів), (3) ресурсного (зорієнтованого на формування матеріально-

технічного, інтелектуально-кадрового, інформаційно-технологічного та 

науково-дослідного забезпечення інвестиційної діяльності) [155, c. 151]. 

Узагальнюючи результати дослідження теоретико-методичних засад 

формування інвестиційної інфраструктури [70], а також власних заключень 

автора, на рисунку 1.2 представимо мету, стратегічні цілі та елементи 

інвестиційної інфраструктури з акцентуванням на забезпеченні параметрів 

економічної безпеки галузевого комплексу. 
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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-сектора, 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 (авторська розробка) 

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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Додамо, що одним з важливих завдань функціонування інвестиційної 

інфраструктури галузі є посилення її інвестиційної привабливості. Конкурентні 

переваги є основою формування інвестиційної привабливості економічного 

простору, який і визначає подальший розвиток товарів, послуг, підприємств, 

галузей чи регіонів держави. Ступінь  реалізації цих переваг визначає 

конкурентний статус учасників глобальних економічних відносин [42]. Вперше 

про важливість конкурентних переваг було сказано в роботі М. Портера у 90-х 

роках XX ст., де науковець стверджував, що в умовах глобалізації принцип 

порівняльних переваг (Д. Рікардо) не виправдовує себе. Адже традиційні 

ресурси (земля, праця, капітал) стають загальнодоступними на міжнародних 

ринках і перетворюються у звичайний товар або послугу [116, с. 68]. 

Саме тому, за М. Портером, сучасна економічна система потребує 

створення більш динамічних принципів конкурентних переваг, одним з яких є 

зменшення виробничих витрат за допомогою результатів інвестиційно-

інноваційної діяльності. У зв’язку з відмінностями національних економік, 

інституційної інфраструктури ринку та особливостей розвитку регіонів, 

підвищення рівня їх конкурентних переваг – це локалізований процес. 

Отже, лише наявність унікальних переваг, зосереджених на певній 

території, що утворені завдяки сформованій сукупності елементів 

інфраструктури, не можуть бути скопійовані та відтворені за інших умов, є 

передумовою підвищення інвестиційної привабливості галузі в епоху 

глобальної конкуренції [43]. В даному контексті надзвичайної актуальності 

набуває проблематика ідентифікації індивідуальних чинників субнаціональної 

динаміки як необхідних передумов формування та нарощення конкурентних 

переваг і піднесення конкурентоспроможності галузі. Адже не усі фактори 

впливу на аграрну галузь можуть бути перевагами та сприяти її розвитку, деякі 

з них сповільнюють ці процеси і ведуть до занепаду. 

Для ефективної діяльності та розвитку аграрного сектора економіки 

необхідно реалізовувати програми щодо забезпечення синергетичного ефекту 

діяльності суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та 
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органів державної влади, що слід враховувати при формуванні повноцінної 

системи елементів інвестиційної інфраструктури. Зокрема, до 

інституціональних факторів, пов’язаних з організаційно-правовими 

можливостями, які впливають на розвиток конкурентних переваг здебільшого 

відносять інноваційну стратегію, регіональні проекти національного рівня, 

розвинену інфраструктуру ринку, розвиток підприємництва, вдосконалення 

нормативно-правової бази, що сприяє інноваційному розвитку галузі та 

реалізації її конкурентних переваг [36, с.172]. 

Таким чином вважаємо, що органи державного управління повинні 

сприяти розвитку галузей реального сектора економіки, враховуючи їх 

специфіку та особливості, делегуючи частину обов’язків органам місцевого 

самоврядування. У зв’язку з цим виникає низка проблем та можливостей 

(табл. 1.1), котрі мають безпосередній вплив на становлення інвестиційної 

інфраструктури галузі.  

За недостатньо розвиненої ринкової економіки розвиткові цих чинників, 

як правило, приділяють недостатню увагу через жорстку централізацію влади. 

На нашу думку, така ситуація пов’язана з лобіюванням інтересів бізнесу через 

представників державної влади. Злиття політики та бізнесу призводить до 

зниження пропорційного розвитку галузей економіки, територій, формування 

необхідної інвестиційної інфраструктури. Натомість, підвищену увагу 

приділяють тим галузям, які не потребують, на думку чиновників, нововведень 

та протягом багатьох років поповнюють бюджет країни. Екстенсивний 

розвиток АПК не підвищує його конкурентоспроможність у довгостроковій 

перспективі. 

Треба звернути увагу на якісні показники діяльності інвестиційної 

інфраструктури, які забезпечать галузь конкурентними перевагами як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. При цьому в якості показника 

ефективності може використовуватися модифікований індекс 

конкурентоспроможності як динамічний показник розвитку окремої сфери 

економіки у міжнародних порівняннях [95]:  
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де IK – індекс конкурентоспроможності АПК для конкретного регіону;  

Vc – значення показника для конкретного регіону;  

V min – мінімальне значення показника;  

V max – максимальне значення показника. 

Таблиця 1.1 

Головні чинники, які слід враховувати при становленні інвестиційної 

інфраструктури галузі (сектора економіки)  

(узагальнено автором за [33, с. 4-7]) 

Недоліки Переваги 
Розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

- слабка активність органів самоврядування; 
- високий рівень відповідальності за 
прийняття рішень 

- більш гнучке реагування на потреби 
суспільства; 
- можливість для державних органів більшу 
увагу приділяти вирішенню стратегічних, а не 
оперативних завдань 

Регіональне управління (організація праці, кадрова політика, підвищення кваліфікації 
держслужбовців) 

- дефіцит фінансових ресурсів для 
впровадження програм взаємовідносин з 
партнерами та громадськістю; 
- неможливість гарантування стабільності 
економічних умов для інвесторів; 
- відсутність механізмів співпраці органів 
влади та бізнесу 

- підвищення рівня професіоналізму кадрів; 
- спільні інтереси та співпраця державних 
органів та представників бізнесу; 
- зацікавленість у розвитку території, так як від 
цього залежатиме фінансування структур; 
- мотивація для подальших змін 

Зміна матеріального виробництва на нематеріальне 
- низька інноваційна активність 
підприємств; 
- слабкість венчурного бізнесу; 
- недостатнє бюджетне фінансування 
наукових закладів 
 

- створення технопарків для залучення до 
співпраці молодих спеціалістів; 
- надання пільгових кредитів для розвитку 
бізнесу; 
- організація виставок та ярмарок для пошуку 
нових партнерів та клієнтів 
 

Адаптація національного бізнесу до світових умов 
- під час світових криз ускладнюється 
діяльність органів державної влади 
- високий ступінь залежності від світових 
тенденцій. 

- створення ефективної державної та 
регіональної політики з досвіду країн-партнерів; 
- ефективне використання наявних ресурсів;  
- розвиток людського капіталу. 
 

 
Індекс конкурентоспроможності є індикатором, що об’єднує різні групи 

показників, утворюючи комплексний синтетичний параметр, який відображає 
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існуючі взаємозв’язки між кількістю наявних ресурсів, які використовуються у 

агропромисловій галузі, та розвитком виробництва різних видів агропромислової 

продукції.  

Додамо, що здійснювати оцінювання ефективності використання потенціалу 

АПК можна з використанням методу огортаючих даних (DEA), згідно з яким 

потенціал є системою із показниками «входу» (характеристики потенціалу АПК) та 

показниками «виходу» (валовий регіональний продукт АПК) [111]. Об’єктом 

оцінювання може слугувати максимальний валовий регіональний продукт при 

ефективному використанні потенціалу АПК. Основою методу DEA є побудова 

кривої, що базується на областях з кращими показниками. Це досягається шляхом 

лінійної оптимізації: 

,min k
kF   

за обмежень 

  

де 1,0
1

 


K

k

t
k

t
k zz  – змінний ефект масштабу;  

k
kF min  – технічна ефективність використання ресурсів; 

 zk – змінні, що показують інтенсивність використання кожного ресурсу при 

побудові кривої найефективніших регіонів (країн);  

yk,m – продукція k -го регіону (країни) m-го виду; 

 xk,n – використовуваний ресурс n-го виду; 

 t – індекс часу; 

 ,,,1 kk   ,,,1 mm    nn ,,1 – кількість обстежуваних об’єктів. 

Оцінювання ефективності методом DEA передбачає, що усі регіони мають 

подібні характеристики потенціалу АПК, які трансформують вектор N входів Х у 

вектор M виходів Y і  описується рівнянням: 
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де T – виробнича або продуктивна система, що в даному випадку 

відображає потенціал АПК регіонів України; 

x – «вхідні» характеристики потенціалу АПК в систему;  

y – «вихід» з системи (валовий регіональний продукт); 

R – множина «входів» та «виходів». 

Сучасне інвестування в аграрний сектор і зростання його інвестиційної 

привабливості стримуються гострим дефіцитом фінансових ресурсів, слабо 

розвиненою матеріально-технічною базою, низьким платоспроможним попитом 

населення. Рівень інвестиційної привабливості є одним з найважливіших 

показників загальноекономічної ситуації і перспектив розвитку галузей 

економіки.  

Зростання інвестицій є одним з основних факторів забезпечення 

економічного розвитку сільського господарства в цілому, підвищення якості 

життя населення села, поновлення регіональної технічної та технологічної бази, 

основних фондів у сільському господарстві [50]. 

У зв’язку з цим, особливої актуальності набувають дослідження щодо 

вдосконалення механізмів залучення інвестицій в аграрний сектор економіки і 

методів підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства з 

метою забезпечення його сталого економічного розвитку і поліпшення 

виробничої діяльності підприємств. У даний час залишається невирішеною 

низка проблем в теорії і методичних підходах підвищення економічної 

ефективності галузей сільського господарства на основі підвищення їх 

інвестиційної привабливості, що вимагає ретельного вивчення питань 

формування механізмів і пошуку найбільш пріоритетних напрямків підвищення 

інвестиційної привабливості, формування для цього відповідної інвестиційної 

інфраструктури [17]. 
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Вважаємо, що окремим методичним підходом до оцінювання 

раціональності сформованої інвестиційної інфраструктури АПК може 

слугувати аналіз рівня інвестиційної привабливості галузі. При цьому, для 

оцінювання інвестиційної привабливості може використовуватися відома 

методика, що дозволяє оцінити рівень інвестиційної привабливості [109, c. 63]. 

Методика передбачає формування матриці нормалізованих показників, де для 

кожного значення знаходиться відхилення від середнього рівня, після чого це 

відхилення відноситься до квадрата ((Xij – X i.сер)2).  

На наступному етапі визначається середньоквадратичне відхилення 

нормалізованих показників: 

2,     (1.8) 

Потім на основі матриці нормалізованих показників у кожній графі 

розраховується стандартизоване значення інтегральної оцінки, і у результаті – 

одержані стандартизовані значення підсумовуються по кожному регіону, після 

чого визначається місце кожного регіону.  

,      (1.9) 

де Xij – конкретний показник певного регіону; 

X i.сер – середній показник по усіх регіонах; 

σi – середньоквадратичне відхилення показників 

Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури АПК характеризується 

багатьма індикаторами, тому необхідно застосовувати інтегральні індекси 

оцінки, які б описували динаміку її рівня, а також забезпечували оцінку і 

порівняння стану інвестиційного розвитку як в цілому АПК, так і його галузей. 

Для системного дослідження тут може застосовуватися запропонована 

науковцями Національного інституту стратегічних досліджень методологія 

оцінювання, яка використовує мультиплікативну (нелінійну) форму 

інтегрального індексу, одночасне нормування індикаторів та їхніх порогових 

значень, що забезпечує адекватну діагностику з можливістю її порівняння з 

інтегральними пороговими (оптимальними) значеннями [176, с. 34]. 



53 
 

Фактичні значення індикаторів інвестиційної безпеки АПК України у 

2009-2014 рр. ми розрахуємо за статистичними даними. 

Згідно з наступним етапом науково-методичного підходу до системного 

оцінювання раціональності інвестиційної інфраструктури, слід формувати 

динамічні ряди індикаторів, що дозволить повністю врахувати позитивні та 

негативні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в галузі при розрахунку 

інтегрального індексу: 
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Важливою інформацією для здійснення керованого впливу на стан  

розвитку інвестиційної інфраструктури є визначення за допомогою методу 

головних компонент пакета «Статистика» вагових коефіцієнтів, що показують 

ступінь внеску кожного параметра в інтегральний індекс та є необхідною 

інформацією для розробки пріоритетних заходів впливу. Використання 

зазначеного підходу дає можливість з урахуванням нелінійності економічних 

процесів визначити динаміку інтегрального індексу розвитку інвестиційної 

інфраструктури: 
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де iz  – нормовані значення індикаторів; iа  – вагові коефіцієнти; n – 

кількість індикаторів. 

Проаналізувавши вищезазначені методики оцінювання раціональності 

інвестиційної інфраструктури АПК, можна прийти до висновку, що у зв’язку з 

багатогранністю та комплексністю цього поняття немає єдиного способу 

визначення рівня раціональності інвестиційної інфраструктури. Так як АПК 

здебільшого займає значне місце в системі реального сектора економіки кожної 

країни, то оцінювання сучасного стану, а також розробка стратегічних заходів 

щодо підвищення рівня розвитку інвестиційної інфраструктури і, як наслідок, 

активізація інвестиційних процесів потребує комплексної методики (рис. 1.3), 
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яка складається з трьох етапів (підготовчого, аналітичного та результативного) і 

включає в себе основні статистичні та динамічні показники розвитку АПК в 

державі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.3. Основні етапи оцінювання інвестиційної інфраструктури АПК 

(авторська розробка) 

 

На підготовчому етапі визначається мета та завдання методики 

оцінювання: по-перше, виявити конкурентні переваги АПК держави; по-друге, 

порівняти рівень конкурентоспроможності різних країн; по-третє, виявити 

депресивні райони та на їх прикладі розробити програму розвитку АПК в 

державі. Для розробки програми слід також звернути увагу на розвинені 
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економіки країн Європи та проаналізувати їхню політику щодо розвитку АПК. 

Також на цьому етапі визначаються методи розрахунку регіонального та 

інтегрального індексів конкурентоспроможності АПК. Аналітичний етап 

включає в себе безпосередньо розрахунок та аналіз рівня 

конкурентоспроможності АПК держави. Проаналізувавши конкурентні 

переваги сільгоспвиробництва для національного споживача, треба також 

звернути увагу на зарубіжні ринки.  

Проаналізувавши фактори, що впливають на рівень конкурентоспроможності 

АПК,  розглянувши сучасні методики, які визначають рівень розвитку 

інвестиційної інфраструктури галузі, можна прийти до таких висновків: велика 

кількість чинників, зовнішніх та внутрішніх, що впливають на 

конкурентоспроможність галузі виключає можливість розробки єдиної методики 

розрахунку показника раціональності інвестиційної інфраструктури. 

Результати обрахунків параметрів розвитку інвестиційної інфраструктури 

АПК нададуть можливість розробити стратегію розвитку інвестиційної 

інфраструктури АПК в контексті глобалізаційних процесів.  Таким чином, 

оцінювання рівня раціональності інвестиційної інфраструктури АПК може 

здійснюватися з використанням показників, що продемонструють нам конкурентні 

переваги даної галузі у регіональному розрізі та в розрізі інших країн.  

 

1.3. Характеристики державного регулювання розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК 

 

Перешкоди інвестуванню в умовах трансформації аграрної галузі 

економіки супроводжуються й загрозою економічній безпеці країни, що 

підвищує значення державного управління та регулювання інвестиційних 

процесів як в цілому в економіці, так і безпосередньо у сфері аграрного 

виробництва. Оскільки немає єдиних дієвих механізмів нейтралізації більшості 

економічних загроз, інвестиційний процес передбачає перехід до нової системи 

регулювання, яка діятиме на основі принципів економічної безпеки. На нашу 
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думку, відповідно до внутрішніх і міжнародних ризиків держава покликана 

активно використовувати механізми інвестиційного гарантування економічної 

безпеки для реалізації національних економічних інтересів, створювати 

необхідні ринкові умови для еволюції інвестиційних процесів. 

Вважаємо, що особливо важливим аспектом є формування дієвої і 

дієздатності інвестиційної інфраструктури реального сектора економіки та його 

галузей, серед яких особливе місце відводиться аграрному виробництву як з 

огляду на високу додану вартість, що тут створюється, так і з огляду на 

продовольчу безпеку держави. 

Таким чином, особливої актуальності набувають питання дослідження та 

виявлення особливостей інвестиційної інфраструктури безпосередньо у АПК, а 

також їх впливу на характеристики економічної безпеки держави. 

Як вже зазначалося, важливим завданням інвестиційної інфраструктури 

галузі потрібно вважати вплив на забезпечення економічної безпеки її розвитку. 

Відповідно, реалізація інвестиційних можливостей, збільшення обсягів 

інвестування та ефективне використання інвестованих коштів є важливими 

завданнями урядової політики [101 с. 34]. 

Деякою мірою механізм інвестиційного забезпечення економічної 

безпеки можна розглядати як комплексну діяльність з формування системи 

взаємозв’язків і взаємозалежностей між динамікою інвестиційних процесів і 

станом безпеки певної соціально-економічної системи, у т.ч. галузі чи 

комплексу галузей, які утворюють відповідний комплекс економіки [163, с.29]. 

Залежність елементів інвестиційного процесу, коли зміна одного з них 

викликає зміну іншого, визначає цілісність механізму безпечного розвитку 

аграрного сектора держави. Крім того, цілісність є мірилом зрілості цього 

механізму, певним показником рівня його розвитку [89, c.82]. 

За висновками О. Власюка, поняття економічної безпеки необхідно 

розглядати з точки зору системного підходу. Вона є системою, здатною 

забезпечити стійкість економіки (її структурного елемента) до негативних 

зовнішніх і внутрішніх чинників, а також сприяє її поступовому розвитку 
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[19, c. 28]. Згідно із принципом системності, можна констатувати, що 

формування інвестиційної інфраструктури АПК об’єктивно вважається 

структурним елементом економічної безпеки його розвитку і може 

розглядатися як окрема підсистема.  

Системний підхід заснований на положенні про те, що об’єкт 

дослідження є складною системою, яка складається з безлічі взаємодіючих 

елементів. Тому, на наш погляд, ключовим моментом у застосуванні 

системного підходу для вирішення даної проблеми є проектування системи 

забезпечення інвестиційної інфраструктури АПК. У свою чергу, ключовим 

аспектом в проектуванні систем є встановлення їх складу. 

Отже, склад системи визначається набором елементів, котрі в неї 

включаються. Включення тих чи інших елементів в систему проводиться 

вибірково, підставою включення того чи іншого елемента в систему є наявність 

у нього системотвірних ознак. Такими системотвірними ознаками більшість 

учених вважає сприяння досягненню мети проектованої системи. За 

дослідженнями В. Сагатовського, «…мета (як об’єктивний стан) є об’єктивним 

критерієм вибору з-посеред усіх компонент, що утворюють систему. У систему 

входить те і тільки те, що необхідно і достатньо для досягнення цільового 

стану» [144,с. 83]. 

Мета проектованої системи випливає з її назви – забезпечення безпеки 

розвитку шляхом формування інвестиційної інфраструктури АПК. Згідно з 

Академічним тлумачним словником української мови, забезпечити означає 

«створити надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось» [153], 

в нашому випадку – для забезпечення розвитку і безпеки АПК. 

Відтак, на наш погляд, важливою характеристикою є економічна безпека 

розвитку галузі, яку слід враховувати при формуванні інвестиційної 

інфраструктури, що гарантує розвиток сфери АПК, а також можливість 

здійснення ним розширеного відтворення фізичного, фінансового та 

інтелектуального капіталу. Таким чином, важливе завдання органів державного 

управління полягає у тому, щоб створювати і підтримувати такі умови, які не 
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дозволяли б інвестиційній інфраструктурі аграрної галузі виходити зі стану, що 

гарантує її нормальне функціонування і розвиток. 

Вважаємо, що саме органи державного управління слід вважати 

вирішальною силою формування інвестиційної інфраструктури аграрного 

виробництва та гарантування безпеки його розвитку. При цьому держава як 

суб’єкт управління виступає в особі органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, а також інших державних органів (наприклад, Ради 

національної безпеки та оборони України). 

Для формування дієздатної інвестиційної інфраструктури АПК держава в 

особі перерахованих вище органів має своєчасно виявляти існуючі загрози та 

передбачати виникнення майбутніх. Крім того, держава повинна виявляти 

джерела цих загроз, тобто явища і процеси, що виводять інвестиційну 

інфраструктуру галузі з безпечного стану (здатні вивести його з цього стану в 

майбутньому). У разі виявлення таких джерел функція держави – вжити 

адекватних заходів, спрямованих на повернення інвестиційного середовища до 

безпечного стану (на перешкоджання його відхилень від безпечного стану) [2, 

c. 142]. 

Загалом діяльність держави в аналізованій сфері можна вважати одним із 

видів управлінської діяльності (якщо розглядати управління як «процес 

приведення заданих об’єктів в стан, що відповідає поставленим цілям» [94, 

 с. 25]. При цьому сукупність органів державної влади, які беруть участь у цій 

діяльності, можна розглядати як керуючу підсистему системи формування 

інвестиційної інфраструктури АПК. 

Наявність керуючої підсистеми передбачає обов’язкову наявність 

підсистеми керованої (тобто підсистеми, на яку спрямовано керуючий вплив). 

Очевидно, що керованою підсистемою в даному випадку буде інвестиційний 

комплекс АПК, під яким будемо розуміти сукупність інвестиційних ресурсів, 

капітальних благ, суб’єктів інвестиційної діяльності і взаємозв’язків між ними. 

При цьому до суб’єктів інвестиційної діяльності відносяться нефінансові і 

фінансові корпорації, домашні господарства та некомерційні організації, що 
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обслуговують домашні господарства [3]. 

Деякі вчені до складу учасників інвестиційної діяльності, а значить і 

елементів інвестиційного комплексу, включають також і державу, оскільки 

вважають, що держава в інвестиційній сфері виконує дві функції: по-перше, 

вона виступає в ролі регулятора інвестиційного процесу, по-друге, – в ролі його 

безпосереднього учасника. Ми вважаємо, що інвестиційну діяльність держави 

не можна відокремити від регулюючої. 

Справді, участь держави в інвестиційному процесі, крім безпосереднього 

ефекту (наприклад, отримання прибутку від реалізації якого-небудь 

інвестиційного проекту в аграрному виробництві), породжує і ряд побічних 

ефектів, які мають керуючі впливи на весь інвестиційний комплекс. Завдяки 

ефекту мультиплікації ці керуючі впливи викликають зростання інвестиційної 

активності в суміжних галузях [85, с.85]. Таким чином, будь-які форми участі 

держави в інвестиційному процесі (повне або часткове фінансування витрат, 

пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, пільгове інвестиційне 

кредитування, надання держгарантій) є одночасно і керуючими впливами на 

інвестиційний комплекс. Саме тому державу, на нашу думку, слід відносити до 

підсистеми формування інвестиційної інфраструктури галузі, а не до керованої. 

Розвиток суспільного поділу праці, зростання продуктивності суспільної 

праці та прискорення науково-технічного прогресу стали тими передумовами, 

які привели до появи цілком об’єктивних економічних, організаційних і 

технологічних зв’язків між сільським господарством та суміжними з ним 

галузями і секторами економіки. Промислова революція зруйнувала 

ізольованість, замкненість і самозабезпеченість сільського господарства. 

Одночасно вона ініціювала перехід сільського господарства на промислову 

основу, перетворення його в особливу галузь індустрії. Почався процес 

формування єдиної агропромислової економічної сфери діяльності людей, що 

охоплює як безпосередньо сільськогосподарські виробництва, так і суміжні 

підприємства, які спеціалізуються на промисловій переробці молока, м’яса, 

картоплі, фруктів, кормів і т.д. [142, с. 201]. 
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Подібне комбінування виробництва забезпечувало раціональну 

спеціалізацію сільськогосподарських підприємств, інтеграцію сільського 

господарства і промисловості задля економії суспільної праці, подолання 

сезонності сільськогосподарського виробництва, зменшення втрат товарної 

продукції [13]. 

Слід зауважити, що агропромислова інтеграція створює конкурентні 

переваги не тільки для сільськогосподарського виробництва, а й для 

підприємств промисловості, перш за все, харчової і легкої. На результаті роботи 

багатьох підприємств харчової та переробної промисловості позначалася 

сезонність надходження сировини, терміни продажу і збереження продукції. З 

формуванням агропромислового сектора з’явилася можливість більш гнучкого 

управління виробництвом, маневрування робочою силою, забезпечуються 

умови для безперебійного постачання промислових підприємств сировиною та 

напівфабрикатами [133, c. 84]. 

Налагодження зв'язку між виробництвом і споживанням 

сільськогосподарської продукції прискорило розвиток виробничої 

сільськогосподарської інфраструктури. Багато видів сільськогосподарської 

продукції в своєму первісному вигляді малотранспортабельні, тому існують 

додаткові транспортні витрати як самої сільськогосподарської продукції, так і 

продуктів її переробки. Будівництво доріг, транспортних мереж, складських 

приміщень і сховищ призводить до економії і підвищення ефективності 

сільськогосподарського і промислового виробництва. Поступово в інтеграційні 

процеси було залучене сільськогосподарське машинобудування, яке також не 

могло успішно розвиватися без урахування попиту сільського господарства і 

переробної промисловості на сільськогосподарську техніку та обладнання. В 

даному процесі задіяна і соціальна сфера, що займається підготовкою та 

перепідготовкою кадрів,  медичним обслуговуванням, культурою, освітою і 

т.д [10]. 

Таким чином, в результаті розвитку агропромислової інтеграції навколо 

сільського господарства об’єктивно і закономірно формується сукупність 
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галузей, пов’язаних певною послідовністю технологічних процесів, коли 

продукт однієї галузі є похідним ресурсом для іншої або одна галузь покликана 

своєю діяльністю максимально сприяти прогресивному розвитку іншої. Ця 

сукупність інтегрованих галузей, діяльність яких неможлива один без одного, 

без обміну продукцією праці, формує систему АПК. Агропромислове 

виробництво слід розглядати і як результат соціального усуспільнення 

виробництва і як ознаку стану, ступеня зрілості виробничих відносин.  

Агропромислове виробництво неможливе без досконалих засобів виробництва і 

кваліфікованих працівників і, природно, без відповідних взаємовідносин між 

людьми. Агропромислове виробництво характеризує не тільки виникнення 

нових форм розвитку продуктивних сил, а й відтворює певні відносини між 

людьми [98, c. 124]. 

Синтез, органічний зв’язок промислового і сільськогосподарського 

виробництва – більш розвинений, різноманітний і постійний зв’язок,  

обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу, зростанням обсягу 

виробництва продукції в сільському господарстві, посиленням труднощів з 

переробкою і транспортуванням продукції, поглибленням спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва. Злиття промислового і 

сільськогосподарського виробництва обумовлено також соціальними 

факторами: розвитком відносин власності, зростанням матеріальних і 

культурно-побутових потреб жителів села, підвищенням добробуту населення в 

суспільстві. 

Елементи інвестиційного комплексу (нефінансові і фінансові корпорації, 

домашні господарства, некомерційні організації, що обслуговують домашні 

господарства) АПК, незважаючи на те, що вони відносяться до керованої 

підсистеми, не є пасивними засобами забезпечення інвестиційної безпеки. Як 

зазначає В. Афанасьєв, «…об’єкт соціального управління (люди, колективи) не 

є пасивним, він бере активну участь у функціонуванні та розвитку системи, в 

свою чергу, впливає на суб’єкт і разом із суб’єктом «бере участь в досягненні 

результату» [7, с. 234]. 
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На нашу думку, ця теза справедлива у т.ч. щодо суб’єктів керованої 

підсистеми формування інвестиційної інфраструктури АПК. Справді, кожен з 

цих суб’єктів зацікавлений у покращенні можливостей інвестування в розвиток 

та прагне підтримувати такий стан, який би забезпечував розширене 

відтворення засобів отримання доходу і в якому виключалася б можливість 

«проїдання» цих коштів. До цього прагнуть нефінансові корпорації, для яких 

основним засобом отримання доходу є фізичний та інтелектуальний капітал. До 

цього прагнуть фінансові корпорації, для яких основним засобом отримання 

доходу є фінансовий капітал. До цього прагне і домашнє господарство, 

специфічними засобами отримання доходу якого є освіта, знання, навички, 

здоров’я його членів. Саме з метою відтворення цих коштів домашнє 

господарство здійснює витрати (інвестиції) на навчання своїх членів, на їх 

медичне обслуговування, на підтримання нормальних життєвих умов, що 

сприяють збереженню їх здоров’я [102]. 

Проте, здійснюючи інвестування, кожен із суб’єктів інвестиційної 

діяльності агровиробництва робить певний внесок у зміцнення інвестиційної 

безпеки аграрного комплексу в цілому, сприяє державі у справі забезпечення її 

економічної безпеки. Якщо кожна нефінансова корпорація забезпечить 

розширене відтворення власних засобів виробництва, приріст цих коштів буде 

спостерігатися і на макрорівні. Якщо жодна з фінансових корпорацій не 

допустить «проїдання» свого капітал у, якщо кожна з них забезпечить його 

розширене відтворення, на макрорівні буде спостерігатися зростання 

капіталізації агрокомплексу [20]. 

Покращення інвестиційного забезпечення сектора домашніх господарств, 

що досягається за рахунок приросту їх специфічних факторів доходу (освіти, 

знань, умінь, здоров’я), на нашу думку, теж сприяє покращенню інвестиційних 

можливостей АПК. При відсутності такого приросту приріст засобів 

виробництва і фінансових активів, досягнутий нефінансовими і фінансовими 

корпораціями, не має жодного вкладу у покращення інвестиційної 

інфраструктури галузі, оскільки  зростаючі засоби виробництва і фінансові 
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кошти не стануть капіталом (тобто фактором, що приносить дохід), якщо не 

будуть з’єднані з відповідним їм  приростом робочої сили.  

Таким чином, кожен з учасників інвестиційної діяльності (держава, 

нефінансові і фінансові корпорації, домашні господарства, некомерційні 

організації, що обслуговують домашні господарства) робить певний внесок у 

формування інвестиційної інфраструктури АПК та зростання її інвестиційних і 

інституційних можливостей. Саме тому кожного з них можна вважати 

суб’єктом її формування. 

Держава як керуюча підсистема системи формування інвестиційної 

інфраструктури має у своєму розпорядженні величезний арсенал засобів 

(інструментів) впливу на керовану підсистему. У їх числі можна назвати, 

наприклад, нормативно-правові документи, що регламентують права та 

обов’язки учасників інвестиційної діяльності, порядок її здійснення, в тому 

числі і порядок оцінки ефективності інвестиційних проектів, централізовані 

інвестиційні ресурси, об’єкти держвласності, облікову ставку, податкові ставки, 

податкові пільги, амортизаційні норми, державні гарантії, субсидії, дотації, 

кредити. Оскільки ці інструменти сприяють зміцненню інвестиційної 

інфраструктури аграрної галузі, їх теж слід включити в систему її забезпечення. 

За підсумками аналізу теоретико-методичних засад державного 

регулювання економіки та, зокрема, у сфері розвитку інвестиційної 

інфраструктури, на нашу думку, відповідні механізми, інструменти та засоби, 

які можуть використовуватися профільними органами державного управління в 

цій сфері є наступні (табл. 1.2). 

У складних високоорганізованих системах, до яких належить і система 

формування інвестиційної інфраструктури, на нашу думку, управління може 

здійснюватися тільки у замкнутому циклі за принципом зворотного зв’язку. У 

відповідності з цим принципом, інформація про стан керованої підсистеми 

повинна регулярно і своєчасно надходити в керуючу підсистему. Ця інформація 

теж є необхідним елементом системи управління.  
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Таблиця 1.2 

Концептуальні засади державного регулювання розвитку інвестиційної 

інфраструктури АПК (узагальнено автором) 
Елементи 
державної 
політики 

Склад елементів Особливості державного регулювання 

1 2 3 

Методи 
державного 
регулювання 

 адміністративні 

Зосередження державної політики на формування прямих обмежень і 
заборон щодо виробничо-господарської діяльності у сфері 
агропромислового виробництва та інвестування його розвитку, 
діяльності фінансово-кредитних та інвестиційних структур 

 економічні 

Надання переваги засобам стимулюючого характеру для досягнення 
цілей державного регулювання щодо становлення інвестиційної 
інфраструктури АПКта збільшення масштабів інвестування засобами 
оподаткуваня, регуляторних процедур, впливу на ціноутворення, 
доступність і вартість інвестиційного ресурсу, регулювання 
структурних характеристик інвестування та розвитку АПК 

Механізми 

 економічні 
 

 активізація конкурентного середовища на ринку надання 
інвестиційних послуг в АПК; реалізація концесійних проектів у 
контексті розбудови інвестиційної інфраструктури АПК; формування 
сприятливого та економічно безпечного інвестиційного середовища 
для розбудови інфраструктури; гарантування та захист прав 
інвестора. 

 організаційні 

 формування системи організації та контролю становлення і 
розвитку інвестиційної інфраструктури АПК; планування та 
реалізація заходів із забезпечення диверсифікації та 
багатофункціонального розвитку комплексу і підвищення рівня 
його інвестиційної привабливості 

 інституційні 

 удосконалення системи планування розвитку АПК та його 
інвестиційної інфраструктури, формування ефективного 
інституційного забезпечення державної підтримки інвестиційних 
процесів, формування мережі інституцій та програм сприяння, 
створення мережі інвестиційних фондів, покращення інституційно-
правового забезпечення розширення можливостей підприємств до 
реалізації інвестиційних проектів 

 соціально-
психологічні 

 забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки 
інвестиційних структур та суб’єктів АПК, покращення соціально-
психологічного та організаційно-професійного середовища 
інвестування і розвитку інвестиційної інфраструктури комплексу 

Інструменти 
 інституційні 

 створення сприятливого інституційно-правового та інституційно-
організаційного середовища інвестування в АПК та діяльності 
інвесторів, їх організаційно-професійна підтримка 

  організаційно
-управлінські 

 створення вільних економічних зон, територій пріоритетного 
інвестування; 

 організація та розвиток діяльності інвестиційних площадок та 
платформ; 
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Продовження табл 1.2 
1 2 3 

  адміністратив
но-контрольні 

 концентрація на централізованіи  підтримці пріоритетних 
інвестиціи них проектів; 

  бюджетно-
податкові 

Надання пільгових режимів оподаткування окремим сегментам 
інвестування інфраструктури АПК; створення вільних економічних 
зон, технопарків, інвестиційних кластерів; непряма державна 
підтримка проектів розбудови інвестиційної інфраструктури 
сільських територій; часткове бюджетне відшкодування проектів 
розбудови інвестиційної інфраструктури. 

  грошово-
кредитні 

надання державних субвенцій и  дотацій, пільгових кредитів; 
 стимулювання придбання іноземними інвесторами акціи  

вітчизняних сільскогосподарських виробників та переробних 
промислових підприємств; 

 страхування інвестиціи  від комерційних та некомерціи них 
ризиків. 

  протекціоніст
ські 

Митно-тарифне і квотне регулювання продовольчого імпорту з 
метою захисту й активізації механізмів стимулювання розвитку 
інвестиційної інфраструктури стагнаційних галузей АПК; реалізація 
інструментів політики інвестиційного імпортозаміщення 
нерозвинених галузей. 

 
 державно-
приватного 
партнерства 

Застосування практики реалізації інвестиційних проектів на засадах 
залучення приватних фінансових ресурсів із часткою участі 
приватного капіталу не менше 40 %; міжнародна інтеграція та 
кооперація ринку інвестиційного капіталу; реалізація інструментів 
грантового фінансування проектів розбудови інвестиційної 
інфраструктури АПК. 

 

Оскільки складні високоорганізовані системи активно впливають на 

зовнішнє середовище, певною мірою управляють ним, і це управління теж 

здійснюється за принципом зворотного зв’язку, то інформацію про стан 

зовнішнього середовища теж слід включити до складу системи формування 

інвестиційної інфраструктури, що для такої кліматозалежної галузі як аграрна є 

надважливо. 

Отже, до складу системи управління формуванням інвестиційної 

інфраструктури АПК, на наш погляд, входять суб’єкти інвестиційної 

діяльності, органи та інструменти державного регулювання цієї діяльності, 

предмети обміну між суб’єктами інвестиційної діяльності, а також відносини 

між останніми, органами державного регулювання та зовнішнім середовищем. 

Оскільки ми розглядаємо інвестиційні процеси в агропромисловому 

виробництві, а в якості суб’єктів управління – державні структури, інвестиційні 
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інститути, суб’єктів господарювання АПК, що мають діаметрально протилежні 

економічні інтереси, то однією з характеристик організаційно-економічної 

системи стимулювання інвестиційної активності в агропромисловому 

виробництві є конгломератне поєднання цілей, завдань та інтересів усіх 

задіяних суб’єктів.  

Схематично систему цілей стимулювання інвестиційної активності 

учасників цього процесу можна представити наступним чином (рис. 1.4).  

Таким чином, наголосимо, що економічні інтереси учасників 

інвестиційних процесів різняться, проте не можна не відзначити єдиний 

вектор цілей щодо покращення інвестиційного забезпечення розвитку  

АПК. 

Для держави ця мета визначена прагненням доведення АПК до такого 

стану, при якому буде захищений вітчизняний продовольчий ринок [159]. 

Інтерес щодо поліпшення стану матеріально-технічної бази АПК обумовлений 

тим, що він, безсумнівно, забезпечить підвищення якості виробленої продукції, 

а значить – підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку 

продовольства. 

Крім того, переслідується мета поліпшення фінансового стану 

агропромислового комплексу в цілому і вхідних в нього галузей. Це 

сприятиме зменшенню виплат компенсаційного характеру підприємствам 

АПК, зниженню трансакцій, покладених на державу і пов’язаних з веденням 

процедур банкрутства підприємств, соціальною підтримкою непрацюючих 

верств населення, втратами податкових надходжень до бюджетів різних 

рівнів [181]. 

Інвестиційні інститути завжди мають головною метою пошук найбільш 

ефективних об’єктів застосування капіталу. Слід визнати, що тенденцією 

останніх років стало зростання привабливості ринків продовольства. Для цього 

в побудові організаційно-економічного механізму стимулювання інвестиційної 

активності в АПК слід передбачити інструменти страхування ризиків, що 
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підвищить інтерес інвесторів до участі у фінансуванні функціонування і 

розвитку АПК [24]. 
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Рис. 1.4. Система цілей державного регулювання, орієнтованого на 

стимулювання інвестиційної активності в АПК (авторська розробка) 

Головна мета: формування і ефективне використання 
інвестиційного ресурсу в цілях формування 

виробничого потенціалу комплексу 

              Держава                                                            Інвестори                             Суб’єкти господарювання 

 Збільшення  обсягу 
виробнитцва 
агропромислової 
продукції: 
-  підвищення рівня 
конкурентоспроможност
і виробництва; 
- зниження імпорту, 
зростанння експорту 
продовольства і 
сільськогосподарської 
сировини; 
- забезпечення 
продовольчої безпеки 
держави. 
 

 Збільшення інвестиційних 
вкладень: 
- пошук напрямків 
вкладень; 
- забезпечення привабливих 
умов інвестування; 
-стимулювання інвестуван-
ня у високотехнологічні та 
інноваційні проекти. 
 

Мінімізація 
інвестиційних ризиків: 
- розвиток системи 
страхування інвестицій; 
- формування системи 
критеріїв відбору 
інвестиційних проектів, 
котрі забезпечують 
мінімізацію ризиків. 
 

Забезпечення ефективності 
ресурсів, що інвестуються: 
- забезпечення ефективного 
реінвестування; 
- збільшення віддачі ресурсів, 
що інвестуються; 
-забезпечення стратегічної 
привабливості інвесторів. 
 

Покращення 
соціального 
положення сільського 
населення 

 

 Покращення 
фінансового стану 
АПК: 
-  зменшення фінансо-
вого тягара державної 
підтримки галузей АПК; 
- зменшення виплат 
соціального характеру; 
- збільшення податкових 
надходжень до 
бюджетів; 
- мінімізація ризиків за 
держгарантіями. 

 Збільшення 
виробничого 
потенціалу: 
- оновлення основних 
засобів та технологій; 
-  побудова нових 
виробничих об’єктів; 
-  розвиток логістичної 
бази; 
- залучення кваліфіко-
ваного персоналу; 
- покращення якості 
матеріально-технічної 
бази, розвиток її на 
інноваційній основі; 
- виробництво 
конкурентоспроможної 
продукції. 
 

Покращення 
фінансового стану: 
-ріст капіталізації 
суб’єктів комплексу; 
-підвищення 
інвестиційної 
привабливості 
суб’єктів комплексу; 
-покращення 
фінансового стану 
суб’єктів комплексу. 
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Основним економічним інтересом безпосередньо суб’єктів 

підприємництва галузі, на нашу думку, потрібно вважати поліпшення стану 

матеріально-технічної бази, що забезпечує всі супутні інтереси: 

конкурентоспроможність виробленої продукції, її збереження, якісну 

переробку, своєчасне постачання споживачам [180]. 

 Це, в свою чергу, стає гарантією достойних фінансових результатів 

підприємств АПК і, як наслідок, задовільного фінансового стану. Останнє є 

основною умовою привабливості для інвесторів, а також для залучення в 

стабільно працюючі організації кваліфікованих кадрів. Сильні 

сільськогосподарські, переробні та обслуговуючі підприємства, як правило, 

створюють навколо себе хорошу виробничу інфраструктуру, а іноді беруть 

участь у формуванні та підтримці соціальної. Все це забезпечує збереження 

сільських територій та їх сталий розвиток. Останнє є також важливим 

завданням держави. 

На наш погляд, можна також зробити й висновок про те, що для інтеграції 

економічних інтересів всіх учасників та суб’єктів інвестиційної інфраструктури 

АПК потрібно чітко ідентифікувати базові положення відповідного 

організаційно-економічного механізму стимулювання інвестиційної активності 

в галузі. 

З цією метою слід детально розглянути весь складний набір процедур, 

правил, положень, інструкцій, що регламентують поведінку учасників 

інвестиційних процесів в АПК, які готують і приймають рішення на всіх етапах 

функціонування комплексу з тим, щоб визначити шляхи вдосконалення 

інструментальної частини механізму. Іншими словами, важливим теоретико-

методичним завданням вважаємо формування такого механізму, який 

забезпечив би ефективний і сталий розвиток аналізованого комплексу в умовах 

динамічно мінливого зовнішнього середовища з урахуванням збігів 

різноспрямованих економічних інтересів держави, інвестиційних інститутів і 

організацій АПК. 
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Основним критерієм ефективності функціонування такого механізму 

вважаємо вектор його головної мети – формування і ефективне використання 

інвестиційного ресурсу в цілях формування виробничого потенціалу 

комплексу, що є запорукою зростання капіталізації та якісного вдосконалення 

виробничого потенціалу підприємств АПК, реалізації конкурентних переваг 

вітчизняної продукції комплексу на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

При побудові механізму слід також провести розмежування його на 

організаційну та економічну частини відповідно до поділу факторів, які 

визначають специфіку функціонування механізму. При цьому слід також 

врахувати специфічні особливості інвестиційних процесів в АПК, що 

висувають особливі вимоги до побудови організаційно-економічного механізму 

стимулювання інвестиційної активності в даній сфері. 

Так, щодо організаційної частини розглянутого механізму, на нашу 

думку, стимулювання інвестиційної активності має враховувати властиві АПК 

відносини, форми і методи взаємодії, складність і, як правило, тривалість 

виробничого процесу, залежне становище виробників сільськогосподарської 

сировини від інших сфер комплексу, високий рівень необхідності державної 

підтримки, недостатньо розвинену виробничо-соціальну інфраструктуру 

(мережа), залежність від природно-кліматичних факторів, що підвищує ризики 

неотримання або недоотримання врожаїв і часто робить галузі АПК 

малопривабливими для інвесторів [84, с. 226]. 

Вважаємо, що ці особливості слід врахувати при ідентифікації 

специфічних характеристик формування інвестиційної інфраструктури 

безпосередньо у секторі АПК. 

З урахуванням цього, у складі механізму стимулювання інвестиційної 

активності в АПК необхідно виділити конкретні важелі управління, що  

визначають ефективність його функціонування таким чином, щоб це 

максимально сприяло збереженню та нарощуванню виробничого потенціалу 

комплексу. Склад концептуальних інструментів такого механізму наведемо на 

рисунку 1.5. Їх поєднання, на нашу думку, спрямоване на стимулювання 
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інвестиційної активності (у т.ч. в рамках інвестиційної інфраструктури галузі), 

комплексний вплив окремих організаційних заходів на інвестиційні процеси 

аби оптимально поєднати інтереси учасників цих процесів, використати 

наявний у них потенціал і сприяти їх ефективній взаємодії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Інструменти організаційно-економічного механізму державного 

регулювання стимулювання інвестиційної активності в АПК (складено за [34, 

c.130-135]) 

В якості критерію ефективності функціонування організаційних важелів 

механізму визначимо стійку тенденцію до зростання інвестиційних вкладень в 

АПК при незмінному збереженні інтересів усіх учасників, що забезпечить в 

подальшому і ефективність економічних важелів, які визначають, у свою чергу, 

економічні цілі задіяння розглянутого механізму [179, с. 137]. 

Виходячи з системного взаємозв’язку організаційно-економічних 

елементів, вважаємо, що ефективне застосування інструментів державної 

інвестиційної політики дозволяє гармонізувати економічні інтереси всіх 
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суб’єктів інвестиційної інфраструктури галузі та досягти зростання їх 

капіталізації, якісного вдосконалення виробничого потенціалу суб’єктів 

виробництва агропромислової продукції. Це сприятиме реалізації поставлених 

перед агропромисловим комплексом цілей, основною з яких в сучасних умовах 

глобалізації економіки є забезпечення продовольчої безпеки і 

конкурентоспроможності вітчизняного агропродовольчого ринку. 

Додамо, що основу економічної складової організаційно-економічного 

механізму стимулювання інвестиційної активності в агропромисловому 

виробництві становлять економічні важелі, кожен з яких відрізняється 

різноманіттям. Деякі з них мають здатність комплексного застосування, що 

посилює їх синергетичний ефект, а це, в свою чергу, забезпечує не тільки 

збільшення обсягів інвестицій в галузь і підвищення їх віддачі, але і позитивно 

позначається на всій сукупності виробничих, економічних і соціальних 

відносин в агропромисловому виробництві. 

Звернімо увагу й на те, що особливості інвестиційних процесів і 

формування інвестиційної інфраструктури в сфері АПК є предметом багатьох 

наукових досліджень. Зокрема, В. Лаврук у монографії «Інвестиційне 

забезпечення інноваційних проектів в агропромисловому виробництві: теорія, 

методологія, практика», формуючи власне бачення системи інвестиційного 

забезпечення АПК, наголошує на таких специфічних рисах, від яких значною 

мірою залежить протікання інвестиційних процесів у цьому секторі економіки, 

як здійснення інвестицій не лише у техніко-технологічну базу, але й розвиток 

інфраструктури та охорону навколишнього середовища, відтворення людського 

потенціалу, важливість формування повноцінної кредитної інфраструктури, 

інфраструктури агроринку, застосування нетрадиційних схем інвестування 

(лізинг, факторинг, форфейтинг), обов’язковість державної підтримки, 

особливо в частині амортизаційної політики [82, с. 264].  

У дослідженні [30, с. 6-7] посилюється акцент на такій особливості 

інвестиційного процесу в аграрній сфері економіки як висока залежність 

інвестиційно-інноваційної активності її суб’єктів від державної підтримки, 
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ефективності державної інноваційної політики, яка має бути спрямованою на 

поширення й активізацію інвестиційних процесів, пожвавлення інноваційної 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення 

техніко-технологічної та організаційної бази виробництва, кінцевим завданням 

чого є отримання конкурентоспроможної продукції. Логіка тут полягає в тому, 

що зарубіжні виробники агропромислової продукції отримують від держави 

значні обсяги фінансово-кредитного сприяння, що позначається на зниженні 

витратомісткості та, відповідно, цінових характеристиках продукції. Відтак, для 

рівної конкуренції держава має фінансово підтримувати й внутрішніх 

товаровиробників галузі. Хоча такі погляди дискусійні, все ж, на нашу думку, 

мають право на існування.  

Особливої уваги іншому аспекту інвестиційної діяльності у 

агропромисловому виробництві – соціальному інвестуванню – надає 

М. Турченко у праці «Стратегічна організаційно-економічна реструктуризація 

аграрного сектора», де автор, беззаперечно, визнає гостру потребу в залученні 

інвестицій у галузь, зокрема для нарощування і модернізації виробничих 

потужностей, проте також вважає, що немало важливими тут є соціальні 

аспекти. Йдеться про інвестиції у розвиток сільської агломерації та задоволення 

соціально-економічних інтересів її населення, раціональне та ефективне 

використання природно-земельних угідь, лісового покриття, водних об’єктів і т. 

ін. [158, с. 32]. 

Особливо важливим доповненням особливостей інвестування у 

агропромисловому виробництві, на нашу думку, потрібно вважати тезу про 

об’єктивну необхідність локальної економічної інтеграції суб’єктів цього 

галузевого комплексу. Як справедливо зазначається у дослідженні [151,  

с. 44-47], формування суб’єктами АПК локальних інтегрованих систем 

дозволяє збільшувати обсяги господарської діяльності (без залучення для цього 

зовнішнього ресурсу) та забезпечувати відповідні обсяги виробництва для 

максимізації віддачі від інвестицій; концентрувати капітал, його переміщувати і 

забезпечувати, таким чином, оптимізацію інвестиційного ресурсу для запуску 
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високоефективних виробництв; знижувати прямі і додаткові витрати, податкові 

платежі; згладжувати ризики співпраці між партнерами; підвищувати 

фінансову безпеку учасників об’єднання; поліпшувати системи управління та 

контролю якості продукції; покращити використання інтелектуально-кадрового 

капіталу галузі. Ми розділяємо такі висновки і вважаємо, що значна частка 

інвестиційного ресурсу галузі має спрямовуватися на реалізацію такого роду 

проектів. 

Аналогічні висновки, включно з горизонтальними і вертикальними 

моделями формування інтегрованих систем в АПК, розвиваються і в 

дослідженнях І. Гришової. Науковець справедливо доводить як наявність 

вищого інвестиційного потенціалу, так і очевидні переваги формування і 

використання інвестиційного ресурсу за умов створення різного роду 

сільськогосподарських кооперативів, кластерів тощо [28, с. 101-107]. 

У праці [4, с. 4-6] особливий наголос робиться на ресурсній базі АПК як 

основі забезпечення господарської діяльності в цьому виді економічної 

діяльності. Відповідно, головний масив інвестицій, на думку автора, необхідно 

акумулювати саме у цьому джерелі інвестиційних витрат. На думку автора, це 

інвестиції у формування бази високоефективних сільськогосподарських 

культур, племінну базу, матеріально-технічне, фінансове, кадрове та 

інформаційне забезпечення. Ресурсна база в АПК дійсно один з найбільш 

визначальних чинників функціонування і розвитку підприємств і це потрібно 

враховувати при управлінні інвестиціями, але все ж, на нашу думку, структура 

інвестиційного портфеля у цьому виді бізнесу також має бути збалансованою. 

В окремих дослідженнях, де предметом аналізу є інвестиційні процеси у 

сфері АПК, наголошується на все більш зростаючій потребі в забезпеченні 

посилення екологізації цієї галузі. Головними мотивами тут є зростання 

світового попиту на екологічно чисту сільськогосподарську продукцію та 

гарантування соціальної відповідальності суб’єктів реального сектора 

економіки, важливим аспектом якої є збереження екологічної ситуації в районі 

функціонування підприємства [25].  
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Відомо, що підприємства промисловості та сільського господарства 

традиційно вважаються головними забруднювачами земель та атмосферного 

повітря і, відповідно, забезпечення їх екологічної безпеки потребує значних 

капіталовкладень у придбання очисних споруд, упровадження екологічно 

чистих технік і технологій тощо. Такими чином, особливістю інвестиційних 

процесів у аналізованому галузевому комплексі об’єктивно стають інвестиції в 

екологізацію. До прикладу, ці питання є предметом дослідження у праці [61, 

с. 4-5].  

Зауважимо, що певну, інколи доволі вагому, частку в секторі АПК 

обіймають дрібні селянські фермерські господарства, приватні особи- 

підприємці, різного роду малі і середні аграрні кооперативи, 

сільськогосподарські підприємства. Відповідно, їх діяльність має власні 

особливості,  порівняно з великими агрохолдингами. Це позначається й на 

специфіці інвестиційних процесів. 

До прикладу, тут існує потреба в менших обсягах інвестиційного ресурсу, 

його спрямуванні на дрібніші програми і проекти оновлення парку засобів 

праці і т. ін. [148, c. 84].  

На ці особливості і їхній вплив на інвестиційні процеси звертається увага 

в працях Ю. Хвесик, яка вважає, що для суб’єктів господарювання цього 

сегмента пріоритетними є інвестиції з таких джерел як кредити комерційних 

банків сільськогосподарським товаровиробникам, компенсація частини тіла 

кредиту та відсоткових ставок за кошт держави, форвардні контракти та 

бюджетні кредити, іпотечне кредитування під заставу землі, формування 

фінансово-промислових груп за участю комерційних банків аграрного 

спрямування, створення мережі кредитних кооперативів та кредитних спілок у 

сільській місцевості [177, с. 22-24].  

Особливо важливими в аналізованому аспекті, на наш погляд, є  

поширення іпотечного кредитування, питання здешевлення кредитів для 

сільських інвесторів, розвиток кредитної і споживчої кооперації. 

Узагальнюючи результати цих та інших досліджень щодо особливостей 
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інвестиційних процесів у сфері АПК, представимо на рисунку 1.6 їхній вплив 

на характеристику інвестиційної інфраструктури, а також відповідні висліди на 

окремі важливі параметри економічної безпеки цього галузевого комплексу. 

Особливості інвестиційних 
процесів 

 Характеристики 
інвестиційної 

інфраструктури 

 Особливості забезпечення 
економічної безпеки 

комплексу 
 Більша тривалість 
інвестиційного циклу; 
 високий рівень 
комерційного ризику та 
форс-мажорних обставин; 
 залежність інвестиційного 
процесу від зовнішніх 
факторів та ресурсів; 
 паритетність інвестування в 
суміжних видах економічної 
діяльності, а також 
підтримки кооперативних 
відносин; 
 зовнішня публічно-
приватна підтримка 
інвестиційного процесу; 
 інвестування в програми 
соціальної та екологічної 
безпеки; 
 індивідуальний характер 
формування і використання 
інвестиційного ресурсу у 
малому 
сільськогосподарському 
бізнесі; 
 важливість інвестицій в 
інфраструктуру ринку та 
територій; 
 потреба в розвинутій 
фінансово-кредитній 
інфраструктурі 

  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; 
 розвиненість мережі 
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 

  Довгострокове моделювання 
параметрів фінансової 
стійкості і ліквідності; 
 страхування комерційних та 
виробничих ризиків; 
 диверсифікація ризиків з-
поміж вертикально- та 
горизонтально інтегрованих 
партнерів; 
 мінімізація фінансових 
ризиків за рахунок залучення 
бюджетного фінансування та 
інвестування; 
 розподіл інвестиційних 
ризиків шляхом інвестування 
у різні форми 
підприємництва; 
 забезпечення продовольчої 
безпеки; 
 реалізація 
макроекономічного 
потенціалу шляхом розвитку 
альтернативних видів 
сільського господарства; 
 посилення фінансової 
безпеки віддалених територій; 
 усунення диференціацій 
соціально-економічного 
розвитку та зміцнення 
соціальної безпеки територій; 
 гарантування екологічної 
безпеки 

  

  

  

  

 

Рис. 1.6. Особливості інвестиційної інфраструктури та їх вплив на параметри 

економічної безпеки АПК (авторська розробка) 

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 
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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. 

Таким чином, на нашу думку, підтверджується, по-перше, наявність та, 

по-друге, вплив особливостей інвестиційного процесу на специфіку параметрів 

інвестиційної інфраструктури цього галузевого комплексу. Очевидно, що це є 

також і важливим чинником в управлінні економічною безпекою галузі та 

національного господарства в цілому.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Теорії інвестування еволюціонували відповідно 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 і 

економічної безпеки держави. За результатами аналізу теорій меркантилізму, 

класичної політекономії, маржиналізму, кейнсіанства, неокласицизму, 

неолібералізму, інституціоналізму та неоінституціалізму, парадигми 

«асиметричної інформації» та ін. встановлено, що головними аспектами 

інвестування, які були у фокусі наукових досліджень, є матеріальні та 

нематеріальні фінансово-економічні інтереси суспільства і 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 в процесах інвестування, соціальне 

інвестування, інституційне середовище інвестиційної діяльності та її 

інфраструктура.  

Досліджувані характеристики інвестування мали суттєвий вплив й на 
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розвиток теоретико-методичних засад економічної безпеки держави, адже 

стосувалися таких її аспектів як формування і розподіл національного доходу, 

управліннями 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. 

2. Генеруючим, а також системотвірним 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 в сукупності 

забезпечує ефективне протікання 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 економіки 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 

ін. забезпеченням). З метою реалізації завдань економічної безпеки розвитку 

галузевого комплексу базові інституційні елементи його інвестиційної 
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інфраструктури необхідно доповнити структурами та чинниками, які 

реалізують головні функції та завдання безпеки. 

3. 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. Найбільш 

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 аграрного виробництва як наявність стратегічних інвесторів, 

залученість логістичних та збутових посередників, співпраця з страховими 

організаціями, участь девелоперських компаній, формування інституційних 

елементів співпраці та економічної інтеграції, розвиненість мережі 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 

просторово-територіальної інфраструктури. 

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. 

Результати досліджень автора щодо узагальнення теоретичних основ 



79 
 
формування та розвитку інвестиційної інфраструктури АПК висвітлені у 

публікаціях [29, 73,75,78,79,80, 202]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ АПК УКРАЇНИ 

 

2.1. Макроекономічні передумови активізації інвестиційної 

діяльності в аграрному секторі економіки 

 

Агропромисловий комплекс відіграє провідну роль у розвитку економіки 

України, оскільки володіє чітко вираженими потенційними конкурентними 

перевагами, демонструє зростаючі тенденції діяльності та займає істотну частку 

у експорті країни.  

На підставі узагальнення теоретико-методичних засад функціонування та 

розвитку АПК встановлено, що розширене відтворення та якісний розвиток 

цього сектора економіки значною мірою залежать від інвестиційної підтримки, 

можливості якої, своєю чергою, визначаються станом сформованості та 

дієздатності інвестиційної інфраструктури галузі. З іншої сторони констатуємо, 

що й вибудування інвестиційної інфраструктури, й наповнення її потужним 

інвестиційним ресурсом залежать від інвестиційної привабливості галузевого 

комплексу. Відповідно, важливими передумовами активізації інвестиційної 

діяльності в секторі АПК стають макроекономічні характеристики поточного 

стану функціонування, фінансово-економічної ефективності та розвитку цього 

сектора і його галузей, зокрема сільського господарства та рибальства, харчової 

та переробної галузей промисловості.   

Подальший розвиток галузі пов’язаний з процесом євроінтеграції 

України, зокрема поглибленням дії Угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, одним 

із пріоритетів Єдиної комплексної стратегії та плану дій розвитку сільського 

господарства та сільських територій в Україні на 2015−2020 рр. визначено 

формування цивілізованого ділового клімату та протидію корупції, створення 

стабільного інституційного базису, що відповідає стандартам Спільних політик 

ЄС (acquis communautaire), особливо аграрної та торговельної [106]. 
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У стратегічних програмних документах соціально-економічного розвитку 

України зазначається, що найвищий рівень розвитку агропромислового 

комплексу в Україні спостерігався наприкінці 80-х років минулого століття, 

коли сільське господарство характеризувалося як багатогалузеве, комплексне та 

крупнотоварне. Цьому сприяли такі чинники як значна середня величина 

сільськогосподарських підприємств (біля 5−6 тис. га загальних угідь), 

спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва. 

У 1990 р. було вироблено 51 млн т зернових та зернобобових культур, 

44,3 млн т цукрових буряків, 2,6 млн т насіння соняшнику, 16,7 млн т картоплі, 

6,6 млн т овочів, 2,9 млн т плодів та ягід [6]. 

У 2016 р. зросло виробництво зернових та зернобобових, соняшнику, 

картоплі та овочів, проте знизилися обсяги продукування цукрових буряків, 

плодів та ягід. Однією із причин таких тенденцій стали зміни у обсязі посівних 

площ. Так, у 2016 р., порівняно із 1990 р., зросли обсяги посівних площ 

зернових, соняшнику та знизилися обсяги площ для посіву цукрових буряків і 

кормових культур.  

У таблиці 2.1. подані базисні зміни головних характеристик розвитку 

сільськогосподарського виробництва в Україні. 

У той же час спостерігається процес структурної перебудови сільського 

господарства країн ЄС з традиційно дотаційної галузі на 

високоіндустріалізовану високодохідну з використанням новітніх наукових 

досягнень і технологій. 

У 1990 р. нараховувалося 24,6 млн голів великої рогатої худоби, в тому 

числі 8,4 млн голів корів; 19,4 млн голів свиней, 8,4 млн голів овець та кіз; 

понад 246 млн голів птиці. У 2015 р. характеристики сільськогосподарського 

господарства істотно зменшилися. Беззаперечно, наявна кількість поголів’я 

худоби забезпечує результативність тваринницької галузі у виробництві м’яса, 

молока, яєць та вовни. 
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Таблиця 2.1 

Базисні кількісні характеристики розвитку сільськогосподарського 

виробництва в Україні у 1990 та 2016 рр.  

(розраховано за [149, с. 93, 134]) 

Показники 
Роки Темпи приросту 

(%) 2016 р. до 
1990 р. 1990 2016 

Виробництво зернових та зернобобових 
культур, млн т 51,0 66,1 +29,6 

Виробництво цукрових буряків, млн т 44,3 14,0 -68,4 
Виробництво соняшнику, млн т 2,6 13,6 +523,1 
Виробництво картоплі, млн т 16,7 21,8 +30,5 
Виробництво овочів, млн. т 6,6 9,4 +42,4 
Виробництво плодів та ягід, млн т 2,9 2,0 -31,0 
Поголів’я великої рогатої худоби, млн голів 24,6 3,7 -84,9 
Поголів’я корів, млн голів  8,4 2,1 -75,0 
Поголів’я свиней, млн голів 19,4 6,7 -65,5 
Поголів’я овець та кіз, млн голів 8,4 1,3 -84,5 
Птиця, млн голів 246,0 201,7 -18,0 

 

У 1990 р. обсяги виробництва м’яса сягали 4,4 млн т (у 2016 р. – 2,3 млн 

т); молока – 24,5 млн т (2016 р. – 10,4 млн т), яєць – 16,3 млрд шт. (2016 р. – 

15,1 млрд шт.), 29,8 тис. т вовни (2016 р. – 2,0 тис. т) (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Показники виробництва основних продуктів тваринництва в Україні у 

1990 та 2016 рр. (розраховано за [149, с. 150]) 

Показники 

Роки Темпи 
приросту (%) 

2016 р. до 1990 
р. 

1990 2016 

Обсяги виробництва м’яса, млн т 4,4 2,3 -47,7 
Обсяги виробництва молока, млн т 24,5 10,4 -57,6 
Обсяги виробництва яєць, млрд шт 16,3 15,1 -7,4 
Обсяги виробництва вовни, тис т 29,8 2,0 -93,3 

 

Відповідно, відбувся спад за всіма з аналізованих видів продукції 

тваринництва, що є негативною передумовою для нарощування інвестиційного 

потенціалу галузі.  

На рисунку 2.1 чітко простежуються піки зростання обсягів виробництва 
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сільськогосподарської продукції у 2008, 2011 та 2013 рр., обумовлені більшою 

мірою зростанням обсягів виробництва продукції рослинництва. Разом із тим, 

2009−2010, 2012 та 2014−2015 рр. характеризувалися спадом обсягів 

виробництва у галузі, що є свідченням нестабільності її функціонування та 

розвитку. 

Проте, однією з негативних макроекономічних передумов, а, звідси, й 

інвестиційної привабливості галузі, є значно нижча врожайність зернових 

культур в Україні, порівняно з країнами ЄС-15. Зокрема, відповідний показник 

перевищує вітчизняний. У Німеччині врожайність становить 7,3 т з га, у 

Франції – 7,1. 
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Рис. 2.1. Індекси виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 

2005−2016 рр. (до попереднього року), % (складено автором за [149]) 

Не зважаючи на те, що за період 2010−2016 рр. в нашій країні 

врожайність збільшилася в 1,5 рази, а у європейських країнах – лише на 5 %, 

врожайність у вітчизняному сільському господарстві все ще низька (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Урожайність основних сільськогосподарських культур в Україні, ц з 1 га 

площі збирання у 1990 та 2016 рр. (розраховано за [149, с. 102]) 

Показники 

Роки Темпи 
приросту (%) 

2016 р. до 1990 
р. 

1990 2016 

Зернові та зернобобові культури 35,1 46,1 +31,3 
Цукрові буряки (фабричні) 276 481,5 +74,5 
Насіння соняшнику 15,8 22,4 +41,8 
Картопля 117 165,8 +41,7 
Овочі 149 210,5 +41,3 
Плоди та ягоди 42,7 101,9 +138,6 

 

Це свідчить про наявність нереалізованих можливостей у розвитку 

вітчизняного аграрного сектора. Лише за плодами та ягодами вдалося 

наростити урожайність за період 1990−2016 рр. понад удвічі. На противагу 

цьому, врожайність за зерновими та зернобобовими підвищилася лише на 31,3 

%, насінням соняшнику, картоплею та овочами – близько 40 %, а цукровими 

буряками – лише незначно перевищила 70 %.  

Подібна тенденція до зростання темпів урожайності спостерігається й в 

рослинництві, продуктивності тваринництва як інтегральних показників 

розвитку аграрного сектора. Втім, потенціал АПК в Україні не вичерпаний, 

причому це стосується не лише рослинництва, але й тваринницького 

виробництва. Якщо в країнах ЄС на 100 га сільськогосподарських угідь 

припадає 47 голів великої рогатої худоби (ВРХ), то в Україні лише близько 10, 

на 100 га посівів зернових в країнах ЄС налічується 253 голів свиней, то в 

Україні – близько 50 [188]. 

Зауважимо, що за час реформування вітчизняного агропромислового 

комплексу відбулися як позитивні, так і негативні зміни. До перших 

відноситься розширення асортименту, підвищення якості продовольчих 

товарів, зменшення дефіциту продовольства, до негативних – насичення 

споживчого ринку продуктами харчування для окремих груп товарів та регіонів 
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переважно за рахунок імпорту або переробки імпортованої 

сільськогосподарської сировини. 

У таблиці 2.4 подано ключові показники функціонування сільського 

господарства України у 2011−2016 рр., які відображають окремі позитивні 

тенденції, які, на нашу думку, можуть вважатися сприятливими передумовами 

відносно нарощування обсягів інвестування.  

Таблиця 2.4 

Окремі показники функціонування сільського господарства України у 

2011−2016 рр. (складено автором за [розраховано за [149, с. 85, 168, 169])  

Показники 

Роки 2016 р. 
до  

2011 р., 
%/в.п. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Вироблено сільськогосподарської продукції (у 
постійних цінах 2010 р.), тис. грн 
    у розрахунку на одну особу 

5,1 4,9 5,6 5,8 5,6 6,0 117,6 

    у розрахунку на 100 га с.-г. угідь 629,4 601,5 681,3 708,3 674,2 715,7 113,7 
    сільськогосподарськими підприємствами на 
100 га с.-г. угідь 590,5 547,2 668,3 676,7 635,8 699,4 118,4 

    фермерськими господарствами на 100 га с.-г. 
угідь 372,6 321,5 428,9 407,6 435,3 508,8 136,6 

Продуктивність праці в сільськогосподарських 
підприємствах (у постійних цінах 2010 р.), тис. 
грн 

165,2 160,0 201,2 227,8 223,3 247,8 150,0 

    у т.ч. в рослинництві 171,1 155,5 202,2 228,9 218,8 249,4 145,8 
    у т.ч. у тваринництві 148,8 171,8 198,2 224,1 238,0 238,2 160,1 
Рівень рентабельності діяльності 
сільськогосподарських підприємств, % 19,3 16,3 8,3 9,3 30,5 24,9 +5,6 

Рівень рентабельності операційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств, % 24,7 22,8 11,7 21,4 43,1 32,7 +8,0 

Частка прибуткових сільськогосподарських 
підприємств, %  83,5 78,6 80,3 84,7 88,9 88,3 +4,9 

Чистий прибуток (збиток), млрд грн 25,9 26,7 14,9 21,4 101,9 89,3 3,4 р. 
Чистий прибуток прибуткових підприємств 
(збиток), млрд грн 30,9 33,6 26,2 51,7 127,5 102,2 3,3 р. 

 

До прикладу за 2011−2016 рр. збільшилися обсяги виробництва продукції 

в розрахунку на одну особу (на 17,6 %), на 10 га сільськогосподарських угідь 

(на 18,4 %), зросли продуктивність праці (на 50,0 %), рентабельність діяльності 

сільськогосподарських підприємств (на 5,6 в.п.), рентабельність операційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств (на 8,0 в.п.), а також 
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скоротилася частка збиткових підприємств галузі (на 4,9 в. п.). 

Протягом 2008−2015 рр. спостерігалося зростання частки обсягів 

виробництва продукції сільського господарства (включаючи мисливство та 

лісове господарство) у загальному обсязі ВВП України (з 6,8 % у 2008 р. до 

10,7 % у 2016 р.) (рис. 2.2), що позитивно в контексті передумов залучення 

інвестування в галузь. Попри певний спад показника у 2016 р. (на 1,2 в.п.), такі 

тенденції, на нашу думку, свідчать, по-перше, що аналізований галузевий 

комплекс має потенціал і перспективи розвитку та, по-друге, що за умови 

підвищення ефективності виробничо-господарських процесів можна 

забезпечити як нарощування обсягів виробництва і підвищення фінансово-

економічної ефективності, так і посилення позицій продукції вітчизняного АПК 

на внутрішньому і зовнішньому ринках, а це шлях до подальшого нарощування 

інвестиційного потенціалу комплексу. 
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Рис. 2.2. Частка обсягів виробництва продукції сільського господарства у ВВП 

України, 2008-2016 рр. (складено за: [136]) 

 

Разом із тим, в умовах глобальної конкуренції господарювання для 

підприємств аграрного сектора економіки України головною проблемою є 

залучення та ефективне використання інвестиційних ресурсів. Нестача 

фінансового ресурсу негативно впливає на стабільність АПК. На даний час 

обсяг капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство 
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становить 27,9 млрд грн або 11,1 % загального обсягу інвестицій в економіку 

держави (у 2010 р. – 9,2 млрд грн або 5,6 %) (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Обсяги капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне 

господарство України 2010-2016 рр., млрд грн (складено за: [149]) 

 

Агропромисловий сектор в Україні формувався і за участю іноземного 

капіталу, з використанням іноземної техніки і технологій. За міжнародним 

поділом праці АПК Україна набуває характеристик постачальника 

сільськогосподарської сировини низького ступеня переробки – насіння 

соняшникового, зерна або борошна та насіння ріпаку. На даний час, 

збільшується розрив між ефективністю сільського господарства України і 

розвинених країн. Це вважаємо негативною макроекономічною передумовою 

активізації інвестиційної діяльності в аналізованому галузевому комплексі. 

Відповідно, значні перспективи криються в поєднанні інвестиційної активності 

та створення виробничих потужностей з переробки сільськогосподарської 

продукції з метою виведення на ринки продукції кінцевого споживання з 

високою часткою доданої вартості. 

На 1 січня 2016 р. обсяги іноземних інвестицій у сільське господарство 

досягли 500,6 млн дол. США (1,2 % загального обсягу). Але негативно, що, за 

оцінками експертів, відтік іноземних інвестицій у 2014−2016 рр. з аграрного 

сектора України склав до 500 млн дол. США і тенденція щодо їх повернення не 

простежується [46]. 
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За даними фахівців Світового банку, дохідність капіталу в сільському 

господарстві перевищує дохідність у інших галузях. Продуктивність капіталу 

тут є в 4,5 р. більшою, ніж в промисловості і в 9 разів, ніж у сфері послуг [6].  

Зауважимо, що, на нашу думку, важливою макроекономічною 

характеристикою та передумовою зростання інвестиційної активності є обсяги, 

а також зв’язки між інвестиціями, обсягами експорту та імпорту, головним 

показником економічного зростання держави – ВВП. Відповідне оцінювання 

впливу на економіку зовнішньої торгівлі продукції АПК здійснене із 

застосуванням регресійного аналізу з обранням в якості залежної змінної 

обсягу ВВП України, незалежних – обсягів експорту АПК продукції (товарні 

групи: живі тварини; продукти тваринного походження, продукти рослинного 

походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові 

харчові продукти та шкіри необроблені, шкіра вичищена) та імпорту цих 

товарів (Додаток А). 

Інформаційною базою аналізу слугували статистичні дані зазначених 

показників за 2004−2016 рр. Головні параметри та показники статистичної 

значущості отриманих взаємозв’язків подані в таблиці 2.5, а отримане 

регресійне рівняння набуло наступного вигляду: 

ВВП = -0,507436+1,196467Х1 – 0,322469Х2,   (2.1) 

де Х1 – обсяги експорту товарних груп агропромислового сектора, грн;  

Х2 – обсяги імпорту товарних груп агропромислового сектора, грн. 

Отже, є підстави стверджувати, що зростання експорту продукції 

вітчизняного аграрного виробництва позитивно позначається на економічному 

зростанні нашої держави, натомість збільшення обсягів імпорту цієї продукції 

призводить до скорочення обсягу ВВП.  

З іншої сторони, важливим аргументом на користь формування 

інвестиційної інфраструктури у вітчизняному АПК є вище значення 

коефіцієнта регресії і, відповідно, залежності ВВП від експорту, ніж імпорту 

продукції аграрного виробництва. 
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Значення множинного коефіцієнта кореляції 0,97 підтверджує наявність 

тісного прямого зв’язку між залежною і незалежними змінними. Коефіцієнт 

детермінації становить 0,95, тобто 95 % варіації досліджуваних показників 

пояснюється рівнянням регресії. Спостережуване значення критерію Фішера 

дорівнює 107,07, тобто можна стверджувати з похибкою 0,000001 щодо 

вірності гіпотези про істотну кількісну оцінку зв’язку між змінними. 

Спостережуване значення критерію Стьюдента -0,4 (похибка 0,6746) дає 

підстави для висновку, що множинний коефіцієнт кореляції між 

досліджуваними показниками достовірний. Значення критерію Дарбіна-

Уотсона рівне 1,88 та показує відсутність автокореляції. 

Таблиця 2.5  

Параметри ідентифікованих взаємозв’язків між обсягами ВВП та 

експортом (імпортом) АПК в Україні у 2004−2015 рр. (розраховано автором з 

використанням регресійного аналізу) 

Intercept Beta Std.Err B Std.Err t(40) p-level 
-0,507 1,169 -0,434 0,675 

Експорт 
агропромислової 
продукції 

1,213 0,129 1,196 0,127 9,413 0,000006 

Імпорт 
агропромислової 
продукції 

-0,286 0,129 -0,322 0,145 -2,223 0,053 

R= 0,979 R2 = 0,959 Adjusted R2= 0,951 
F(2,9)=107,07, p<0,00000 Std.Error of estimate:0,122 

З отриманих результатів робимо висновок, що зростаюча динаміка 

експорту продукції агропромислового сектора позитивно впливає на динаміку 

ВВП України (табл. 2.6). Навпаки – зростаюча динаміка імпорту продукції 

агропромислового сектора негативно впливає на динаміку ВВП України. При 

цьому агропромисловий комплекс залишається інтегрованим у світовий ринок. 

Такі товарні групи продукції сільського господарства як живі тварини та 

продукти тваринного походження, у експорті займають 2,2 % загального обсягу 

експорту України, продукти рослинного походження – 20,9 %, жири та олії – 

8,7 %, готові харчові продукти – 6,5 %, шкіри необроблені – 0,3 %. У обсягах 

імпорту ці товарні групи займають 1,5 %, 3,1 %, 0,5 %, 4,3 % та 0,4 % 
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відповідно. Обсяг експорту продукції агропромислового комплексу більший, 

ніж обсяг імпорту. 

Таблиця 2.6 

Показники сальдо торгівлі товарами за основними товарними групами в 

Україні у 2015−2016 рр. (складено за [148,с.29-32])  

(млн дол. США) 

Товарні групи 2015 р. 2016 р. 
експорт імпорт сальдо експорт імпорт сальдо 

Живі тварини; продукти 
тваринного походження 823,4 548,2 275,2 775,0 626,3 148,7 

Продукти рослинного 
походження 7971,5 1146,2 6825,3 8093,7 1284,8 6808,9 

Жири та олії тваринного 
або рослинного 
походження 

3299,8 182,3 3117,5 3962,9 245,9 3717,0 

Готові харчові продукти 2458,4 1607,7 860,7 2450,1 1734,0 716,1 
Разом 14563,1 3484,4 11078,7 15281,8 3891,1 11390,7 

 

Проте, справедливим є також і висновок про необхідність щорічного 

перегляду результатів зовнішньоекономічної діяльності АПК України та 

реалізації програми захисту внутрішнього ринку, збільшення обсягів 

виробництва вітчизняної продукції, створення сучасної транспортно-

логістичної інфраструктури. Звернемо увагу, що проблеми у сільському 

господарстві у стратегічній перспективі дестимулюють розвиток вітчизняного 

сільськогосподарського машинобудування та негативно впливатимуть на 

конкурентоспроможність продукції галузі як на внутрішньому, так і на 

європейському ринку. 

Зовнішньоекономічна складова розвитку агросектора залишається 

важливою із огляду на реалізацію угоди Про Асоціацію між Україною та ЄС та 

створення зони вільної торгівлі. Значна частина експорту аграрної продукції з 

України припадала на країни ЄС протягом попередніх років. При цьому, із 37 

тарифних квот до країн ЄС вітчизняні експортери заповнюють лише 7, 

переважно сировинні. Для решти товарів переробної галузі квоти не заповнені 
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[132]. З огляду на це, вважаємо, що саме переробні підгалузі АПК повинні 

стати пріоритетним об’єктом стимулювання інвестиційної активності.  

Частка експорту сільськогосподарських товарів у загальному обсязі 

експорту України досягла рекордного значення – на рівні близько 40 %. Проте, 

у зв’язку з тенденцією зниження світових цін на зернові та олійні культури, 

валютні надходження від експорту зменшилися на 12,6 % до рівня 2014 р. При 

зростанні обсягу експорту товарів АПК на 8,5 %, найбільший приріст 

спостерігався для експорту зернових культур – 14,8 % [21]. В географічній 

структурі основними імпортерами залишаються країни-члени ЄС, Південно-

Східної Азії, Близького Сходу при зменшенні обсягів експорту в Російську 

Федерацію. Ці тенденції вважаємо позитивними, оскільки диверсифіковане 

співробітництво з різними державами, у т.ч. більш економічно розвиненими, 

створює кращі передумови для збільшення обсягів залучення інвестицій в 

аналізований галузевий комплекс. 

Позитивними в контексті зростання інвестиційної активності у 

вітчизняному АПК є й певні зміни в товарній структурі зовнішньоекономічної 

діяльності (табл. 2.7). Так, експорт соняшникової олії на рівні 3,2 млн т 

забезпечує надходження в обсязі 3,3 млрд дол. США. Натомість, продаж 

кукурудзи в обсязі 16,7 млн. т – 3,8 млрд дол. США, що підтверджує 

пріоритетність розвитку для України саме переробної галузі за умови 

активізації внутрішнього та іноземного інвестування. 

Іншою важливою характеристикою макроекономічних передумов щодо 

активізації інвестиційної діяльності у вітчизняному аграрному виробництві є 

параметри конкурентоспроможності цього галузевого комплексу. Відомо, що 

конкурентоспроможність бізнесу тісно корелює з його інвестиційною 

привабливістю. Більше того, важливо говорити навіть не стільки про поточний 

стан конкурентоспроможності галузі, як про її потенціал, який може бути 

реалізований у коротко- та довгостроковій перспективі, а також про регіональні 

особливості конкурентоспроможності. Для розрахунку сукупного показника 
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потенціалу конкурентоспроможності в розрізі регіонів нами сформовано та 

проведено аналіз масиву економіко-виробничих даних.  

Таблиця 2.7 

Товарна структура обсягів виробництва, експорту та експортних 

надходжень від основних груп продукції рослинництва в Україні, на поч. 

2016 р. (складено за: [21]) 

Товарні групи 
Обсяги виробництва,  

млн т 
Обсяги експорту, 

 млн т 
Дохід, млрд дол. 

США 
Кукурудза 30,9 16,7 3,8 
Пшениця 22,3 7,8 1,9 
Ячмінь 7,6 2,3 0,6 
Соняшникова олія 3,8 3,2 3,3 

 

На нашу думку, потенціал конкурентоспроможності АПК регіону слід 

розглядати не лише як сукупність ресурсів виробництва певних видів 

продукції, а й як джерело для розвитку галузі. Для оцінювання потенціалу 

конкурентоспроможності АПК регіонів України модифікуємо індекс 

конкурентоспроможності, що застосовується для міжнародних порівнянь як 

рейтинг динаміки розвитку окремої сфери економіки. Своєю чергою, індекс 

конкурентоспроможності (ІК) складається з субіндексів і доповнюється 

показниками конкурентних переваг у сфері, що досліджується. Методикою [108] 

передбачено ранжування від 1 до 7 кількісних показників, отриманих з різних 

джерел інформації, за формулою: 

1
minmax

min6 











VV

VVcIK  ,                               (2.2) 

де IK – індекс конкурентоспроможності; Vc – значення показника для 

конкретного регіону; V min – мінімальне значення показника; V max – 

максимальне значення показника. 

Для оцінювання конкурентоспроможності використовувалися такі 

показники: загальний обсяг продукції сільського господарства; продуктивність 

праці в галузі; продукція рослинництва; загальна та посівна площа 

сільськогосподарських угідь, площа ріллі; обсяги виробництва зернових і 
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зернобобових, ковбасних виробів, хліба, соняшнику, картоплі, овочів, плодів та 

ягід; урожайність зернових та зернобобових, соняшнику, картоплі, овочів, плодів 

та ягід; загальне виробництво продукції тваринництва; обсяги виробництва м’яса, 

молока, яєць, вовни (Додаток Б). 

На рисунку 2.4 подані результати оцінювання потенціалу 

конкурентоспроможності аграрного виробництва за регіонами України.  

 
Рис. 2.4. Рейтинги потенціалу конкурентоспроможності (передумов 

інвестиційної привабливості) АПК регіонів України  

(розраховано автором) 

Отримані аналітичні оцінки дають підстави стверджувати про найвище 

значення потенціалу конкурентоспроможності (і, відповідно, інвестиційної 

привабливості) у Вінницькій, Харківській, Полтавській, Київській, 

Дніпропетровській, Черкаській, Сумській та Кіровоградській областях. 

Натомість, найнижчим визначено потенціал Чернівецької, Луганської, 

Волинської та Закарпатської областей.  

Зауважимо, що наявність потенціалу ще не характеризує міру його 

реалізації. Для оцінювання ефективності використання потенціалу як 

виробничої (продуктивної) системи використано метод огортаючих даних 
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(DEA). В якості вхідних величин прийняті наведені характеристики потенціалу 

АПК; вихідної величини – валовий регіональний продукт, який відображає 

конкурентоспроможність, спеціалізацію територіальної і галузевої організації 

економіки регіону. 

Модель орієнтована на «вихід», тобто максимізацію валового 

регіонального продукту при ефективному використанні потенціалу АПК 

областей (Додаток В). 

Отримані результати (рис. 2.5) показують, що більшість регіонів України 

ефективно використовують потенціал конкурентоспроможності АПК, серед них 

– Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька, Тернопільська, Львівська, 

Миколаївська, Запорізька, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, 

Луганська, Волинська та Закарпатська області (коефіцієнт ефективності = 1). 

 
Рис. 2.5. Ефективність використання потенціалу конкурентоспроможності АПК 

в регіонах України (розраховано автором) 

 

Узагальнимо на рисунку 2.6 виявлені негативні аспекти щодо стану і 

тенденцій функціонування та розвитку аграрного сектора економіки України.  
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Беззаперечно, що вони позначаються і визначають параметри розвитку та 

можливості інвестиційної інфраструктури, зокрема, через вплив на підвищення 

рівня інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання та галузевого 

комплексу в цілому. 

Як вже зазначалося, збільшення обсягів зовнішньоекономічної діяльності 

Рис. 2.6. Узагальнення загрозливих тенденцій та передумов щодо активізації 
інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України 

 (складено автором) 

Негативні аспекти  

Стану розвитку аграрного 
сектора 

Тенденцій розвитку 
аграрного сектора 

Напрями впливу на 
характеристики розвитку 
інвестування та інвести-
ційної інфраструктури 

 Низькі показники 
врожай-ності підприємств 
галузі; 
 невисока фінансово-
економічна ефективність 
господарювання; 
 низький рівень диверси-
фікації господарювання; 
 недостатня 
забезпеченість галузі 
фінансово-інвестиційним 
ресурсом; 
 сировинна спрямованість 
АПК і низька частка 
продукції з доданою 
вартістю; 
 ірраціональна галузева 
структура виробництва; 
 низька капіталізація 
агарного виробництва; 
 невідповідність вітчизня-
них стандартів 
сертифікації безпеки 
продукції з міжнародними 
нормам; 
 деформована структура 
виробників продукції за 
основними суб’єктами; 
 нерозвиненість 
логістич-но-

 Зменшення обсягів 
виробництва в 
тваринництві; 
 скорочення поголів’я 
сільськогосподарських 
тварин; 
 загострення 
проблеми збитковості 
тваринницької галузі 
 зменшення посівних 
площ; 
 скорочення 
кількості суб’єктів 
господарювання; 
 погіршення 
природної родючості 
ґрунтів; 
 зростання 
чисельності проявів 
рейдерських 
захоплень активів 
суб’єктів 
господарювання; 
 надмірна 
концентрація 
сільськогосподарськи
х угідь в користуванні 
одного суб’єкта 
господарювання; 

 Зменшення обсягів 
інвестування; 
 обмеження джерел форму-
вання інвестиційного 
ресурсу; 
 послаблення і обмеження 
практик фінансово-
інвестиційної інтеграції; 
 зниження можливостей 
бюджетної фінансово-
інвестиційної підтримки; 
 скорочення чисельності 
елементів фінансово-
інвестиційної 
інфраструктури; 
 посилення концентрації та 
монополізації інвестиційного 
забезпечення; 
 погіршення інвестиційної 
при-вабливості територій 
сільських поселень, малих 
міст та районів; 
 консервування процесів 
просторово-структурних 
диспропорцій розміщення 
продуктивних сил та 
розвитку галузевого 
комплексу; 
 стримування розвитку 
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підприємств вітчизняного АПК є позитивною передумовою зростання їх 

інвестиційної активності. Разом із тим, виявлені тенденції активної інтеграції 

агропромислового сектора України у міжнародний ринок, поряд із 

позитивними для розвитку, обумовлені й такими чинниками зовнішніх загроз 

(рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Зовнішньоекономічні загрози для АПК (авторська розробка) 

 

На нашу думку, усунення або врахування загроз для подальшого 

розвитку вітчизняного АПК та формування його інвестиційної інфраструктури 

набуває важливості, враховуючи, що аграрний комплекс є чутливим до 

зовнішніх впливів та цінової кон’юнктури на світових ринках 

сільськогосподарської сировини та продовольства. 

Звернімо увагу, що найбільшими світовими імпортерами продовольчих 

культур є країни, добробут населення яких залежить від світових цін на 

енергетичні ресурси. Імпортний попит з боку цих держав стимулює зростання 

світових цін і, відповідно, як вважають окремі науковці, може призвести до 

Зовнішньоекономічні загрози для розвитку 
агропромислового комплексу України 

Несприятлива 
кон’юнктура цін на 

сільськогосподарську 
сировинну продукцію 

Низька ринкова 
значущість 

продавців аграрної 
продукції 

Зниження попиту на імпорт 
продукції АПК з боку країн, 

добробут населення яких залежить 
від експорту нафти 

Наслідки для вітчизняного агропромислового 
виробництва 

Зниження обсягів 
валютних надходжень до 

країни  

Нестабільність національної 
валюти, спад гривні по 
відношенню до долара 

Зростання залежності економіки від 
сировини, уповільнення росту інших 

статей вітчизняного експорту  
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зменшення обсягів світового імпорту сільськогосподарської сировини та 

продовольства [187]. 

У перспективі подібні цінові коливання можуть змінити ситуацію на 

світовому ринку аграрної продукції,  що має слугувати стимулом для України у 

контексті підвищення інвестиційної привабливості та потенціалу галузі. 

Отже, агропромисловий сектор є важливою складової економіки України, 

його подальший розвиток та зростання ролі в системі реального сектора 

національного господарства залежать від покращення макроекономічних 

характеристик як умови активізації інвестиційної діяльності в цьому 

галузевому комплексі. Через економічні передумови він також досить чутливий 

до кон’юнктури світових товарних ринків, коливання цін на 

сільськогосподарську сировину, функціонування переробних галузей 

промисловості розвинених країн.  

Визначені макроекономічні характеристики є дише передумовами 

залучення інвестицій в сектор АПК в Україні. Для достатнього інвестиційного 

забезпечення функціонування і розвитку цього галузевого комплексу важливе 

значення має сформованість інституційної інвестиційної інфраструктури. Саме 

тому аналіз стану її формування та чинників, які визначають цей процес, є 

предметом наступного підрозділу дослідження.  

 

2.2. Аналіз чинників та умов функціонування інвестиційної 

інфраструктури АПК 

 

На даний час агропромисловий сектор України залишається одним з 

найбільш інвестиційно привабливих, що позитивно. За офіційними оцінками, у 

2016 р. інвестиції в сільське господарство перевищили 50 млрд грн. Внутрішнє 

інвестування у 2009−2016 рр. залишалося стабільним (в середньому 6 % 

загального обсягу інвестицій в економіку держави), проте із збереженням 

істотної регіональної диференціації. До прикладу, у центральних та південних 

регіонах України (Кіровоградська, Черкаська, Херсонська області) третина 
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іноземних інвестицій залучається в агросектор. 

Щодо іноземних інвестицій у галузь, то сьогодні вони становлять 

невелику частку від загального обсягу і ніколи не перевищували 2,5 % 

загального притоку інвестицій. В цілому, іноземні інвестиції в галузь надходять 

з більш ніж з 60 країн світу. Станом на початок 2016 р. обсяги іноземних 

інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство України склали 43,4 млрд 

дол. США, що становить 1,2 % їх загального обсягу. 

Як видно з інформації, поданої на рисунку 2.8, обсяги інвестування у 

вітчизняне сільське господарство не стабільні. Ще у 2007 р. індекси інвестицій 

в основний капітал в державі перевищували індекси капітальних інвестицій в 

сільське, лісове та рибне господарство, але у 2015−2016 рр. ситуація змінилася 

на протилежну.  
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Рис. 2.8. Індекси і частка капітальних інвестицій в сільське, лісове та 

рибне господарство в Україні у 2007−2016 рр., % (розраховано автором за 

[159]) 

 

Упродовж 2010−2016 р. частка інвестицій в аналізовану галузь лише 

зростала. Якщо показник у 2010 р. становив 6,1 %, то у 2016 р. – 14,1 %. Тобто 

на 8,0 в. п.  
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Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці України, де 

виробляються значні частки ВРП та ВВП, дві третини товарів народного 

споживання, створюється понад 10 % валової доданої вартості, у ньому зайнято 

значну частку загальної чисельності працюючих. 

Натомість чисельність найманих працівників у сільському господарстві 

держави скорочується з кожним роком і сьогодні становить у понад 10 разів 

менше, порівняно з 2000 р. Головними причинами різкого скорочення 

зайнятості в цій галузі є невисока заробітна плата та важкі умови праці у 

зв’язку з використанням застарілих технологій та обладнання. 

Зростання інвестування в аграрний сектор мало б сприяти значному 

зростанню обсягів виробництва, проте його приріст за останній період 

незначний. Відповідно, невисоке зростання виробництва аграрної продукції та 

зменшення первісної вартості основних засобів можуть бути свідченням нера-

ціонального використання інвестиційних коштів, які надходять у галузь 

сільського господарства.  

За результатами наших досліджень робимо висновок про існування 

підстав стверджувати, що на сьогоднішній день суттєво діють такі негативні 

чинники та умови функціонування інвестиційної інфраструктури АПК України: 

1. Недостатньою залишається якість продукції. Головною причиною 

цього є те, що понад 70 % сільськогосподарської продукції виготовляється 

дрібними приватними господарствами населення (77,9 % – продукції 

рослинництва, 69,5 % – продукції тваринництва), які обмежені фінансовими, 

матеріальними, технологічними, інформаційними ресурсами. У виробництві 

аграрної продукції зайняті переважно особи без належної фахової підготовки, 

тому цілеспрямована робота щодо впровадження науково обґрунтованих тех-

нологій утримання худоби, збалансованої годівлі, ветеринарного 

обслуговування, селекції у підсобних господарствах не ведеться, що 

призводить до того, що їх продукція не відповідає міжнародним вимогам якості 

та безпеки. 

2. Невеликою є частка підприємств, сертифікованих згідно з 
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міжнародними стандартами (наприклад, лише близько 3 % м’ясопереробних 

комбінатів та 35 % молокопереробних підприємств володіють міжнародними 

сертифікатами), що обумовлено високою вартістю та складністю процесу 

одержання сертифікатів ISO чи HASSP (від 6 до 18 місяців), відсутністю 

процедури здобуття єврономера в Україні.  

3. Низькою залишається ефективність цієї галузі. Так, урожайність 

зернових становить близько 25 ц/га (у Нідерландах 82,2 ц/га, Франції та 

Великобританії 67,1 ц/га), цукрових буряків – 380 ц/га (у Швейцарії 842,4 ц/га, 

Франції 773,2 ц/га,), картоплі – 130 ц/га (у Нідерландах 424,6 ц/га, 

Великобританії 424,5 ц/га) та продуктивності молочного стада – 3,8 тис. кг (у 

Данії 8,1 тис. кг, Нідерландах 7,1 тис. кг, Ізраїль 9,2 тис. кг). 

4. Високою є частка збиткових аграрних підприємств. Значно гальмують 

подальше покращення інвестиційного середовища сільського господарства 

нашої держави наступні чинники: 

- відсутність державної та регіональних програм цільового фінансування 

науково-прикладних розробок в аграрному секторі держави, що зумовлює 

незадовільну якість насіннєвого та племінного матеріалу, обмежує 

продуктивність сільськогосподарського виробництва. Крім того, не 

налагоджено взаємодію між науковими установами і виробниками вітчизняної 

агропродовольчої продукції; 

- нерозвиненість інфраструктури АПК, що призводить до збільшення 

вартості виробництва, значних втрат продукції під час її транспортування та 

зберігання; 

- відсутність державної та регіональних стратегій розвитку зовнішньої 

торгівлі агропродовольчою продукцією, що зумовлює деформовану структуру 

експорту агропродовольчої продукції. В основному експортується 

сільськогосподарська сировина, а не готова продукція, що стоїть на заваді 

розвитку галузі переробки сільськогосподарської продукції і значно зменшує 

розміри прибутків вітчизняних аграріїв. Крім того, щорічно зростає імпорт 

продовольчих товарів. Так, імпорт агропродовольчої продукції становить лише 
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близько 18 % від загального обсягу імпорту. Органами державної влади 

здійснюється недостатній контроль за ввезенням екологічно небезпечних 

технологій, речовин, матеріалів і генетично модифікованих організмів; 

- постійне зростання споживчих цін на продовольчі товари, причому 

більш швидкими темпами, порівняно з доходами населення.  

З урахуванням існуючих проблем, на нашу думку, органам державного 

управління потрібно сфокусувати увагу на таких чинниках позитивного впливу 

на поступ інвестиційної інфраструктури галузі як: 

1) налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку, а саме: 

- консультаційної, навчальної та підвищення кваліфікації фермерів і 

сільськогосподарських спеціалістів, з метою зростання ефективності та 

продуктивності праці в аграрному виробництві; 

- удосконалення «твердої» інфраструктури в сільській місцевості 

(будівництво шляхів, електромереж, налагодження системи водопостачання, 

меліоративних споруд, підвищення рівня інформатизації сільськогосподарських 

підприємств тощо); 

- створення мережі недержавних лабораторій з контролю якості та 

безпеки сільськогосподарської продукції, а також єдиного контролюючого 

органу з питань безпеки та якості харчових продуктів і продовольчої сировини 

відповідно до практики країн ЄС; 

- створення спеціалізованих банків для кредитування сіль-

ськогосподарських підприємств на пільгових засадах (під гарантії держави), а 

також лізингових установ; 

2) посилення кооперації господарств-виробників сільськогосподарської 

продукції; 

3) налагодження співпраці між виробниками сільськогосподарської 

продукції та дослідними установами через: 

- запровадження грантових програм у вищих навчальних закладах з 

метою підтримки університетських досліджень, спрямованих на вирішення 

проблем галузі сільського господарства, підтримка молодих науковців; 
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- фінансування з бюджету наукових досліджень, підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для виробничої і соціальної сфери села, 

інформаційно-консультаційного обслуговування; 

- стимулювання розвитку територіально-виробничих та агротехнічних 

комплексів виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської 

продукції, наукового обслуговування сільськогосподарських виробництв.  

4) збільшення експортного потенціалу вітчизняних виробників 

сільськогосподарської продукції через: 

- сприяння (у тому числі фінансове) розробці і впровадженню систем 

управління якістю на основі принципів ISO 9000 та системи управління 

безпекою харчових продуктів (НАSSР), а також системи охорони довкілля на 

основі принципів ISO 14000; 

- розробку і реалізацію регіональної програми з покращення репутації 

АПК України  на міжнародному ринку продовольства як виробника екологічно 

чистих і безпечних продуктів; 

- створення регіональних агенцій міжнародного маркетингу аграрної 

продукції; 

- збільшення обсягів фінансування з бюджету наукових розробок у сфері 

біотехнологій, генетики, селекції, племінної діяльності з метою покращення 

вхідних факторів забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції;  

 5) гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську 

продукцію згідно з міжнародними за такими напрямами: 

-  створення та впровадження вітчизняної бази гармонізованих з 

міжнародними вимогами стандартів на сільськогосподарську продукцію і 

сировину та забезпечення необхідних обсягів фінансування цих робіт; 

- запровадження на території України спеціальної програми з сільського 

господарства та розвитку села (SAPARD), яка дозволить гармонізувати 

українські стандарти до вимог ЄС з меншими затратами з державного бюджету. 
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Незважаючи на об’єктивну інвестиційну привабливість аграрного 

сектора, процес інвестування стримується перешкодами інституційного і 

ринкового характеру (рис 2.9), основними з яких є недоліки вітчизняної 

дозвільної та адміністративно-контролюючої систем, регуляторної політики, а 

також високий рівень корупції.  
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Рис. 2.9. Чинники-дестимулятори формування інвестиційної інфраструктури 

АПК України (авторська розробка) 

В аграрному секторі серед іноземних інвесторів галузі значну частку 

займають світові лідери агробізнесу з країн ЄС, США та, останнім часом, країн 

Перської затоки та КНР, приватні інвестиційні фонди, а інвестиційна 

привабливість аграрної галузі формується інфраструктурними та 

макроекономічними умовами [35].  

Важливість інвестиційної інфраструктури галузі підтверджується 

досвідом країн-членів ЄС, де сільське господарство є сектором економіки, в 

якому процес економічної інтеграції чи не найбільше поглибився, зокрема, 

після запровадження спільної сільськогосподарської політики. Її застосування 

дозволило багатьом країнам стати самодостатніми в частині продовольчого 

забезпечення і безпеки. Зокрема, рівень забезпеченості пшеницею в ЄС 

становить 136 %, цукром – 128 %, молоком – 117 %, вершковим маслом – 120 

%, а власне виробництво забезпечує не лише платоспроможний попит 

населення, але й реалізацію експортного потенціалу [63, с. 22]. 

Своєю чергою, на нашу думку, інвестиційну інфраструктуру слід 

розглядати у таких напрямах: 

(1) інституційний – законодавче та  нормативно-розпорядче забезпечення;  

(2) організаційно-структурний – мережа взаємозв’язаних спеціалізованих 

установ, органів державної влади, недержавних організацій та інституцій; 

(3) функціональний – методи, засоби та інструментарій формування 

інституціонального базису та його дотримання в процесі інвестиційної 

діяльності.  

Визначальною та базотвірною в контексті стратегування і планування 

державної політики формування в Україні інституційної інвестиційної 

інфраструктури в секторі АПК потрібно розглядати Стратегію розвитку 

сільського господарства та сільських територій на період 2015−2020 рр., 

загальна мета якої – підвищення конкурентоздатності сільського господарства і 

сприяння розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до 
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стандартів ЄС і міжнародних стандартів при досягненні десяти стратегічних 

пріоритетів: протидія корупції; земельна та інституціональна реформи; 

продовольча безпека; розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої вартості; 

відродження українського села; аграрна наука; захист довкілля тощо [44].  

Законодавча база, що регулює розвиток сільського господарства в 

Україні, включає такі Закони:  

- «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 

комплексу в народному господарстві» № 400-XII від 17 жовтня 1990 р.  

із змінами та доповненнями [128]; 

- «Про державну підтримку сільського господарства України» № 1877-IV 

від 24 червня 2004 р. із змінами та доповненнямих [121]; 

- «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 

2004 років» № 2238-III від 18 січня 2001 року із змінами [130]; 

- «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 

року» № 2982-IV від 18 жовтня 2005 року [126]. 

Інституціональний аналіз наведених законодавчих актів дозволяє 

окреслити напрями розвитку сільського господарства, починаючи із загальних 

питань через усвідомлення необхідності забезпечення продовольчої безпеки до 

інтеграції з ЄС. Законодавчі акти загалом сприяли запровадженню і реалізації 

таких інструментів внутрішньої політики як субсидіювання, пільгове 

оподаткування, регулювання цін на аграрну продукцію, що важливо в контексті 

становлення інвестиційної інфраструктури вітчизняного аграрного 

виробництва. 

В цілому, більшість законодавчих актів, що стосуються розвитку та 

регулювання аграрного сектора економіки, спрямовані на оптимізацію 

зовнішньоекономічної діяльності, регулювання ринку окремих 

агропродовольчих продуктів, сприяння охороні довкілля або дотримання 

встановлених стандартів якості сільськогосподарської продукції. В цьому 

аспекті передусім виокремимо Закони України: 
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- «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» 

№ 468/97-ВР від 17 липня 1997 р., який встановлює порядок тарифного і 

нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської сировини та 

продуктів її переробки для створення рівних умов конкуренції між продукцією 

вітчизняного виробництва та продукцією нерезидентів, а також окреслює 

методи цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників України 

[119];  

- «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу» № 3023-III  від 7 лютого 2002 р., який визначає 

основні напрями державної політики пріоритетного розвитку вітчизняного 

машинобудування для агропромислового комплексу, створює сприятливі 

економічні умови для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської 

техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості, визначає 

шляхи формування ринку та вдосконалення системи забезпечення 

агропромислового комплексу вітчизняною технікою і обладнанням [129];  

- «Про зерно та ринок зерна в Україні» № 37-IV від 4 липня 2002 р., що 

визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного 

сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований 

на створення правових, економічних та організаційних умов 

конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна для 

забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та 

фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу [124];  

- «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини» № 425-VII від 3 вересня 2013 р., який визначає правові та економічні 

основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку 

органічної продукції та сировини, а також на гарантування впевненості 

споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні  [117]. 

Можна узагальнити, що середовище законодавчо-нормативної політики 

регулювання розвитку АПК України характеризується істотними змінами 
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регуляторних інструментів, спрямованих переважно на короткострокову 

перспективу, що стримує довгострокове інвестування через зміни податкової 

політики, дозвільних вимог, посилення адміністративного втручання держави в 

контролі за цінами та обмеженнями експортних потоків. Державній політиці 

розвитку сільського господарства не вистачає постійності, послідовності та 

моніторингу ефективності здійснених заходів і досягнення цілей.  

До спеціалізованих установ, які слугують інструментом державного 

регулювання аграрної сфери, можна віднести Аграрний фонд України як 

провідний оператор аграрного сектора, метою діяльності якого є створення 

сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування 

ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного 

сільськогосподарського товаровиробника. 

Істотно впливає на інвестування в аграрній сфері загальне інвестиційне 

правове поле, яке за більшістю визначальних характеристик відповідає діючим 

міжнародним нормам та стандартам. Існуючі обмеження стосуються заборони 

іноземним інвесторам володіти земельними ресурсами сільськогосподарського 

призначення, деформації процесу інвестування через пільгові умови для 

державних підприємств, численних неузгоджених нормативних документів та 

адміністративних процедур, постійних змін у інституційній структурі 

регуляторних органів. Це стосується створення та ліквідації установ сприяння і 

забезпечення спрощення умов інвестиційної діяльності або підприємництва. 

Наприклад, як Державне агентство з інвестицій та управління національними 

проектами України (у 2015 р. прийнято рішення про ліквідацію), Державний 

комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (у 2014 р. 

реорганізований), Державна регуляторна служба України (утворена 24 грудня 

2014 р.). 

Засадничі положення інвестиційної політики в аграрному секторі також 

характеризуються неоднозначністю впливу на інвестиційні процеси. Закон 

України «Про державну підтримку сільського господарства України» 

передбачав пільги у розмірі 50 % відшкодування вартості будівництва об’єктів 
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тваринництва, але через обмеження коштів державного бюджету у 2014 році 

пільги не надавалися, лише великі інвестори могли скористатися ними через 

специфічні вимоги, оскільки малі та середні компанії об’єктивно не могли 

відповідати встановленим критеріям [121].  

Хоча загалом вітчизняна політика реформування та створення 

сприятливого інвестиційного клімату в останні роки спрямована на 

дерегуляцію та обмеження дозвільних документів. Її головними цільовими 

орієнтирами визначені: зменшення кількості документів, видів діяльності, що 

підлягають ліцензуванню; підвищення рівня прозорості процедури отримання 

дозволів на виведення на ринок та імпорт препаратів захисту рослин; 

спрощення процедури реєстрації насіння; зменшення вимог до ведення 

земельного кадастру, сприяння державній реєстрації майнових прав і т.ін. [114]. 

Під інституційною інвестиційною інфраструктурою ми розуміємо 

систему спеціалізованих інвестиційних інститутів основного та допоміжного 

призначення та їх територіально організованих мереж,  функціонування яких 

спрямоване на створення умов для фінансових, матеріальних та 

інтелектуальних вкладень інвесторів. Інституційна інвестиційна інфраструктура 

є також елементом фінансової та ринкової інфраструктури, яку не можна звести 

лише до простої сукупності інституцій. Інвестиційна інфраструктура здійснює 

управлінську, обслуговуючу та інституційну функції, забезпечуючи управління, 

організацію діяльності на ринку та посередництво в операціях щодо залучення, 

акумуляції та переміщення коштів від інвесторів до позичальників (рис. 2.10). 

Зауважимо, що найбільш розвиненою для фінансування інвестиційних 

проектів у агробізнесі України є банківська сфера, де зосереджено 95 % 

загального обсягу фінансових активів [118]. На 1 квітня 2016 р. кількість 

діючих банків в України становила 111, у тому числі з іноземних капіталом – 

43, із 100 % іноземним капіталом – 17. Протягом 2014−2016 рр. тенденція  

зростання банківських активів призупинилася: на 1.01.14 – 1278,1 млрд грн, на 

1.01.15 – 1316,8 млрд грн, на 1.01.16 – 1254,3 млрд грн. [118]. Таким чином, у 
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2015 році банківські активи зменшилися на 4,8 %, порівняно із попереднім 

періодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Структурна побудова інституційної інвестиційної інфраструктури 

аграрного сектора України (авторська розробка) 

У корпоративному кредитному портфелі вітчизняних банків на сферу 

сільського, лісового та рибного господарств припадає лише 7 % від загального 

обсягу [5]. Прострочені кредити у сільському господарстві становлять лише 11 

%, що значно менше, ніж у інших секторах і галузях національної економіки: 

промисловість – 18 %; освіта, дослідження та розробки – 44 % [157]. 

У агропромисловому комплексі розвинених країн істотно зростає роль 

державного регулювання, мета якого полягає у зменшенні тиску комерційних 

банків на агропромислове виробництво, зокрема через спеціальні програми 

державного кредитування фермерів із залученням кооперативних банків, 

фермерських кооперативів, власного капіталу компаній агробізнесу на 

пільгових засадах [137]. Вважаємо, що в Україні на разі активність держави в 

цьому напрямі не суттєва, що є недоліком державного регулювання розвитку 

інфраструктури аграрного виробництва.  

Важливо, що доступ до фінансових ресурсів в Україні є різним для  

великого та малого аграрного бізнесу. Поширеним джерелом фінансування 

Складові інституційної інвестиційної інфраструктури 

Інвестиційні 
інститути 

небанківського 
типу  (страхові 

компанії, кредитні 
спілки, недержавні 

пенсійні фонди, 
інші інвестори) 

Інвестиційні 
інститути 

банківського 
типу 

Вітчизняні 
фінансові установи 

(Українська 
асоціація 

інвестиційного 
бізнесу, Українська 

фінансова група 
тощо) 

Міжнародні та 
регіональні 

фінансові інститути 
(Міжнародна 

фінансова 
корпорація, ЄБРР, 

Європейський 
інвестиційний банк) 
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залишається внутрішнє самофінансування з нерозподіленого прибутку (60 %) 

та власних заощаджень (13 %). Майже половина виробників продає 80−100 % 

врожаю з метою формування власного оборотного капіталу [32]. 

До основних чинників і факторів складності доступу до фінансування 

малих та середніх аграрних підприємств України відносяться: 

- високий рівень та волатильність процентних ставок, коли агрохолдинги 

отримують доступ до іноземних банків за нижчими процентними ставками; 

- короткостроковість кредитування (до 6 місяців) при недоступності 

довгострокових кредитів для малого бізнесу; 

- збільшення рівня інвестиційного ризику за відсутності достовірної 

інформації про кредитоспроможність позичальників, що зумовлює високі 

процентні ставки, несприятливі умови та відмову у наданні кредитів; 

- нестача майна у отримувача кредиту або його невідповідність вимогам 

банківської застави. 

Загалом, вказані чинники порушують конкурентні умови на ринку, 

оскільки великі агрохолдинги мають більші можливості реалізації 

інвестиційно-інноваційних проектів, що призводить до монополізації та 

погіршення стану економічної безпеки АПК у нашій державі. 

Небанківським установам на даний час властива недосконала 

інституційна структура, внаслідок чого вони акумулюють в Україні лише 5 % 

активів фінансового сектора і з них 4,5 % – це страхові компанії [108].  

Це не можна вважати виправданим, так як крупні агропідприємства 

дають 51 % валового продукту АПК, а 49 % – саме господарства населення, що 

є невеликими. Практично увесь експортний потенціал створюється крупними 

агропідприємствами, а дрібні виконують функцію забезпечення продовольчої 

безпеки для країни [92]. 

На вітчизняному ринку агрофінансування функціонують іноземні 

експортно-кредитні агенції, створені в країнах-експортерах агропромислового 

обладнання, техніки і технологій для сприяння їх продажу. Зазначимо, що 

вітчизняні підприємства мотивовані в доступі до програм кредитування завдяки  
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перевагам відносно низьких процентних ставок, відсутності вимог застави, 

невеликого авансового платежу у розмірі 15 %. Проте, можливості 

скористатися програмами для МСАП обмежені через оформлення технічних 

гарантій та доручень і оплату страхування, що збільшує процентні ставки. Тому 

малі і середні підприємства переважно покладаються на кредитні спілки як 

поширений механізм фінансування. За даними Національного комітету 

фінансових послуг станом на 30.06.2015 р. кількість кредитних спілок в Україні 

становила 588, що на 6,2 % менше, порівняно з аналогічним періодом 2014 р. 

Обсяги кредитного портфеля кредитних спілок на кінець І півріччя 2015 р. 

досягли 1957,4 млн грн, що на 11,1 % менше, порівняно з аналогічним періодом 

2014 року [5]. Статистичні дані показують, що у 2015 році відбулося істотне 

погіршення показників діяльності кредитних спілок в Україні. 

Для становлення і розвитку фермерських господарств створено 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (УДФПФГ), 

основними завданнями якого визначено: надання фінансової підтримки 

фермерським господарствам; сприяння кадровому, науково-технічному 

забезпеченню фермерських господарств в умовах ринкової 

економіки; визначення розміру потреби у коштах для фінансової підтримки 

фермерських господарств. Проте, залишаються нерозв’язаними проблеми 

реалізації державних програм, оскільки їх виконання залежить від обсягу 

виділених коштів. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2016 рік» для надання фінансової підтримки фермерським 

господарствам, за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським 

господарствам» передбачено лише 15,8 млн грн, чого, на наш погляд, мало 

[120]. 

Отже, можна стверджувати про так званий інституційний вакуум, коли 

фінансові інститути є слабкими та недостатньо розвиненими, одночасно не 

спроможними акумулювати необхідні ресурси; мережа консалтингових та 

сервісних установ не є розгалуженою і неспроможною у наданні оперативної та 

достовірної інформації. 
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На процеси інвестування у агропромисловому комплексі впливають 

чинники як позитивного, так і дестимулюючого впливу. На даний час створена 

та діє мережа спеціалізованих інституцій. У структурі вітчизняних банків 

(найбільш активних позичальників) лише 7 % кредитів спрямовується на 

кредитування аграрного сектора економіки. Не дотримується принцип рівності 

доступу до кредитних ресурсів для малого та великого бізнесу, що руйнує 

умови цивілізованої конкуренції і негативно позначається на інвестиційному 

забезпеченні аграрного виробництва. 

Кращому розумінню причин і наслідків функціонування та розвитку 

інвестиційної інфраструктури аграрного виробництва сприяє економетричне 

оцінювання чинників інвестування в аналізованому галузевому комплексі, що є 

предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

2.3. Оцінка факторів інвестування в АПК 

 

Інвестування у агропромислове виробництво пов’язано з інвестиційною 

безпекою держави, під якою О. Барановський розуміє досягнення рівня 

інвестицій, що дозволяє оптимально задовольняти поточні інвестиційні потреби 

національної економіки за обсягом і структурою з урахуванням ефективного 

використання і повернення інвестованих ресурсів, оптимальне співвідношення 

між внутрішніми і зовнішніми інвестиціями, іноземними інвестиціями в 

економіку країни і вітчизняними в інші країни, забезпечує позитивний 

платіжний баланс економіки [9, с. 366].  

Чинники, які впливають на інвестування потрібно об’єктивно поділяти на 

якісні та кількісні. Серед якісних чинників, вплив яких, на наш погляд, 

вагоміший, відносимо рівень інвестиційної привабливості галузей економіки та 

територій, стан їх соціально-економічного розвитку і фінансово-економічної 

ефективності, управлінські умови щодо здійснення інвестування тощо. Серед 

цих чинників особливе місце посідає інвестиційна безпека як головна умова 

схильності інвесторів до інвестування. Згідно з методичними рекомендаціями, 
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інвестиційну безпеку визначають як такий рівень національних та іноземних 

інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), що здатен забезпечити 

довгострокову позитивну економічну динаміку [123]. 

Під інвестиційною безпекою В. Гордієнко розуміє стан захищеності 

інвестицій від внутрішніх і зовнішніх загроз, який запобігає їх втратам та 

зменшенню реальних грошових потоків у обсягах і строках в умовах 

допустимого рівня ризикованості [26].  

Отже, інвестиційну безпеку АПК потрібно розглядати з таких аспектів: 

інвестиційна привабливість АПК в Україні; рівень іноземного інвестування, 

обсяги вітчизняних капіталовкладень у галузь та їх співвідношення; стійкість 

позицій вітчизняних виробників та іноземних інвесторів на внутрішньому 

ринку; економічна ефективність капіталовкладень у реалізовані галузеві  

інвестиційні проекти; конкурентні позиції та присутність вітчизняних аграрних 

підприємств на зовнішніх ринках сільськогосподарської продукції та продукції 

АПК; роль галузі у забезпеченні продовольчої безпеки країни. 

Інвестиційну безпеку у аграрній галузі будемо розуміти, з одного боку, як 

її спроможність залучати та ефективно використовувати іноземні та внутрішні 

інвестиції для досягнення стабільного розвитку, з іншого боку – як здатність 

протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам економічної (табл. 2.8). 

Загрозу для інвестиційної безпеки АПК становить демотивація інвестицій 

на інноваційну орієнтацію та технологічний розвиток сільського господарства. 

Як зазначає І. Федун, у структурі внутрішніх витрат на НДіДКР власні ресурси 

агропромислових підприємств становлять лише 6,4 % [172], чому сприяли 

деформації у структурі і складі наукових фахівців за період аграрних реформ, 

зменшення замовлень для наукових установ із одночасним підвищенням вимог 

до ефективності науково-дослідницьких робіт. Агропромисловому виробництву 

на даний час пропонуються розробки переважно на стадії технічних рішень, що 

істотно збільшує витрати на їх впровадження у виробництво та отримання 

конкурентоздатних техніко-економічних характеристик [172] 
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Таблиця 2.8 

Загрози внутрішнього та зовнішнього походження для інвестування у АПК 

України (узагальнено автором) 
№ з/п  Внутрішні Зовнішні 

1 Технологічний рівень виробничих 
процесів та обладнання галузі 

Несприятливі структурні та ринкові 
умови на світових товарних ринках 
сільськогосподарської сировини і 
продовольства 

2 Проблеми розвитку і функціонування 
вітчизняної банківської сфери, 
зниження обсягів активів 

Несумлінна поведінка іноземних 
інвесторів  

3 Невідповідність інвестування потребам 
структурної перебудови економіки 

Обмежені можливості виходу 
вітчизняних виробників на світові ринки 

4 Обмеженість доступу до фінансових 
ресурсів для малого та середнього 
бізнесу 

Торговельні тарифні та нетарифні 
обмеження країн-партнерів  

5 Нерозвиненість таких інститутів 
спільного інвестування, як недержавні 
пенсійні фонди, компанії з управління 
активами, страхові компанії  

Монополізація іноземними інвесторами 
виробництва стратегічної аграрної 
продукції 

6 Недосконалий менеджмент на 
мікрорівні управління 

Валютні коливання на світових 
фінансових ринках 

7 Регіональні диспропорції у 
надходженні інвестицій 

Перевищення бюджетів приватних 
іноземних селекційних компаній над 
обсягами фінансування НААН 

 

О. Єрмак пропонує підхід до оцінювання інвестиційної безпеки на основі 

її розуміння на засадах збалансованості власних та іноземних інвестицій як 

підстави для довгострокової позитивної динаміки результатів інвестування на 

інноваційних засадах [45, с. 136].   

У таблиці 2.9 відображено характеристику структури джерел 

інвестування у вітчизняному сільському господарстві. Як бачимо, внутрішні 

капіталовкладення в галузь зростають як у вартісному вираженні, так і у 

відносному до загального обсягу внутрішніх капіталовкладень. Так, у 2016 р. 

показник становив 27,9 млрд грн, що в загальному підсумку становить 11,1 %, 

тоді як у 2008 р. відповідний показник становив 9,5 млрд грн, що складало 

лише 5,1 % в загальному обсязі інвестування. Проте, обсяги іноземних 

інвестицій зменшуються і у вартісному вираженні і у відносному (частка у 

загальному обсязі  станом на 2015 р. є найнижча протягом 2008−2016 рр.), що 
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варто розцінювати як негативну тенденцію, яка підтверджує погіршення 

інвестиційної привабливості вітчизняного АПК, особливо перед зарубіжними 

партнерами. 

Таблиця 2.9 

Обсяги іноземних інвестицій та внутрішніх капіталовкладень у сільське 

господарство України у 2008−2016 рр. (розраховано за [170]) 

Роки 

Обсяги іноземних інвестицій, 
млн дол. США 

Обсяги внутрішніх 
капіталовкладень, млн грн 

Обсяги 
Частки в 

загальному 
обсязі,% 

Обсяги 
Частки в 

загальному 
обсязі,% 

2008 557,3 1,88 9519 5,1 
2009 813,3 2,28 9338 4,0 
2010 669,2 1,7 16890 11,1 
2011 719,5 1,64 9248,3 5,6 
2012 725,3 1,48 14219,5 6,2 
2013 717,8 1,33 16052,8 6,1 
2014 776,9 1,36 16145,9 6,5 
2015 617,0 1,3 17137,3 8,4 
2016 500,6 1,2 27900 11,1 

 

Важливим аспектом обґрунтування заходів забезпечення інвестиційної 

безпеки є оцінка ступеня інвестиційної привабливості аграрного сектора, 

особливо у регіональному розрізі, для чого за даними 2014 р. використані такі 

показники: обсяги валової продукції сільського господарства, млн грн; обсяги 

продукції рослинництва, млн грн; загальна посівна площа, тис. га.; обсяги 

валового регіонального продукту, млн грн; обсяги капітальних інвестицій, млн 

грн; продуктивність праці у сільському господарстві, грн; щільність 

залізничних колій, км на 1000 кв. км; довжина автомобільних доріг, тис. км; 

щільність автомобільних доріг, км на 1000 кв. км; прямі іноземні інвестиції, 

млн дол. США (Додаток Г). 

Для оцінки інвестиційної привабливості використана методика В. 

Павлова, яка передбачає формування матриці нормалізованих показників та 

розрахунок середньоквадратичного відхилення нормалізованих показників 

[109]. 
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,                                     (2.3) 

Потім на основі матриці нормалізованих показників у кожній графі 

розраховується стандартизоване значення інтегральної оцінки, одержані 

значення підсумовуються по кожному регіону для визначення його місця:  

,                                                (2.4) 

де Xij – конкретний показник певного регіону; Xi – середній показник по 

усіх регіонах; σi – середньоквадратичне відхилення показників.  

За отриманими результатами, найвищим рівнем інвестиційної 

привабливості аграрного сектора характеризується Дніпропетровська область, 

далі, з певним відставанням – Вінницька, Харківська, Донецька, Київська, 

Львівська, Полтавська, Одеська, Хмельницька та Черкаська (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Рейтинги інвестиційної привабливості АПК регіонів України у 2016 

р. (розраховано автором) 

 

Рейтингові оцінки відображають загальні тенденції або створюють 

можливість компаративного аналізу привабливості в регіональному вимірі, 

окреслення факторів впливу на інвестиційну привабливість. 
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Для оцінки розвитку АПК використано таксономічний метод, описаний 

В. Плютою [113]. Процес побудови таксономічного показника передбачає 

формування  матриці спостережень.  

                                       (2.5) 

Зазначений підхід використано для визначення стану розвитку АПК у 

регіональному вимірі. Проведений аналіз здійснювався за такими показниками: 

обсяги продукції сільськогосподарського виробництва, продуктивність праці у 

сільському господарстві, вартісні показники продукції рослинництва та 

тваринництва, кількість діючих суб’єктів у сільському господарстві, площа 

сільськогосподарських угідь, площа ріллі, посівна площа 

сільськогосподарських угідь, обсяги виробництва зернових та зернобобових, 

обсяги виробництва хліба (Додаток Д). 

Оскільки показники є неоднорідними, то для виконання певних дій 

необхідно їх попереднє перетворення, яке полягає у стандартизації ознак. 

Стандартизація здійснюється за наступними формулами: 

                                                         (2.6) 

                                                       (2.7) 

                                                 (2.8) 

де - стандартизоване значення ознаки s для одиниці i.  

Усі обрані показники є стимуляторами для розвитку галузі. Наступним 

кроком побудовано еталон розвитку Р0  з показниками: 

                                                          (2.9) 

                                                        (2.10) 

                                                      (2.11) 
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де I - множина стимуляторів. 

Наступним кроком є розрахунок відстані між окремими 

спостереженнями та еталоном розвитку за формулою: 

                         (2.12) 

Тепер можна обрахувати показник рівня розвитку : 

                                                                            (2.13) 

                                                       (2.14) 

                                                                        (2.15) 

                                                                  (2.16) 

Значення таксономічного показника варіюється від 0 до 1(у рідкісних 

випадках може бути менше нуля). Чим вище значення показника, тим вищий 

рівень розвитку досліджуваного об’єкта. Застосовано наступну градацію рівня 

розвитку: критичний – від 0 до 0,19; низький – від 0,2 до 0,39; середній – від 0,4 

до 0,59; достатній – від 0,6 до 0,79; високий – від 0,8 до 1,0. 

Як випливає з даних таблиці 2.10, до регіонів із достатнім рівнем 

розвитку АПК належить лише Дніпропетровська область, інші області 

показують середній (Вінницька, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська, 

Хмельницька, Черкаська) або низький та критичний рівень. Програмні засоби 

подальшого розвитку АПК у цих регіонах повинні розроблятися з урахуванням 

відмінностей у визначених рівнях та їх причин або передумов. 

Проведений таксономічний аналіз рівня розвитку галузі АПК показав, що 

у 2010 році галузь мала критичний стан, у подальшому у 2011−2012 рр. – 

середній і у 2013−2014 рр. – низький (табл. 2.11). Для проведення дослідження 

були використані наступні показники: обсяг продукції сільського господарства, 

обсяги продукції тваринництва та рослинництва, продуктивність праці у 
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сільському господарстві, кількість діючих суб’єктів у сільському господарстві, 

площа сільськогосподарських угідь, посівна площа та площа ріллі, 

рентабельність виробництва, обсяги капітальних інвестиції в галузь, обсяги 

експорті та імпорту основних товарних груп, обсяги прямих іноземних 

інвестицій в галузі (Додаток Є). 

Таблиця 2.10 

Розподіл регіонів України за рівнем розвитку АПК (розраховано 

автором) 
№ 
з/п 

Групи за рівнем 
розвитку 

Регіони 

1 Критичний Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, 
Рівненська, Тернопільська, Чернівецька   

2 Низький Донецька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, 
Львівська, Миколаївська, Сумська, Херсонська,  
Чернігівська 

3 Середній Вінницька, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська, 
Хмельницька, Черкаська 

4 Достатній Дніпропетровська 
 

Таким чином, рівень розвитку АПК в Україні нестабільний. Як 

зазначається вченими, у випадку євроінтеграції України, вона стає країною з 

найбільшою площею сільськогосподарського призначення [11, с. 86]. Проблеми 

вітчизняних сільськогосподарських підприємств матимуть негативне 

відображення на їх конкурентоспроможності, порівняно з іноземними 

виробниками. Можна погодитися, що євроінтеграція спростить та підсилить 

потенціал тих регіонів або підприємств, що вже на даний час є інноваційно 

орієнтованими, інвестують кошти у модернізацію обладнання або технологічні 

розробки. 

В цілях здійснення більш глибокого економетричного оцінювання 

факторів інвестування в АПК України вважаємо за доцільне проведення низки 

методичних дій і заходів. Загальну логіку методики аналізу подано на рисунку 

2.12.  
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Таблиця 2.11 

Рівні розвитку АПК України у 2010-2016 рр. (розраховано автором) 

Роки Рівні розвитку Значення показників 
2010 Критичний 0,04 
2011 Середній 0,4 
2012 Середній 0,49 
2013 Низький 0,38 
2014 Низький 0,32 
2015 Середній 0,42 
2016 Середній 0,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування масиву даних про обсяги інвестицій в агропромислове 
виробництво за регіонами держави за аналізований період часу 

Емпіричне встановлення (регресійний аналіз) наявності та рівня залежності 
обсягів інвестування від економічних, кадрових та екологічних параметрів 

функціонування агропромислового виробництва  

Інтерпретація отриманих результатів та прийняття рішень для органів 
державного управління щодо врахування чинників активізації інвестиційної 

діяльності в галузевому комплексі  

Рис. 2.12. Методика економетричного оцінювання інвестування в АПК 

України (авторська розробка) 

Розрахунок інтегрального значення ефективності функціонування 
агропромислового виробництва 

З використанням методу головних компонент розрахунок інтегральних значень 
економічної ефективності, кадрового забезпечення та екологічної стійкості 
агропромислового виробництва в кожному з років аналізованого періоду 

Аналіз рівня та тенденцій зміни інтегрального значення та складових 
економічної ефективності, кадрового забезпечення та екологічної стійкості 

агропромислового виробництва 

Розрахунок вагових коефіцієнтів показників економічної, кадрової та 
екологічної складових функціонування агропромислового виробництва 

Формування бази вихідних даних з показниками економічної ефективності, 
кадрового забезпечення та екологічної стійкості агропромислового 

виробництва за регіонами держави  
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Дотримання цієї послідовності та проведення відповідного аналізу 

дозволяє, по-перше, ідентифікувати наявність взаємозв’язку та взаємовпливу 

окремих чинників – показників функціонування АПК на обсяги інвестування в 

галузь; по-друге, оцінити рівень впливу чинників та, відповідно, сфери, які 

потребують підсилення або ж, навпаки, – мінімізації ризиків; по-третє, 

встановити міру впливу головних показників та напрямів функціонування АПК 

на обсяги інвестування у галузь. Вважаємо, що така інформаційна база 

слугуватиме кращим підґрунтям для прийняття виважених та ефективних 

управлінських рішень. 

У Додатку З наведена інформаційна база аналізу – показники, які 

характеризують економічну ефективність, кадрове забезпечення та екологічну 

стійкість сільського господарства за регіонами України у 2011−2016 рр. Із 

застосуванням методу головних компонент розраховані вагові коефіцієнти та 

інтегральні значення за кожною з аналізованих складових функціонування 

галузі вітчизняного аграрного виробництва. 

У таблиці 2.12 наведені результати оцінювання економічної складової. 

Як можемо стверджувати, у 2016 р. найвищою була економічна ефективність 

галузі у Закарпатській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-

Франківській, Київській, Одеській та Чернівецькій областях. Натомість 

низькою – у Миколаївській та Тернопільській областях. 

Таблиця 2.12 

Результати оцінювання економічної складової функціонування сільського 

господарства за регіонами України у 2011-2016 рр. (розраховано автором) 

Регіони Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
АР Крим 0,490437 0,587512 0,615462 … … … 
Вінницька 0,363694 0,299193 0,238964 0,215861 0,28890 0,345123 
Волинська 0,35711 0,353529 0,354668 0,348704 0,35360 0,3515 
Дніпропетровська 0,418116 0,485984 0,4 0,405828 0,40521 0,388708 
Донецька 0,42261 0,472151 0,439961 0,493544 0,51647 0,490226 
Житомирська 0,410174 0,392068 0,390614 0,381737 0,43101 0,409121 
Закарпатська 0,536799 0,495003 0,505042 0,536478 0,57970 0,557305 
Запорізька 0,505654 0,614565 0,512212 0,492427 0,50444 0,477656 
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Продовження табл. 2.12 
1 2 3 4 5 6 7 

Івано-
Франківська 0,557923 0,494986 0,482382 0,451306 0,5521 0,43209 

Київська 0,474266 0,440923 0,434157 0,442954 0,4993 0,473277 
Кіровоградська 0,376063 0,476721 0,336603 0,33534 0,35408 0,345599 
Луганська 0,51233 0,489326 0,480078 0,4842 0,44140 0,372902 
Львівська 0,430488 0,431342 0,434297 0,398085 0,40775 0,393676 
Миколаївська 0,276985 0,352591 0,263759 0,265637 0,27126 0,261091 
Одеська 0,460515 0,566321 0,445449 0,452471 0,47548 0,470799 
Полтавська 0,430373 0,427021 0,344825 0,374139 0,35437 0,327588 
Рівненська 0,372499 0,307622 0,290643 0,290395 0,30437 0,306412 
Сумська 0,410291 0,40656 0,334718 0,346801 0,36160 0,341974 
Тернопільська 0,355793 0,342582 0,322999 0,295577 0,32216 0,295553 
Харківська 0,478002 0,515658 0,41148 0,372528 0,40547 0,392517 
Херсонська 0,451748 0,469589 0,448216 0,3885 0,40701 0,394214 
Хмельницька 0,4443 0,410066 0,425093 0,356471 0,45790 0,376179 
Черкаська 0,4321 0,447462 0,411397 0,399655 0,43040 0,39007 
Чернівецька 0,508274 0,50896 0,534539 0,432502 0,46103 0,454109 
Чернігівська 0,429838 0,427583 0,405337 0,38841 0,39549 0,379537 
 

У таблиці 2.13 наведені результати оцінювання кадрової складової 

функціонування галузі, з яких можна зробити висновок про значно краще 

кадрове забезпечення галузі, порівняно з її економічною ефективністю.  

Таблиця 2.13 

Результати оцінювання кадрової складової функціонування сільського 

господарства за регіонами України у 2011−2016 рр. (розраховано автором) 

Регіони Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
АР Крим 0,540212 0,526736 0,525677 … … … 
Вінницька 0,670996 0,661996 0,670192 0,669203 0,69489 0,680103 
Волинська 0,589073 0,574004 0,575027 0,580585 0,59118 0,590069 
Дніпропетровська 0,669128 0,668986 0,667235 0,683083 0,70096 0,691352 
Донецька 0,706686 0,697887 0,703612 0,732403 0,7815 0,756181 
Житомирська 0,7206 0,713365 0,719778 0,717398 0,76731 0,690527 
Закарпатська 0,45854 0,464123 0,464249 0,466427 0,50136 0,479539 
Запорізька 0,673354 0,653465 0,651102 0,669653 0,70572 0,687503 
Івано-
Франківська 0,536827 0,529044 0,532372 0,536253 0,6741 0,542455 

Київська 0,699494 0,691827 0,688335 0,69722 0,75702 0,691819 
Кіровоградська 0,698381 0,69527 0,690399 0,706663 0,7510 0,737642 
Луганська 0,748624 0,741023 0,746174 0,741206 0,67486 0,569208 
Львівська 0,587847 0,57687 0,578718 0,582976 0,6050 0,591797 
Миколаївська 0,635998 0,624716 0,626933 0,637475 0,66755 0,658756 
Одеська 0,530621 0,525376 0,527256 0,525831 0,55081 0,543706 
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Продовження табл. 2.13 
1 2 3 4 5 6 7 

Полтавська 0,758702 0,746443 0,74951 0,758517 0,77546 0,777063 
Рівненська 0,535408 0,52037 0,526391 0,52933 0,54274 0,534874 
Сумська 0,822009 0,816116 0,82319 0,827848 0,8755 0,83982 
Тернопільська 0,643172 0,628487 0,631457 0,643281 0,71059 0,660557 
Харківська 0,711316 0,698105 0,701331 0,718695 0,77297 0,739746 
Херсонська 0,602346 0,593314 0,596189 0,598471 0,63612 0,62484 
Хмельницька 0,732822 0,72488 0,726082 0,736209 0,92685 0,746756 
Черкаська 0,688646 0,676678 0,687368 0,686826 0,75372 0,696151 
Чернівецька 0,507551 0,476442 0,478413 0,481309 0,50625 0,492252 
Чернігівська 0,918434 0,909624 0,913232 0,924205 0,95664 0,933351 

 

При цьому особливо високою є забезпеченість кадровими ресурсами 

галузі в таких областях як Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, 

Харківська, Хмельницька та Чернігівська. 

Значно гіршим було у 2016 р. кадрове забезпечення підприємств галузі у 

Закарпатській, Волинській та Чернівецькій областях.  

У таблиці 2.14 наведені результати оцінювання екологічної складової. Як 

можемо стверджувати, у 2016 р. найвищою була екологічна стійкість галузі у 

Миколаївській, Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. 

Найнижчою – у Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій, Черкаській та 

Рівненській областях. 

Таблиця 2.14 

Результати оцінювання екологічної складової функціонування сільського 

господарства за регіонами України у 2011−2016 рр. (розраховано автором) 

Регіони Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
АР Крим 0,179285 0,181697 0,239381 … … … 
Вінницька 0,302757 0,314706 0,311775 0,323642 0,32672 0,310781 
Волинська 0,093621 0,119761 0,130936 0,123653 0,12366 0,121219 
Дніпропетровська 0,250054 0,275492 0,296915 0,30658 0,31505 0,311177 
Донецька 0,153238 0,186177 0,191956 0,244673 0,26163 0,253672 
Житомирська 0,193601 0,208707 0,227064 0,206852 0,23092 0,216865 
Закарпатська 0,179472 0,183923 0,176804 0,141922 0,17575 0,189685 
Запорізька 0,185573 0,179603 0,187343 0,199952 0,20983 0,203576 
Івано-
Франківська 0,126028 0,103542 0,095088 0,097828 0,12786 0,106761 

Київська 0,166466 0,107463 0,109244 0,107045 0,11902 0,111349 
Кіровоградська 0,258512 0,262082 0,247751 0,253604 0,27568 0,27655 
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Продовження табл. 2.14 
1 2 3 4 5 6 7 

Луганська 0,249045 0,255222 0,280239 0,284808 0,28129 0,261388 
Львівська 0,223765 0,234621 0,231462 0,194983 0,20794 0,208787 
Миколаївська 0,367214 0,345297 0,416491 0,439788 0,48567 0,503265 
Одеська 0,225702 0,326509 0,319868 0,512993 0,48325 0,425374 
Полтавська 0,205263 0,192516 0,186981 0,183472 0,19020 0,19317 
Рівненська 0,181422 0,141999 0,148201 0,156934 0,15533 0,147652 
Сумська 0,160357 0,189768 0,199293 0,206843 0,21120 0,195452 
Тернопільська 0,299317 0,260141 0,261728 0,242804 0,25975 0,233808 
Харківська 0,121912 0,116454 0,130521 0,158908 0,16498 0,15239 
Херсонська 0,31259 0,232204 0,186505 0,188308 0,21426 0,22374 
Хмельницька 0,167596 0,128992 0,134236 0,159663 0,17906 0,126842 
Черкаська 0,121162 0,116166 0,120132 0,120532 0,1375 0,131939 
Чернівецька 0,212186 0,181427 0,188593 0,208664 0,21010 0,195383 
Чернігівська 0,183488 0,199402 0,189266 0,210983 0,19860 0,174662 
 

У підсумку, інформація, наведена в таблицях 2.13−2.15, послугувала 

інформаційною основою для оцінювання інтегрального рівня функціонування 

сільського господарства України (табл. 2.15). У 2016 р. найвищим був рівень 

Житомирської області (0,51). При цьому, значення інтегрального коефіцієнта 

було найвищим для цього регіону впродовж всього аналізованого періоду – 

2011−2016 рр. Високими значеннями також характеризувалися й 

Дніпропетровська. Донецька, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, 

Миколаївська, Одеська, Хмельницька та Чернігівська області.  

Таблиця 2.15 

Результати оцінювання інтегральних коефіцієнтів функціонування 

сільського господарства за регіонами України у 2011−2016 рр. 

 (розраховано автором) 

Регіони Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
АР Крим 0,376445 0,399728 0,440707 … … … 
Вінницька 0,393188 0,368818 0,338015 0,329489 0,37073 0,39038 
Волинська 0,241926 0,264326 0,274418 0,267588 0,27015 0,267379 
Дніпропетровська 0,412655 0,446751 0,431507 0,44184 0,44980 0,440135 
Донецька 0,349364 0,386315 0,382567 0,438144 0,4648 0,447332 
Житомирська 0,521224 0,508643 0,511355 0,503161 0,55338 0,512221 
Закарпатська 0,437319 0,426192 0,42782 0,428228 0,46891 0,456526 
Запорізька 0,393314 0,410892 0,391985 0,399278 0,416209 0,401125 
Івано- 0,278219 0,239291 0,22716 0,222909 0,28146 0,227428 
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Франківська 

Продовження табл. 2.15 
1 2 3 4 5 6 7 

Київська 0,372257 0,310532 0,310279 0,311352 0,34499 0,321663 
Кіровоградська 0,425675 0,436294 0,41148 0,420195 0,45079 0,446714 
Луганська 0,459459 0,45457 0,466885 0,469651 0,49393 0,489439 
Львівська 0,375503 0,379918 0,379415 0,347153 0,36194 0,35565 
Миколаївська 0,403867 0,423324 0,414068 0,425472 0,45031 0,448926 
Одеська 0,389201 0,467282 0,426523 0,494482 0,50149 0,479291 
Полтавська 0,407906 0,397379 0,35915 0,371493 0,36837 0,35796 
Рівненська 0,321214 0,273358 0,273236 0,279291 0,28480 0,279152 
Сумська 0,370035 0,388867 0,368125 0,378291 0,39334 0,370937 
Тернопільська 0,393548 0,366988 0,360212 0,341068 0,37063 0,339 
Харківська 0,333265 0,334426 0,323218 0,337693 0,36005 0,341662 
Херсонська 0,463846 0,441353 0,414042 0,390208 0,41777 0,413215 
Хмельницька 0,498716 0,465377 0,475398 0,449943 0,56410 0,452626 
Черкаська 0,330923 0,328 0,324591 0,321848 0,35563 0,330696 
Чернівецька 0,353513 0,324075 0,333597 0,331845 0,34373 0,329192 
Чернігівська 0,498973 0,504204 0,489715 0,494724 0,49904 0,474295 
 

На рисунку 2.13 наведені інтегральні індекси функціонування сільського 

господарства України у 2011−2016 рр.  
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Інтегральний коефіцієнт кадрового забезпечення

Інтегральний коефіцієнт екологічної стійкості
 

Рис. 2.13. Інтегральні індекси функціонування сільського господарства України  

у 2011−2016 рр. 

 Як бачимо, інтегральний коефіцієнт ефективності галузі впродовж всього 

аналізованого періоду був невисоким та становив лише 0,387 у 2011 р. та 0,383 
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у 2016 р., що не може бути свідченням високої ефективності галузі та, 

відповідно, її інвестиційної привабливості. Ми вважаємо, що органам 

державного управління потрібно працювати над підвищенням економічної 

ефективності та екологічної стійкості галузі.  

У Додатку І наведені вихідні дані для проведення регресійного аналізу 

залежності обсягів інвестицій у галузь від оцінених вище параметрів її 

ефективності. За розрахунками отримано рівняння регресії:  

У= 99,8542 + 0,27х1 + 0,29х2 + 0,13х3,                      (2.17) 

де У – обсяги капітальних інвестицій в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь, тис. грн; 

Х1 – екологічна складова функціонування сільського господарства; 

Х2 – економічна складова ефективності сільського господарства; 

Х3 – кадрова складова забезпеченості сільського господарсьва.  

Звернімо увагу на те, що отримані результати статистино значимі, адже 

відповідні коефіцієнти становили: 9167,02 adjR ; 5000,39)79,5( F ; 

0111,0.. ErStd . 

Таким чином, є підстави стверджувати, що всі три аналізованих 

складових мають позитивний і суттєвий вплив на обсяги капітальних 

інвестицій у галузь. При цьому дещо меншим за вагомістю є вплив кадрової 

компоненти та вищим – економічної і екологічної складових, які в сукупності 

визначають понад 50 % чинників впливу на інвестиційне середовище та обсяги 

залучених у галузь інвестицій. 

На наш погляд, органам державного управління потрібно врахувати ці 

чинники з метою формування більш досконалого інвестиційного середовища в 

цілях розвитку галузі вітчизняного аграрного виробництва та посилення її ролі 

системі національної економіки України.  
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Висновки до розділу 2 
 

1. Не зважаючи на низку позитивних зрушень у розвитку АПК України, 

зростання частки обсягів виробництва продукції сільського господарства у 

загальному обсязі ВВП України (з 6,8 % у 2008 р. до 10,7 % у 2016 р.), 

макроекономічні передумови активізації інвестиційної діяльності у вітчизняному 

агропромисловому виробництві здебільшого несприятливі та 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 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. 

2. 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 

АПК. 

3. Агропромислове виробництво України продовжує відігравати одну з 

провідних ролей в економіці, особливо в умовах посилення євроінтеграційних 
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процесів завдяки значному потенціалу, експортній орієнтації, вираженим 

конкурентним перевагам, переорієнтації на ринки країни ЄС та Азії. Одночасно 

у вітчизняному агропромисловому виробництві спостерігається збільшення 

відставання показників ефективності, порівняно з європейськими країнами, 

консервування позиції постачальника сільськогосподарської сировини низького 

ступеня обробки, надмірна чутливість до зовнішніх впливів та цінової 

кон’юнктури.  

4.  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 11,1 

% їх загального обсягу, іноземні інвестиції досягли лише 1,2 % загального 

обсягу іноземного інвестування і нестабільні.  

Аналітичні оцінки потенціалу конкурентоспроможності АПК регіонів 

показують найвище значення у Вінницькій, Харківській, Полтавській, 

Київський, Дніпропетровській, Черкаській, Сумській та Кіровоградській 

областях, з яких лише Дніпропетровська та Кіровоградська одночасно й 

ефективно використовують власний високий агропромисловий потенціал. 

Найбільш розвиненою для фінансування інвестиційних проектів у 

агробізнесі є банківська сфера, у кредитному портфелі вітчизняних банків на 

сферу сільського господарства припадає лише 7 % від загального обсягу, хоча 

прострочені кредити у галузі становлять лише 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 у інноваційній орієнтації та негативно позначається на економічній 

безпеці вітчизняного АПК. 

5. З використанням авторської методики здійснено економетричне 

оцінювання факторів інвестування у агропромислове виробництво України. За 
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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) галузі. 

Результати досліджень автора щодо узагальнення тенденцій та чинників 

розвитку інвестиційної інфраструктури АПК в Україні висвітлені у працях [54, 

72,74,77]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

АПК УКРАЇНИ 

 

3.1. Обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку інвестиційної 

інфраструктури АПК 

Фінансово-ресурсна обмеженість вітчизняної державної політики дедалі 

більше актуалізує завдання ефективного використання можливостей, що  

значною мірою визначається належним стратегічним плануванням державної 

політики. Іншою характерною особливістю сучасного етапу розвитку 

вітчизняної економіки є посилення ролі місцевих органів державної влади в 

управлінні регіональним розвитком на основі регулювання інвестиційної 

активності, що виражається в інтенсивній роботі регіональної влади із 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.  

В контексті подальшого розвитку АПК України основною ціллю такої 

роботи є формування стратегії становлення та оптимального використання 

інвестиційної інфраструктури АПК – заходів та дій як державних, так і 

місцевих органів державної влади, спрямованих на пошук інвестиційних 

ресурсів і оптимальне їх використання з метою досягнення позитивної 

економічної і соціальної ефективності [178, с. 9]. 

Для цього в Україні розробляються державні та обласні цільові програми 

розвитку відповідно до пріоритетних напрямів АПК. Незважаючи на 

сьогоднішню привабливість агропромислової галузі для вітчизняних і 

закордонних інвесторів, обсягів інвестицій недостатньо та вони, як правило, 

мають екстенсивний характер, що загрожує економічній безпеці цього 

галузевого комплексу. Тому потрібна нова інвестиційна політика з урахуванням 

реформи місцевого самоврядування та інноваційної компоненти розвитку 

держави, що закріплено в засадничому документі «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020» [131]. 
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Інвестиційна політика в агропромисловому виробництві визначається 

низкою внутрішніх і зовнішніх чинників, які формують його специфіку. Цілі і 

завдання оптимального використання та удосконалення інвестиційної 

інфраструктури АПК повинні бути визначені відповідно до регіональної 

спеціалізації. 

На нашу думку, головна мета інвестиційної політики АПК має полягати у 

формуванні механізму залучення та розподілу інвестиційних ресурсів для 

забезпечення збалансованого та гармонійного розвитку всіх галузей АПК. 

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою показує, що ефективність 

залучення капіталовкладень у сільськогосподарське виробництво 

забезпечується при комплексному вирішенні всіх проблем, що чинять 

негативний вплив на інвестиційну привабливість. 

Підтвердженням актуальності вирішення цього завдання є низький 

рівень, а також диференціації в розвитку інвестиційної інфраструктури 

аналізованої галузі (рис. 3.1.). Так, для оцінювання рівня розвитку інвестиційної 

інфраструктури використано показники, які дозволяють оцінити діяльність 

інвестиційних інститутів за методикою таксономічного аналізу, описаною у 

підрозділі 2.3. Для проведення дослідження використано наступні показники: 

кількість інформаційно-консультаційних установ, небанківських фінансово-

кредитних  установ, інвестиційних фондів і компаній, інноваційних фондів і 

компаній, бізнес-центрів, лізингових центрів, фондів підтримки 

підприємництва (Додаток З). 

Встановлено, що рівень розвитку інвестиційної інфраструктури не має 

статично значимої кореляції із валовим обсягом виробництва 

сільськогосподарської продукції у регіонах (коефіцієнт кореляції становить 

0,28), що може свідчити про неповну відповідність наявної інфраструктури її 

функціональним завданням із залучення інвестицій або реалізації інвестиційних 

проектів, зокрема у розвиток АПК. 
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Рис. 3.1. Рівні розвитку інвестиційної інфраструктури АПК регіонів 

України у 2016 р. (розраховано автором) 

 

Виходячи з зазначеного, виокремимо наступні пріоритетні завдання щодо 

підвищення інвестиційної привабливості АПК в Україні: 

- підвищення технічного і технологічного рівня в АПК; 

- динамічний соціальний розвиток села на основі сприяння розвитку 

зайнятості та зростання доходів сільського населення; 

- оптимізація бюджетних інвестицій в АПК, реалізація комплексу заходів 

щодо фінансового оздоровлення сільськогосподарських організацій країни; 

- вдосконалення нормативно-законодавчої бази, сприяння розвитку 

інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві; 

- формування інформаційної бази даних про інвестиційні можливості 

регіонів; 

- створення прозорої системи управління інвестиційними процесами. 

На нашу думку, на нинішньому етапі для покращення інвестиційної 

привабливості АПК в цілому вкрай важливим є вдосконалення матеріально-

технічного стану АПК кожної з областей України. Для підвищення 
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ефективності виробництва, збільшення його обсягів і випуску 

конкурентоспроможної продукції необхідне оновлення складу виробничих 

засобів. Сучасний стан сільськогосподарського і тракторного 

машинобудування не дозволяє підтримувати виробничі ресурси на потрібному 

рівні і якісно удосконалювати їх, тому питання наявності нових видів 

сільськогосподарської техніки в АПК набувають все більшої значущості. 

Важливість технічного переозброєння АПК підкреслює той факт, що 

транспортне забезпечення відіграє все більшу роль в конкурентній боротьбі за 

ринки збуту сільськогосподарської продукції, так як витрати на її доставку до 

місць реалізації становлять істотну частку. Використання техніки нового 

покоління дозволяє підвищити продуктивність праці в сільському господарстві 

і освоювати сучасні ресурсозберігаючі технології, адаптовані до місцевих 

природно-кліматичних умов [164].  

На даний час вітчизняні аграрні підприємства обладнані основними 

сільськогосподарськими машинами лише на 45−65 % від розрахункової 

технологічної потреби. Крім того, майже у 95 % з них вичерпано  амортизаційні 

терміни, дві третини машинно-тракторного парку становить техніка віком 

старше 20 і більше років [23, 184]. Відповідно, рівень її зносу дуже значний. 

Так, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

рівень зношеності техніки та обладнання у сільському господарстві перевищує 

70 % (у т.ч. тракторів – близько 78 %, зернозбиральних комбайнів – близько 72 

%), тому щорічно простоює 25−35 % тракторів, комбайнів та інших 

сільськогосподарських машин [97]. 

Парк кормо- та зернозбиральних комбайнів за останнє десятиліття  

скоротився вдвічі, парк тракторів – на третину. Засоби механізації окремих 

технологічних операцій в льонарстві, хмелярстві, картоплярстві, овочівництві, 

садівництві, ягідництві, виноградарстві, буряківництві або цілком відсутні, або 

застарілі,  недосконалі, енергозатратні, малопродуктивні [186]. 
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 Технологічна потреба в тракторах сьогодні становить майже 400 тис. 

одиниць, в зернозбиральних комбайнах – понад 50 тис. одиниць, в 

бурякозбиральних комбайнах – близько 8,5 тис. одиниць. 

Україна має один з найвищих показників енергоємності ВВП, який в 4−5 

разів вищий порівняно з високорозвиненими країнами такими як Данія, 

Австрія, США, Японія, Великобританія, адже неефективні технології та 

малопродуктивна техніка збільшують енерго- та ресурсовитрати. Наприклад, в 

структурі собівартості продукції рослинництва витрати на паливно-мастильні 

матеріали становлять до 20 %. 

Заводи-виробники, втрачаючи ринок збуту через фінансову 

неспроможність вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників 

купувати нову техніку, не модернізують виробничі потужності і не 

розширюють виробництво. Їх завантаженість становить 10−20 %, зношеність 

технологічного обладнання досягає 70−80 %, а його середній вік – 30−35 років 

[152]. Через технічні несправності та фізичне зношення щорічно не 

використовується четверта частина тракторів і комбайнів. 

Безумовно, такі оцінки є приблизними, але вони дозволяють визначити 

порядок потреби в інвестиціях і вплинути на вибір стратегії. Очевидно, що 

переозброєння вітчизняних підприємств АПК в середньостроковій перспективі 

(3−5 років) об’єктивно неможливе, оскільки в Україні відсутні ресурси для його 

проведення. Це визначає вибір єдино можливої стратегії технічного 

переозброєння галузей АПК: «точкових вкладень» при орієнтації на 

екологізацію, економію ресурсів і витрат. У цих умовах обґрунтованим є вибір 

наступних пріоритетів інвестиційної політики в Україні: 

- реконструкція та модернізація існуючого будівельного фонду; 

- розвиток інфраструктури зберігання сільськогосподарської 

продукції безпосередньо в місцях її виробництва; 

- будівництво доріг з твердим покриттям; 

- випереджальний розвиток матеріально-технічної бази генетичної 

справи та  насінництва; 
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- інвестування в розробку технологій енергозберігаючих засобів 

механізації; 

- освоєння ресурсозберігаючих технологій. 

Відтак, підвищення рівня якості продукції сільськогосподарських 

підприємств і забезпечення стійкого та стабільного їх розвитку, зниження 

витрат виробництва неможливі без залучення інвестицій та застосування 

сучасної техніки. Необхідно здійснити перехід галузі на інноваційний шлях 

розвитку, що дозволить інтенсифікувати процес впровадження новітньої 

техніки і технологій, підвищити якість продукції до рівня світових стандартів, 

однак обов’язковою умовою є допомога і підтримка держави. 

При аналізі кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств 

з’ясувалося, що рівень інженерно-технічних працівників і склад 

механізаторських кадрів різко знизився як якісно, так і кількісно. Ситуація, що 

склалася, вимагає вдосконалення організації роботи з кадрами, введення в 

систему їх формування та використання нових елементів – атестації, кадрового 

резерву, модернізації стилю управління. 

На формування кадрового потенціалу великий вплив чинить негативна 

демографічна ситуація і рівень життя сільського населення. Для створення умов 

формування ефективного кадрового потенціалу агропромислового комплексу, 

розвитку ринку праці, зростання рівня життя громадян України, які 

проживають в сільській місцевості, Міністерством аграрної політики та 

продовольства України розроблено «Єдину комплексну стратегію та план дій 

розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015−020 рр.» [44]. 

Стратегія та план дій окреслюють, яким чином реформи будуть 

розроблені та впроваджені в розрізі десяти головних стратегічних пріоритетів: 

- діловий клімат і протидія корупції, створення стабільної правової 

системи, що відповідає міжнародним і європейським стандартам, зокрема 

шляхом виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

- земельна реформа; 
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- інституціональна реформа Міністерства аграрної політики та 

продовольства і пов’язаних державних агенцій та державних підприємств; 

- продовольча безпека; 

- оподаткування; 

- розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої вартості; 

- сільський розвиток – відродження українського села; 

- доступ до міжнародних ринків, управління імпортом, просування 

експорту та внутрішній ринок; 

- аграрна наука, освіта, інновації та дорадчі послуги; 

- захист довкілля та управління природними ресурсами, зокрема 

лісовим та рибним господарством [44]. 

На наш погляд, для розвитку інвестиційного процесу агропромислового 

комплексу в Україні необхідна державна підтримка інвестиційної діяльності в 

областях. До прикладу, у Житомирській області, враховуючи діючі державні 

цільові програми підтримки агропромислового комплексу у 2015 р., у 2016 р. 

передбачалося надходження до товаровиробників області з державного 

бюджету на близько 65 млн грн, в т.ч. за програмою «Фінансова підтримка 

заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» – 8,5 

млн грн; за програмою «Державна підтримка розвитку тваринництва» – 56,5 

млн грн [175]. 

На нашу думку, державна підтримка інвестиційної діяльності повинна 

здійснюватися за такими напрямками: 

- встановлення для інвесторів податкових пільг; 

- надання інвесторам пільгових умов користування землею і природними 

ресурсами відповідно до законодавства України; 

- надання інвесторам в оренду на пільгових умовах приміщень, що 

знаходяться в обласній власності; 

- реструктуризація заборгованості до обласного бюджету; 

- забезпечення інформаційного супроводу інвестиційної діяльності; 
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- участь в розробці та фінансуванні інвестиційних проектів (державно-

приватне партнерство); 

- надання бюджетних субсидій на оплату частини відсотків за 

користування кредитами суб’єктам господарської діяльності, які реалізують 

інвестиційні проекти в рамках обласних програм економічного і соціального 

розвитку, державних цільових програмах; 

- надання бюджетних кредитів та позик відповідно до чинного 

законодавства України. 

Вважаємо, що державна інвестиційна політика, яка претендує на 

системність і ефективність, має реалізуватися на всіх рівнях управління 

економікою. Для цього в таблиці 3.1 подані стратегічні завдання державного 

регулювання на макро-, мезо та мікрорівнях. 

Таблиця 3.1 

Стратегічні завдання державної інвестиційної політики в АПК України 

(авторська розробка) 
Макрорівень Мезорівень Мікрорівень 

Підвищення 
конкурентоспроможності 
галузі 

Створення інформаційно-
консультаційних центрів  

Підвищення кваліфікації 
виробничого та 
управлінського персоналу 

Виділення пріоритетних 
галузей для інвестування  

Розвиток соціальної 
інфраструктури сільської 
місцевості  

Впровадження нових 
технологій та інновацій 

Вдосконалення політики 
зовнішньоторговельного 
регулювання експорту-
імпорту продукції 
агросектора 

Підвищення інвестиційної 
привабливості аграрного 
комплексу регіонів 

Удосконалення 
маркетингових стратегій 
завоювання внутрішнього та 
зовнішнього ринків 

Розвиток інституційної 
інфраструктури 
інвестиційного ринку 

Інвестиційний супровід 
пріоритетних інноваційно-
інвестиційних проектів 

Оптимізація внутрішніх та 
зовнішніх джерел 
фінансування  

 
Світовим досвідом підтверджено, що одним з визначальних чинників 

стимулювання інвестиційної активності в реальному секторі економіки є 

економічна безпека процесу інвестування або ж інвестиційна безпека галузі. 

Інвестиційну безпеку у аграрній галузі розуміємо як  спроможність залучати та 

ефективно використовувати інвестиції та здатність протистояти внутрішнім та 

зовнішнім фінансово-інвестиційним загрозам. На інвестиційну безпеку 
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справляють вплив інвестиційна активність, інвестиційна привабливість, 

загальноекономічне середовище країни і галузі та очікування інвесторів. Для 

забезпечення належного рівня інвестиційної безпеки агропромислового 

комплексу України важливо дотримуватися відповідності існуючих показників 

встановленим критеріям та реалізувати низку пріоритетних заходів на різних 

рівнях управління економікою. 

Зауважимо, що процеси активізації інвестиційної діяльності та розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК України взаємопов’язані. Визначені нами 

стратегічні пріоритети державної політики в цій сфері подані на рисунку 3.2. 

Інвестиційну привабливість АПК необхідно підвищувати шляхом відновлення 

інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств за рахунок 

підвищення ролі власних джерел – амортизації і прибутку. Для цього треба 

усунути диспаритет цін на продукцію сільського господарства, зменшити 

податковий тиск, реструктурувати борги, включаючи їх списання та 

пролонгацію. 

Інвестиційна діяльність значною мірою залежить від повноти і рівня 

досконалості нормативно-законодавчої бази. Одним з найбільш ефективних 

способів залучення іноземних інвесторів є надання гарантій від політичних і 

комерційних ризиків, захист яких повинен бути закріплений законодавчо. 

З метою залучення інвестицій в агропромислове виробництво України 

необхідно розвивати інформаційне бізнес-середовище. Інформація про 

інвестиційну діяльність має велике значення як для вітчизняних, так і для 

іноземних інвесторів. Треба  інформувати потенційних інвесторів про наявні в 

країні чи в регіоні інвестиційні можливості, економічні і нормативні умови 

інвестиційної діяльності, про інвестиційні проекти і пропозиції, а також 

формувати інвестиційний попит і розкривати ємність АПК. 

Для розвитку інформаційного середовища необхідно надавати 

інформацію про АПК у ЗМІ і в глобальній мережі Internet, брати участь в 

інвестиційних семінарах, тематичних конференціях, форумах, а також 

проводити виставки-ярмарки інвестицій із залученням вітчизняних та 
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іноземних підприємців, фінансових і банківських структур, здійснювати PR-

кампанії для інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про пропозиції 

щодо інвестиційних проектів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення обсягів та підвищення ефективності механізмів 
альтернативної інвестиційної підтримки, зокрема лізингу  

Розвиток фінансової інфраструктури сільських територій 

Становлення інституцій координації та розвитку міжнародної 
фінансово-інвестиційної співпраці 

Стратегічні пріоритети державної інвестиційної політики 

Збільшення обсягів та удосконалення структури інвестицій  

Оптимізація бюджетних інвестицій та інвестиційних проектів ДПП 

Імплементація механізмів інвестування техніко-технологічної 
модернізації АПК 

Формування «пакету» іноземних інвестицій у переробну сферу 

Впровадження інструментів реінвестування прибутку в рослинництві у 
тваринницьку галузь 

Модернізація ринкової, фінансової та соціально-економічної 
інфраструктури сільських територій 

Стратегічні пріоритети розвитку інвестиційної інфраструктури 

Формування комплексної системи дієздатних інвесторів 

Підвищення рівня якості реалізації банківською системою функції 
акумулювання грошових фондів населення та їх трансформації у 

інвестиції  

Впровадження системи повноцінної бюджетно-публічної фондової 
підтримки 

Активізація діяльності фінансово-інвестиційних інститутів, зокрема 
кредитних товариств та сільськогосподарських кооперативів 

Удосконалення системи страхування ризиків агропромислового 
виробництва 

Рис. 3.2. Стратегічні пріоритети державного регулювання розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК України (авторська розробка) 



140 
 

З метою забезпечення доступності інформації щодо бізнес-середовища 

рекомендуємо розробити інвестиційний паспорт вітчизняного АПК як на рівні 

країни, так і на рівні регіонів, що містить такі підрозділи: 

(1) економічний розвиток держави; 

(2) конкурентні переваги регіону; 

(3) стан регіональної економіки; 

(4) інвестиційна привабливість АПК області; 

(5) інвестиційний потенціал; 

(6) інвестиційна активність регіону; 

(7) інвестиційні ризики; 

(8) умови інвестиційної діяльності; 

(9) інвестиційні проекти АПК області. 

Вважаємо, що залежно від рівня розвитку АПК, слід застосовувати низку 

цільових заходів, спрямованих на реалізацію наявного потенціалу, залучення 

інвестиційних ресурсів та забезпечення безпеки інвестування (рис. 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Базова послідовність реалізації інвестиційних проектів в АПК 

(авторська розробка) 

 

Функції із забезпечення фінансування інвестиційних проектів та їх 

безпеки на рівні регіонів України можна покласти на спеціально створені для 

цього інститути, наприклад, регіональні дорадчі служби із розвитку сфери 

агропромислового комплексу. 

Комплексний аналіз базового стану і рівня розвитку сільського господарства 
та агропромислового виробництва 

Визначення ключових секторів сільського господарства та пріоритетних 
напрямів розвитку агропромислового виробництва виходячи з регіональної 

спеціалізації 

Пошук джерел фінансування інвестиційних проектів, забезпечення 
інформаційного та організаційного супроводу проектів  
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Рівень розвитку інвестиційної привабливості є одним з найважливіших 

показників загальноекономічної ситуації і перспектив розвитку АПК, а 

зростання інвестицій – одним з основних факторів, що сприяють підйому АПК, 

вирішенню проблем оновлення технічної та технологічної бази, зношення 

основних фондів в АПК, забезпеченню сталого розвитку галузі. 

Агропромислове виробництво України є привабливим для інвесторів з точки 

зору зручного географічного положення, існування певної, хоч і не досконалої, 

інвестиційної інфраструктури, наявності вільних виробничих площ і земельних 

ділянок, обладнання інженерними та транспортними комунікаціями. 

Формування системи положень стратегії оптимального використання 

інвестиційної інфраструктури АПК та вибір найбільш ефективних шляхів 

розвитку АПК повинен здійснюватися на базі прогнозування умов реалізації 

інвестиційної діяльності (інвестиційного клімату), кон’юнктури інвестиційного 

ринку як в окремих галузях, так і в цілому по АПК. 

Вибір конкретного напряму інвестиційної політики в АПК України, на 

нашу думку, потребує детального розгляду наступних факторів: 

- обмеженість інвестиційних ресурсів; 

- вид інвестицій і вартість об’єктів інвестицій; 

- множина варіантів кожного виду інвестицій; 

- ризики, пов'язані з вибором того чи іншого напрямку; 

- різні інвестиційні якості об’єктів інвестицій; 

- характерні особливості інвестиційних проектів і внутрішні умови 

діяльності підприємств, на яких вони будуть реалізовані; 

- зовнішні умови: кон’юнктура ринку, стан економіки країни і 

законодавчої бази, політична обстановка та ін. 

Регулювання процесу формування оптимальних обсягів і структури 

інвестицій значною мірою визначають рівень ефективності їх використання. 

Необхідно виходити з принципу розумної достатності обсягів інвестицій, що 

забезпечують максимальну віддачу від вкладеного капіталу та не загрожують 

економічній безпеці держави. 
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В основі прийняття рішення важлива роль відводиться оцінюванню і 

порівнянню обсягів майбутніх інвестицій і доходів. Це зумовлює необхідність 

проведення інвестиційного аналізу передбачуваних напрямів інвестиційної 

діяльності на предмет формування та оптимізації інвестиційних витрат. 

Обов’язковими елементами при цьому є обрання конкурентоспроможних 

проектів по кожному напрямку на конкурсній основі; орієнтація на швидку 

віддачу інвестиційних витрат; економічне обґрунтування з урахуванням ринку 

збуту продукції та її якості. 

Процес вибору основних напрямків може ґрунтуватися на використанні 

різних моделей прийняття рішень. Оскільки об’єктом вкладення інвестицій є 

галузі АПК України, необхідно визначити, в чому ж полягає диференційований 

підхід до інвестування з урахуванням специфіки розвитку кожної галузі. 

Наприклад, сільськогосподарське виробництво характеризується практично 

повною відсутністю власних коштів. Вирішення питань, пов’язаних з 

економічним розвитком сільського господарства і необхідністю вкладення 

інвестиційних коштів, має відбуватися при визначенні основних напрямків 

інвестиційної політики. У США, де до недавнього часу здійснювалася значна 

державна фінансова підтримка фермерів, співвідношення між власними і 

позиковими засобами становило 1/5. Багато інвестиційний вкладень в 

сільськогосподарське виробництво США здійснювалося переважно за рахунок 

держави. У переробних галузях визначення пріоритетів неоднозначне [112, c. 

178]. 

Найбільшого значення набувають специфіка виробництва і ринок збуту 

продукції. М’ясо-молочна промисловість – низькорентабельна і вимагає певних 

дотацій з бюджету, тоді як виробництво вино-горілчаних виробів завжди 

характеризувалося високими показниками економічної ефективності [34]. Для 

галузей, що входять в сферу АПК України, характерна швидка оборотність 

оборотних коштів. Тому, найбільший економічний ефект принесуть 

швидкоокупні проекти, а  довгострокові інвестиції будуть менш ефективні. У 

зв'язку з цим, на наш погляд, інвестиційні пріоритети необхідно розробляти для 
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кожної галузі окремо, підкріплені конкретними розрахунками. В цілому, 

система прийняття рішень у інвестиційній політиці, що проводиться в АПК, 

повинна бути пов’язана з аграрною політикою, мати комплексний характер і 

охоплювати всі сфери від матеріального виробництва в АПК до вирішення 

соціально-економічних проблем. 

На наш погляд, узагальнення досвіду проведення аграрної політики в 

країнах з розвиненою економікою, а також дослідження, які проводяться 

вітчизняними вченими, підтверджують той факт, що економічна ситуація, яка 

характеризується скороченням всіх джерел фінансування, потребує визначення 

більш реальних напрямків інвестиційної політики в короткостроковій 

перспективі. Йдеться про використання резервів підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва, які не потребують значних капітальних 

вкладень, а, отже, не впливають на структуру державного бюджету України, 

що, зокрема підтверджується досвідом країн з розвиненою ринковою 

економікою. 

Вважаємо, що до таких резервів можна віднести: 

- створення збутових кооперативів між сільськими товаровиробниками, 

що не вимагає істотних витрат, але дозволяє за рахунок використання ефекту 

кооперації домогтися підвищення ціни при реалізації продукції шляхом 

проведення відповідної маркетингової політики (сезонні коливання цін, пошук 

постійних гуртових покупців і т. д.); 

- використання резервів підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва, пов'язаних з раціональним 

використанням наявних ресурсів (наприклад, зміна системи сівозмін) або 

спеціалізацією (орієнтація на розвиток менш витратного м'ясного тваринництва 

при збереженні високопродуктивного молочного стада); 

- формування попиту і стимулювання збуту продуктів харчування 

місцевого виробництва (наприклад, через створення виробництв, пов'язаних з 

приготуванням домашньої їжі для населення (типу кулінарій), з виробництвом 

порційної нарізки продуктів харчування, а так само реалізація коров'ячого та 
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козячого молока, яєць, сиру і т.д. в сільських магазинах. В умовах високих цін 

на продовольство це дозволить збільшити товарообіг; 

- організація вторинної зайнятості для сільських товаровиробників 

шляхом розвитку дрібних промислових виробництв, промислів і народних 

ремесел (з досвіду США понад 50 % доходів фермери отримують від 

несільськогосподарської діяльності); 

- розвиток зеленого туризму на основі інтересу у вітчизняних і 

зарубіжних туристів до української природи, побуту, культури, організація 

національних свят в сільській місцевості з метою стимулювання розвитку 

сільських територій (даний напрямок має джерело фінансування, що 

відноситься до сфери туристичного бізнесу, а регіональний агропромисловий 

комплекс отримує розвиток як сполучена галузь); 

- відродження традиційних національних сільськогосподарських 

виробництв, які не потребують суттєвих інвестиційних вкладень (сироваріння, 

приготування напоїв і т.д.). 

Дані напрямки можуть бути здійснені в рамках існуючої системи 

державної підтримки галузей АПК України, а їх результатом очікуються: 

підтримка зайнятості та створення нових робочих місць; підвищення 

прибутковості сільських жителів; збільшення можливості збуту вітчизняного 

продовольства в умовах низького платоспроможного попиту; збільшення суми 

податків, що надходять до бюджетів різних рівнів, в т.ч. і до місцевих 

бюджетів; стимулювання розвитку територій. 

Вирішення складних проблем стабілізації і цілеспрямованого виведення з 

кризового стану АПК України нерозривно пов’язане зі змінами інвестиційної 

політики та існуючої реконструкції всієї інвестиційної сфери. 

На нашу думку, Україна повинна виробити підхід до реалізації 

пріоритетів інвестиційної політики в АПК, який повинен ґрунтуватися на: 

- поєднанні послідовної децентралізації інвестиційного процесу, перш за 

все, за рахунок підвищення прибутковості сільськогосподарських виробників; 
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- посиленні ролі власних вкладень і державного фінансування розвитку 

агропромислового комплексу; 

- концентрації державних ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку 

АПК, підтримки найбільш ефективних виробництв і ресурсозберігаючих 

технологій; 

- посиленні соціальної орієнтації державної підтримки на державному і 

регіональному рівнях, необхідності подолання негативних демографічних 

процесів в сільській місцевості; 

- здійсненні ефективних заходів з охорони навколишнього середовища. 

Підсумовуючи наведене вище, вважаємо, що одним з найголовніших 

стратегічних пріоритетів довгострокової інвестиційної політики в 

агропромисловому виробництві України необхідно визначити інтенсифікацію 

та екологізацію сільськогосподарського виробництва. 

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою показав, що 

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва має два аспекти: з одного 

боку – підвищеної продуктивності праці, з іншого – зниження загальних витрат 

виробництва, впровадження нових сучасних технологій при виробництві та 

переробці сільськогосподарської продукції і за рахунок цього реальне 

здешевлення продуктів харчування. 

Одним із шляхів вирішення даної задачі в довгостроковій перспективі 

може стати використання досягнень біотехнологій: 

- в харчовій промисловості – в напрямку біосинтезу і біотрансформації 

нових речовин на основі застосування сконструйованих методами генної 

інженерії штамів бактерій і дріжджів з заданими властивостями по 

мікробіологічному синтезу; 

- в сільському господарстві – розробка в області рослинництва 

трансгенних агрокультур, біологічних засобів захисту рослин, біогумусу, 

бактеріальних добрив, мікробіологічних методів рекультивації грунтів; 
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- у галузі тваринництва – створення ефективних кормових препаратів з 

рослинної, мікробної біомаси і відходів сільського господарства, репродукція 

тварин на основі ембріогенетичних методів; 

- в екології – підвищення ефективності екологізованого захисту рослин, 

розробка екологічно безпечних технологій з очищення стічних вод, утилізація 

відходів агропромислового комплексу, конструювання екосистем [12]. 

Однак розвиток біотехнологій як одного з основних напрямків 

інвестиційної політики, що проводиться в агропромисловому комплексі 

України, справа далекого майбутнього. У теперішній же час увага повинна 

приділятися ресурсозберігаючим технологіям і, перш за все, енергозбереженню. 

Слід також зазначити, що інтенсифікація виробництва значною мірою 

визначається рівнем розвитку науки і техніки в Україні для більш ефективного 

вирішення науково-технічних проблем. У зв’язку з цим необхідна наявність 

кваліфікованих науково-технічних кадрів, матеріально-технічне забезпечення 

науково-технічних і дослідно-конструкторських робіт, розвиток системи 

науково-технічної інформації, планування і управління в науці і техніці, 

фінансування науково-технічних досліджень. 

З іншого боку, вдосконалення технологій виробництва і переробки 

сільськогосподарської продукції, застосування різних консервантів, 

мінеральних добрив, хімічних добавок і збільшення термінів зберігання 

продукції і т. п. призводить до погіршення якості продуктів харчування і 

підвищенню їх «штучності» (бульйонні кубики, сухе молоко, розчинна кава і 

т.д.). 

Наприклад, в сільському господарстві застосування пестицидів, нітратів, 

різного роду стимуляторів росту відбивається не тільки на підвищенні 

врожайності і якості вирощуваної продукції, але і може позначитися на здоров’ї 

людей, що споживають цю продукцію. Ця проблема актуальна для України, так 

як зниження екологічної безпеки споживаних продуктів харчування в 

макроекономічному масштабі може позначитися на здоров’ї та національній 

безпеці в цілому [71].  



147 
 

Останнім часом все більшого поширення, особливо в промислово 

розвинених країнах, отримує виробництво екологічно безпечних продуктів 

харчування із застосуванням ручної праці. Парадокс полягає в тому, що при 

застосуванні ручної праці, за відсутності технологій взагалі або використанні 

вкрай відсталих технологій забезпечується екологічна чистота і безпека 

вироблених продуктів харчування. Подібним виробництвом, як правило, 

займаються маленькі, приватні, часто сімейні господарства, що зберігають свої 

особливі секрети виробництва і передають їх з покоління в покоління. Як 

правило, вся вироблена продукція маркується фірмовим знаком, що є «знаком 

якості» і накладає на виробника певну відповідальність. Малі обсяги 

виробництва зумовлюють високі ціни на вироблену продукцію, однак, 

гарантують високу якість.  

Слід зазначити, що така ситуація характерна, в основному, для країн з 

високорозвиненим економічним потенціалом. У таких країнах досить висока 

забезпеченість населення продуктами харчування в цілому, і кожен покупець 

керується вибором за якістю і цінами придбаної продукції залежно від свого 

фінансового становища. 

Однак, якщо в високорозвинених країнах застосування ручної праці 

продиктовано міркуваннями екологічної чистоти і безпеки споживаних 

продуктів харчування, то в слаборозвинених країнах ручна праця є вимушеною 

через відсутність механізмів та обладнання. У зв’язку з цим, пройшовши через 

етап інтенсифікації, розвинені країни, знову стали шукати шляхи повернення до 

природних основ продовольства. 

Для України, де відсутні можливості фінансування сільського 

господарства та все ще діють європейські стандарти 60-их років, така 

інтенсифікація виробництва неможлива. З іншого боку, постає питання, 

пов’язане з подоланням безробіття, підвищенням якості сільськогосподарської 

продукції. На наш погляд, більш кращою альтернативою для України є 

створення екологічного сільського господарства з високою часткою ручної 

праці та низькою потребою в хімічних продуктах. 
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Орієнтація на екологізацію сільськогосподарського виробництва 

потребує зовсім інших підходів до вибору об’єктів інвестування і масштабів 

фінансування. Тому сучасна інвестиційна політика повинна бути орієнтована на 

організацію ефективного природокористування, що дозволяє одночасно 

нарощувати масштаби сільськогосподарського виробництва, забезпечувати 

збереження і відновлення навколишнього середовища, необхідного для 

нормальної життєдіяльності людини, при оптимальних матеріальних і трудових 

витратах. 

Ми погоджуємося, що необхідно якнайшвидше зміщувати акценти в 

інвестиційній політиці в системі заходів для підвищення родючості земель, 

скеровуючи їх, перш за все, на приготування і внесення органіки, гіпсування, 

захист земель від водної та вітрової ерозії [39]. 

На нашу думку, еколого-економічну ефективність інвестицій доцільно 

визначати при розробці перспективних концепцій, прогнозів, комплексних 

програм та інших заходів щодо розвитку аграрного сектора, економічному 

обґрунтуванні проектів освоєння нової техніки і технологій, виробничих і 

невиробничих об’єктів, при експертизі природоохоронних заходів. 

З огляду на багатогранність проблеми організації раціонального 

природокористування в Україні необхідно розробити комплексну програму 

реалізації, що охоплює весь цикл від формування екологічно чистого 

середовища виробництва до промислової переробки сільськогосподарської 

продукції та випуску продовольчих товарів, яка повинна реалізовуватися в 

рамках єдиної інвестиційної програми України. Фінансування програми 

природокористування, в основному, має відбуватися з коштів державного 

бюджету, хоча було б доцільно передбачити систему заходів, спрямованих на 

стимулювання вітчизняних товаровиробників для участі в цих програмах. 

На даний час технічне переооснащення галузей АПК України є одним з 

основних пріоритетних напрямків інвестиційної політики як у випадку 

орієнтації на інтенсифікацію виробництва, так і у випадку орієнтації на його 

екологізацію. Тут, також можливі дві альтернативи. Перша – поступове 
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(точкове) оновлення обладнання шляхом відбору найбільш ефективних 

інвестиційних проектів. Цей процес, може бути, розтягнутий на десятиліття. 

Однак слід враховувати, що докорінне переоснащення і оновлення обладнання 

це різні процеси. Тому, з огляду на реальну ситуацію, що склалася, в  галузях 

агропромислового комплексу мова може йти тільки про поступову заміну 

обладнання. В силу великих тимчасових інтервалів економічний ефект від 

вирішення проблем переоснащення таким способом буде неефективний, 

розмитий і не позначиться повною мірою на кількості та якості продукції, що 

випускається.  

Інша альтернатива – проведення разової широкомасштабної кампанії з 

переоснащення агропромислового комплексу, яка матиме на меті  значну 

мобілізацію інвестиційних коштів в роки проведення реформ (наприклад, раз в 

20 років, як у Франції). Це дасть значний економічний ефект вже в 

короткостроковій перспективі. Якість виробленої продукції на новому 

обладнанні та із застосуванням нових технологій зможе скласти гідну 

конкуренцію імпортним товарам, що позитивно вплине на 

зовнішньоекономічну безпеку держави. Попит на недорогі і якісні продукти 

харчування вітчизняного виробництва, які не поступаються імпортним 

аналогам, зросте, і це буде додатковим стимулом для вітчизняних 

товаровиробників.  

Варто відмітити, що агропромисловий комплекс відноситься до тих 

секторів економіки, які спроможні зменшити залежність країни від імпорту, 

значні обсяги якого призводять до вимивання коштів з економіки країни або 

регіону. З точки зору інвестиційної привабливості, галузі АПК зможуть вийти 

на лідируючі позиції. Слідом за харчовою та переробною промисловістю 

інвестувати фінансові кошти стане вигідно і в сільське господарство. Розвиток 

всього АПК сприятиме розвитку інфраструктури АПК. З точки зору 

макроекономіки, покращення економічної ситуації в галузях АПК позначиться 

на рівні життя населення і зможе стати початком довгоочікуваної стабілізації у 

всій економіці країни. Проведені дослідження показують, що у умовах 
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обмеженості інвестиційних ресурсів кількість основних напрямків 

інвестиційної політики в Україні може обчислюватися десятками. 

 

3.2. Організаційно-економічні засоби формування системи 

інвестиційної інфраструктури АПК 

 

Реалізація стратегічних пріоритетів державної політики розвитку 

інвестиційної інфраструктури в будь-якому випадку пов’язана із вибудуванням 

сукупності інституцій інвестиційної інфраструктури. Більше того, практика 

функціонування вітчизняної економіки в цілому та сектора АПК зокрема 

свідчить про те, що наявність таких структур ще може бути недостатньою для 

накопичення і реалізації інвестиційного потенціалу галузевого комплексу. Тут 

важливе значення відводиться формуванню системи інвестиційної 

інфраструктури АПК – сукупності відповідних інституційних елементів, 

сформованих як у вертикальному, так і горизонтальному вимірах, а також 

відповідних взаємозв’язків між ними і ресурсного забезпечення. Створення 

такої комплексної, динамічної і структурно збалансованої системи, на наше 

переконання, спроможне достатньою мірою активізувати інвестиційні процеси, 

здатні забезпечити виробничо-технологічну модернізацію, розширення 

виробничих потужностей, підвищення ефективності, зміцнення 

конкурентоспроможності та реалізацію економічного потенціалу АПК України. 

Формування такої системи вимагає реалізації низки заходів за двома 

магістральними напрямами – економічним (націленим на створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій, ведення інвестиційної діяльності, 

функціонування суб’єктів інвестиційної інфраструктури і підприємств- 

виробників агропромислової продукції) та організаційним (головним завданням 

якого є ефективне управління процесами розвитку галузі та формування її 

інвестиційного забезпечення). 

Відповідні заходи будуть реалізуватися в рамках економічного та 

організаційного механізмів розвитку інвестиційної інфраструктури 
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вітчизняного АПК. Таким чином, йдеться про чітку диференціацію понять, а, в 

подальшому, й пріоритетів, завдань та засобів державної політики за 

напрямами: інвестиційна інфраструктура та інституційна інвестиційна 

інфраструктура галузі. Друге поняття вважаємо об’єктивно вужчим і таким, що 

охоплює лише інституційні (суб’єктні) елементи відповідної інфраструктури. 

Натомість, перше – ширшим і, власне, головним цільовим орієнтиром 

державної політики у аналізованій сфері. 

Отже, на нашу думку, інвестиційна інфраструктура аграрного 

виробництва є системою, складовими якої є сукупність елементів 

інституційного середовища (інститути та інституції) та організаційного і 

економічного механізмів з їх інформаційними, матеріальними, 

організаційними, фінансовими, кредитними та іншими інструментами, 

функціонування і взаємодія яких забезпечує стабільність і ефективність 

процесів залучення, акумулювання, реалізації і повернення інвестицій в цілях 

розвитку та покращення якісних характеристик функціонування сектора АПК.  

Наголосимо ще на одному важливому аспекті. Ми вважаємо, що система 

інвестиційної інфраструктури АПК має мати характер горизонтально-

вертикальної співпраці. Аспект горизонтальної взаємодії проявляється через 

створення і забезпечення координації діяльності інституційних елементів 

системи на всіх рівнях управління нею – мікро-, мезо-, макро- та глобальному. 

Аспект вертикальної інтеграції проявляється у взаємодії елементів системи в 

цілях реалізації головних функцій, що має виконувати повноцінна і розвинена 

інвестиційна інфраструктура галузевого комплексу. 

Отже, мова йде про стратегічне бачення формування раціональної 

структури системи інвестиційної інфраструктури АПК України. На нашу 

думку, концептуально таким стратегічним орієнтиром може виступати т.зв. 

«карта» елементів інвестиційної інфраструктури АПК, на перетині площин якої 

(зріз «рівні управління–функції інфраструктури») знаходяться відповідні 

інституційні елементи інфраструктури. 
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Вважаємо, що перевагами такого підходу є, по-перше, розуміння, а, 

відтак, і спрямування державної політики на вибудування повноцінної 

сукупності інституційних елементів інвестиційної інфраструктури (тобто не 

лише на галузевому чи місцевому рівні, але й на національному та, до 

прикладу, на рівні окремих агропромислових підприємств), по-друге, 

забезпечення міжінституційної співпраці в цілях реалізації головних функцій 

інвестиційної інфраструктури. 

Традиційно базовими функціями інвестиційної інфраструктури 

вважаються: акумулювання фінансових ресурсів, забезпечення залучення 

інвестиційних засобів, зниження інвестиційних ризиків, формування передумов 

для реалізації інвестиційних процесів. Проте, на нашу думку, застосовуваний 

перелік функцій в сьогоднішніх реаліях об’єктивно недостатній, зорієнтований 

переважно на один об’єкт – інвестиційний ресурс і не в змозі забезпечувати 

необхідний вплив на інші предмети інвестиційного процесу, включно з 

об’єктами транспортної і логістичної інфраструктури, комунального 

господарства, соціального призначення, покращення інфраструктури сільських 

територій і т.ін.  

До базових інституцій інвестиційної інфраструктури, здебільшого, 

відносять інвестиційні компанії та корпорації, страхові організації, банківські 

заклади, інвестиційні фонди, різноманітних учасників валютних, фондових, 

товарних та інших ринків, консалтингові організації, аудиторські компанії, 

девелоперські фірми, оцінювальні організації тощо. В інших дослідженнях 

інституційна інвестиційна інфраструктура доповнюється кредитними спілками 

і товариствами, пенсійними фондами, ломбардами, довірчими товариствами, 

лізинговими компаніями, венчурними фондами, факторинговими компаніями, 

фондовими біржами, фінансовими брокерами, інвестиційними консультантами, 

інститутами спільного фінансування і т. д. 

Не відхиляючи та не применшуючи важливості становлення і 

функціонування цих інституцій, все ж, на наш погляд, аналогічно до висновку 

відносно функцій, які реалізує інфраструктура, тут також доречно констатувати 
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про консерватизм в разі орієнтації на функціонування і підсилення 

інвестиційних можливостей такого переліку структур, адже такий їх склад не 

здатний паритетно реалізувати повноцінний набір сучасних функцій, які має 

виконувати ефективна інфраструктура. 

На нашу думку, органам державного управління, відповідальним за 

реалізацію державної інвестиційної політики загалом та у сфері АПК зокрема, 

потрібно визначити такий склад базових функцій, які мають належним чином 

реалізуватися унаслідок модернізації інвестиційної інфраструктури цього 

галузевого комплексу: 

1) функція акумулювання фінансово-інвестиційного ресурсу; 

2) функція розподілу/перерозподілу інвестиційного капіталу; 

3) функція раціоналізації структури капіталу АПК; 

4) функція ефективізації інвестиційних процесів; 

5) функція мінімізації ризиків інвестування; 

6) функція інформування та комунікації в системі інвестиційного 

середовища; 

7) функція інтеграції фінансово-інвестиційних відносин галузевого, 

регіонального, національного та глобального інвестиційних ринків. 

Оптимальність такого переліку функцій інвестиційної інфраструктури 

визначається їх прийнятною чисельністю і, відповідно, не переобтяжливістю, а 

також, що важливіше, здатністю забезпечити такі більш глобальні і стратегічні 

завдання як (1) інвестиційно-ресурсна забезпеченість АПК України; (2) 

ефективність залучення і використання інвестиційних ресурсів; (3) реалізація 

інвестиційного потенціалу розвитку та зміцнення конкурентоспроможності 

аналізованого галузевого комплексу.  

Таким чином, в рамках «карти» елементів системи інвестиційної 

інфраструктури АПК України передбачається поєднання і узгодження її 

суб’єктів за рівнями управління, стратегічними завданнями та функціями 

інвестиційної інфраструктури. 
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Ідентифікацію складу елементів інвестиційної інфраструктури доречно 

почати з галузево-регіонального рівня. Підставою такого висновку є сам факт 

того, що інфраструктура здебільшого є категорією місцевого значення і, 

відповідно, її формування та розвиток слугує предметом діяльності 

регіональних і місцевих органів державного управління. Відтак, в контексті 

уможливлення належного акумулювання фінансово-інвестиційного ресурсу як 

на місцевому рівні, так і в рамках галузевого комплексу важливо забезпечити 

становлення, розвиток і покращення фінансово-економічних можливостей 

системи комерційних банків, небанківських кредитно-фінансових інститутів та 

інвестиційних інститутів. 

Акумулювання та залучення фінансово-інвестиційного ресурсу, 

беззаперечно, є одним з головних завдань, які має реалізувати розвинена 

інвестиційна інфраструктура на місцевому та галузевому рівні. Втім, як показує 

практика економічно розвинених держав, за наявності інвестиційного ресурсу 

на не менш важливий план виходить проблема його ефективного розподілу та 

перерозподілу. Адже не кожен інвестор готовий вкладати кошти в проекти з 

нижчим рівнем віддачі капітальних вкладень, зі значно тривалішим строком їх 

окупності, з розвитку нетрадиційних видів сільського господарства, реалізувати 

соціально значимі проекти. 

Розподіл інвестицій за цими напрямами інвестування у сфері АПК також 

необхідний, зокрема, з огляду на важливість збалансованого розвитку цього 

сектора економіки і формування структурно раціонального інвестиційного 

пакету. Значною мірою такі завдання можуть реалізуватися через інститути 

спільного інвестування, що є інвестиційними фондами, де кошти інвесторів 

акумулюються для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні 

папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. Відомо, що такі 

суб’єкти представляють дві групи інвесторів: пайові (сукупність активів, що 

належать учасникам фонду на праві спільної часткової власності, перебувають 

в управлінні компанії з управління активами) та корпоративні (юридичні особи, 
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які утворюються у формі акціонерного товариства і проводять лише діяльність 

зі спільного інвестування) фонди.  

Розвиток інститутів спільного інвестування потребує більш активної 

державної політики, в основі якої – забезпечення стабільних і сприятливих 

умов функціонування інституційних інвесторів, створення стимулів для 

зростання їх інвестиційного потенціалу і вдосконалення діяльності з метою 

більш повної реалізації виконуваних ними функцій в економічній, фінансовій, 

інвестиційній та соціальній сферах АПК України. 

Як встановлено за результатами аналізу, однією з причин недостатньо 

високої ефективності інвестування в реальному секторі економіки є недоліки в 

структурі капіталу. Йдеться про власний і залучений, а також коротко- та 

довгостроковий капітал. Ця проблема особливо характерна для вітчизняного 

АПК, де більшість підприємств надає перевагу інвестиціям у формування 

техніко-технологічної та матеріально-технічної бази виробництва за рахунок 

власного капіталу або ж банківського кредитування. Натомість, використання в 

цих цілях можливостей лізингових компаній є недостатнім.  

З огляду на суттєві переваги такої форми придбання засобів праці як 

лізинг, у т.ч. відносно збалансування структури активів вітчизняних 

агропромислових підприємств, видається доцільним спрямувати додаткові 

владні зусилля на підтримку функціонування таких інституцій інвестиційної 

інфраструктури галузі як лізингові компанії. 

В контексті реалізації функції ефективізації інвестиційних процесів 

регіональним та місцевим органам влади необхідно реалізувати низку заходів 

як економічного, так і організаційного характеру, спрямованих на створення і 

розвиток таких інституцій як інвестиційні консультанти. Їх підтримка може 

здійснюватися на грантових засадах і фінансуватися за рахунок коштів 

регіонального чи місцевих бюджетів в цілях надання таких послуг як 

професійне консультування фізичних і юридичних осіб з питань інвестування 

та методів керування активами в сільському господарстві та агропромисловому 

виробництві. Крім того, інвестиційні консультанти здійснюють аналіз 
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фінансових активів з метою визначення їхніх інвестиційних характеристик і 

надають рекомендації з управління інвестиціями, керування портфелем цінних 

паперів, фінансового менеджменту. 

Додамо, що наявність мережі інвестиційних консультантів в закордонній 

практиці є необхідною умовою, що сприяє притоку капіталу в сектор аграрного 

виробництва. Вони часто є генераторами нових бізнес-ідей та інвестиційних 

програм, ініціаторами рішень, здатних мінімізувати витрати, що об’єктивно 

супроводжують інвестиційну діяльність, гарантами прав інвесторів та їх 

інтересів. 

Крім участі інвестиційних консультантів, ефективізація інвестиційних 

процесів у вітчизняному агропромисловому виробництві залежить також і від 

створення в межах галузевого комплексу або в суміжних видах економічної 

діяльності виробничо-технологічних структур (інвестиційно-інноваційні та 

технологічні парки, бізнес-інкубатори) та агропромислових платформ і ІТ-

парків. Як свідчить зарубіжний досвід, формування інвестиційних майданчиків 

на базі крупних агропромислових підприємств дозволяє оптимізувати збут 

продукції розміщених виробництв в межах збутового ланцюга крупної 

компанії. За рахунок цього інвестори отримують додаткові можливості з 

реалізації власної продукції.   

Для забезпечення виконання функції мінімізації ризиків інвестиційної 

діяльності у сфері АПК необхідна активна діяльність страхових, 

факторингових, венчурних та ін. компаній, які здійснюють страхування 

ризиків, у т.ч. за умови інноваційного характеру інвестицій, або ж забезпечують 

гарантоване повернення коштів, виконання фінансових зобов’язань в разі 

настання різного роду непередбачуваних обставин. Відомо, що комерційний 

ризик в агропромисловому виробництві як виді економічної діяльності чи не 

найвищий. Відтак, державна підтримка інституцій, діяльність яких спрямована 

на нівелювання чи, принаймні, зниження рівня ризику, вкрай важлива. На нашу 

думку, інструментами державної політики заохочення, особливо для суб’єктів 

страхової сфери, можуть слугувати різного роду пропозиції щодо їх 
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організаційної, маркетингової підтримки, ширшого залучення до державного 

замовлення на місцевому рівні і т.д. 

Як вже зазначалося, важливе значення для активізації інвестиційної 

діяльності в сфері АПК має інформаційно-комунікаційна прозорість і 

ефективність інвестиційного середовища. Головними завданнями тут є 

можливості підготовки, опрацювання і поширення відповідної інформації про 

інвестиційні проекти і отримання відповідного зворотного зв’язку. Для цього 

регіональним і місцевим органам влади потрібно здійснювати діяльність, 

метою якої є становлення і підтримка діяльності інформаційно-інвестиційних 

центрів, об’єктів інформаційної системи, зокрема таких, як аналітичні і 

статистичні центри, інформаційні бази і мережі, а також системи експертизи 

проектів (центри, що надають експертні висновки для виробників 

агропромислової продукції, інвесторів, страхових служб і т.д.). Вважаємо, що в 

цілях оптимізації бюджетних витрат повністю або частково такі завдання 

доречно доручити профільним (аграрним та промисловим) провідним вищим 

навчальним закладам і науково-дослідним організаціям. На такі цілі доречно 

перепрофілювати частину фінансування, яка щорічно надається державою на 

виконання науково-дослідних робіт і проектів. Як показала практика вже 

багатьох років, практичне значення та соціально-економічний ефект коштів, які 

зараз витрачаються на цілі, практично відсутні. 

Важливим завданням на рівні регіональних та галузевих органів влади є 

забезпечення координації діяльності у сфері підтримки і активізації 

інвестиційних процесів у секторі АПК з-поміж різних рівнів – від 

безпосереднього окремо взятого інвестиційного проекту, який реалізується на 

мікрорівні, до залучення, розміщення і ефективного використання прямих 

іноземних інвестицій. Як показує вітчизняний досвід, без узгодження 

планування і реалізації заходів інвестиційної політики обсяги інвестицій 

залишаються обмеженими, а ті окремі проекти, що реалізуються, не утворюють 

системного і комплексного впливу на модернізацію, нарощування виробничих 

потужностей і розвиток АПК. 
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Зазначене доводить необхідність та актуалізує завдання створення при 

головних управліннях економіки, а також при департаментах агропромислової 

політики обласних державних адміністрацій підрозділів, відповідальних за 

налагодження взаємодії з центральними профільними (АПК) та органами влади 

в інвестиційній сфері. Такий інструмент дозволив би значно підвищити 

ефективність інвестиційного проектування, промоції інвестиційних пропозицій 

та конкретних господарських комплексів і, відповідно, залучення інвестицій у 

агропромислове виробництво України. 

Не менш важливо належним чином активізувати й діяльність органів 

влади центрального рівня з формування інвестиційної інфраструктури 

аграрного виробництва України, які також мають достатні можливості відносно 

акумулювання і розподілу інвестиційного ресурсу. Для цього необхідне 

створення національних та/або галузевих інвестиційних фондів, центрів 

координації інвестиційної, фінансово-ресурсної та інформаційно-маркетингової 

підтримки, залучення прямих іноземних інвестицій, експортних кредитних 

агентств, організацій сприяння експорту. Світовим досвідом підтверджено, що 

такого роду фінансові структури (фонди) здатні слугувати дієвим інструментом 

залучення і ефективного використання інвестицій, особливо в аграрному 

секторі економіки. 

В контексті підвищення ефективності інвестиційної діяльності в 

агропромисловому виробництві центральним органам влади потрібно системно 

створювати і розвивати платформи співпраці державних і приватних інституцій 

підтримки АПК і залучення прямих іноземних інвестицій, інституції реалізації 

виробничо-експортного потенціалу АПК. Такі структури покликані належним 

чином відображати і узгоджувати параметри попиту та пропозиції 

інвестиційних проектів, у т.ч. за участі державної підтримки. 

Не менш важливою є й роль держави у мінімізації ризиків інвестування в 

сфері АПК. Як показує світовий досвід, для цього створюються фонди 

страхування інвестицій, кредитів, зовнішньоекономічної діяльності, фонди 

фінансової підтримки пріоритетних галузей АПК. Статутний і робочий капітал 
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таких організацій створюється за рахунок бюджетних асигнувань, а також 

внесків інших комерційних і неприбуткових структур і в подальшому 

використовується для гарантування повернення інвестицій або ж страхування 

головних ризиків інвестування. В цілях оптимізації ризиків інвестиційної 

діяльності, на нашу думку, держава має залучати мережу об’єктів наукових 

установ НАНУ, освітні та науково-дослідні структури якої розміщені у 

більшості областей України. 

Для виконання інформаційно-консультаційної функції у сфері 

інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві потрібно 

забезпечити створення, активну діяльність і розвиток центрів консалтингової 

інфраструктури (передусім для надання інформаційних послуг, популяризації 

інвестиційних проектів підприємств) та мережі об’єктів сільськогосподарського 

дорадництва. 

Своєю чергою, для реалізації функції поінформування та комунікації в 

системі інвестиційного середовища доречно скористатися досвідом країн, які 

досягли успіхів у швидкому та якісному реформуванні інвестиційної сфери. 

Однією з таких позитивних практик стало впровадження інституту 

інвестиційного уповноваженого. Таким визначається певна особа з вищих 

ешелонів влади, наприклад, прем’єр-міністр, міністри економіки, фінансів, 

інфраструктури і т.д., на яку делегуються повноваження державних гарантій 

інвесторам. Вважаємо, що для активізації інвестиційних процесів у 

вітчизняному агропромисловому виробництві інститут інвестиційного 

уповноваженого доречно створити на базі міністра агропромислового розвитку 

України. 

Додамо, що інститут інвестиційного уповноваженого важливий, але його 

можливості будуть обмеженими за відсутності (при вищих та галузевих органах 

державного управління) робочих груп з підтримки інвестиційних проектів 

галузі (на рівні міністерств та відомств), а також агенцій інвестиційного 

розвитку (на регіональному та місцевому рівнях). 

На наше переконання, підприємства та інші суб’єкти господарювання, що 
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функціонують у сфері АПК, також є суб’єктами інвестиційної інфраструктури 

галузі, оскільки за їх безпосередньої участі здійснюється реалізація 

інвестиційних проектів. З іншої сторони, аби брати активну участь в 

інвестиційних процессах, вони мають створити на власній базі відповідні 

підрозділи чи організаційні структури. 

Так, для провадження інвестиційної діяльності важливо, щоб на 

вітчизняних суб’єктах господарювання створювалися внутрішні корпоративні 

інвестиційні фонди, організовувалися відокремлені бізнес-проекти та 

стратегічні господарські одиниці, розвивалися внутрішні інвестиційні центри 

реінвестиції прибутку. Без створення такого роду структур діяльність з 

управління інвестиційним розвитком буде неповноцінною і не системною. 

Своєю чергою, в цілях підвищення ефективності інвестиційного процесу 

суб’єктам господарювання сектора АПК доречно ініціювати створення і брати 

участь у вертикально та горизонтально інтегрованих структурах, різного роду 

агропромислових кластерах, кооперативних об’єднаннях. Відомо, що 

інтегровані структури більш інвестиційно привабливі та спроможні 

акумулювати вагоміші обсяги фінансово-інвестиційного ресурсу, забезпечують 

економію трансакційних та трансформаційних витрат, більш 

конкурентоспроможні, що позитивно позначається на ефективності інвестицій.  

Наявні також і можливості підприємств з мінімізації ризиків 

інвестування, які у сфері АПК чи не найвищі. Для забезпечення ефективного 

ризик-менеджменту вітчизняним аграрно-промисловим підприємствам 

доцільно створювати внутрішні корпоративні страхові, інвестиційні, а також 

амортизаційні фонди, де буде акумулюватися фінансовий ресурс, який стане в 

пригоді у разі настання страхового випадку. До переваг такого роду внутрішніх 

фондів віднесемо нижчі витрати на формування і обслуговування коштів, а 

також удосконалення систем фінансової грамотності на підприємствах галузі. 

На нашу думку, дуже важливими елементами корпоративної 

інфраструктури інвестиційної діяльності є платформи співпраці з суб’єктами 

ІТ-сфери, консалтингу, маркетингу, транспортування, ринку фінансових 
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послуг. Налагодження системи поінформування між цими суб’єктами дозволяє 

покращити не лише інвестиційну інфраструктуру, але й розвинути 

комунікаційне середовище для вищої ефективності господарювання. 

Суб’єктам господарювання в цілях покращення спроможності до 

залучення інвестицій важливо вибудувати взаємозв’язки з суб’єктами 

інвестиційного ринку вищих рівнів. Для цього необхідним є створення і 

активна діяльність інвестиційних та зовнішньоекономічних підрозділів, груп з 

впровадження міжнародних стандартів управління якістю. 

Зауважимо, що інвестиційна інфраструктура вітчизняного АПК не 

відокремлена від відповідного зовнішнього інвестиційного середовища, що 

відкриває додаткові можливості для популяризації інвестиційних проектів і 

залучення в галузь зовнішнього інвестиційного ресурсу. Йдеться, зокрема, про 

потенціал і можливості, які потрібно використати від співробітництва і участі 

України в інститутах міжнародної фінансово-інвестиційної підтримки (СОТ, 

зони вільної торгівлі, угоди про асоціацію), про ресурси міжнародних 

фінансових організацій (МВФ, СБ, ЄІБ, МФК, ЄБРР, ФАО), про існуючі на 

сьогодні доволі значні пропозиції від урядів іноземних держав та спільнот (ЄС), 

що надають сільськогосподарські кредити, програм технічної допомоги в 

аграрному секторі, діяльності агенцій міжнародної співпраці в сільському 

господарстві, а також про ще не залучені ресурси, розміщені на міжнародному 

ринку цінних паперів (Світова федерація фондових бірж). 

На нашу думку, формування в Україні запропонованої системи інституцій 

інвестиційної інфраструктури дозволить, по-перше, розвинути цю 

інфраструктуру і забезпечити ефективність її функціонування, по-друге, 

сформувати сприятливе інституційно-інвестиційне середовище у вітчизняному 

агропромисловому виробництві, загальним результатом чого стане формування 

і ефективне використання інвестиційного ресурсу заради його сталого поступу 

та зміцнення конкурентоспроможності. Узагальнення сукупності елементів 

інвестиційної інфраструктури подане на рисунку 3.4.  
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Рис. 3.4. «Карта» інституційних елементів інвестиційної інфраструктури АПК 

(авторська розробка) 
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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. 

Інше питання полягає у відповідних заходах, які потрібно реалізувати 

органам державного управління в цілях стимулювання створення такої системи 

інституцій інфраструктури АПК (АПВ) України. Вважаємо, що для цього 

органам влади потрібно задіяти низку економічних та організаційних засобів, 

наведених на рисунку 3.5. 

На нашу думку, в сукупності пропоновані засоби утворюють (формують 

основу, базові засади) організаційно-економічний механізм державної політики 

забезпечення розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України. Водночас, 

їх ефективна реалізація та досягнення кінцевого результату значною мірою 

залежать від врахування чинників бізнес-інфраструктури цього сектора 

національної економіки. Відтак, важливе значення має ідентифікація та 

врахування відповідних чинників, що є предметом наступного підрозділу 

дослідження. 

 

3.3. Ідентифікація чинників удосконалення бізнес-інфраструктури як 

умови покращення інвестиційної привабливості АПК 

 

Бізнес-середовище відіграє важливу роль відносно формування 

інвестиційної привабливості галузі чи сектора економіки. Бізнес-середовище – 

це динамічно змінюване поєднання суб’єктів господарських відносин (з їх 

взаємозв’язками і взаємодією) і чинників навколишнього середовища, що на 

них впливають.  
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Унікальність бізнес-середовища в тому, що воно не менше, ніж 

сприятлива законодавча база чи фінансово-ресурсне забезпечення, визначає 

стимули і можливості суб’єктів господарювання відносно нарощування обсягів 

і забезпечення належної економічної ефективності господарювання. Не є 

винятком й сектор АПК України, в якому бізнес-середовище та його бізнес-

Рис. 3.5. Організаційно-економічні засоби розвитку інвестиційної 
інфраструктури АПК України (авторська розробка) 

 Застосування інструментів державно-
приватного партнерства для реалізації 
інвестиційно-інфраструктурних проектів  

 Удосконалення інституційно-правового 
базису інвестиційної підтримки 
реального сектору економіки 

Напрями реалізації засобів 

Економічний Організаційний 

ЗАСОБИ 

 Формування системи стратегічних планів 
розвитку інвестиційного інфраструктури 
АПК та забезпечення її ресурсних 
можливостей 

 Налагодження координації в рамках 
вертикально-горизонтальної системи 
управління розвитком АПВ та форму-
вання його інвестиційного забезпечення  

 Організаційно-ресурсні заходи з розвитку 
інфраструктури інвестування (інвестицій-
ні площадки; комунікаційні «майданчи-
ки» виробників та інвесторів; техніко-
впроваджувальні зони і технопарки; 
інституційні інвестори; проектні 
компанії; суб’єкти страхового бізнесу; 
інвестиційно-інформаційні портали, ін.) 

 Розширення обсягів бюджетно-фінансо-
вої інвестиційної підтримки вітчизняного 
АПВ та становлення її інфраструктури  

 Використання інвестиційних 
можливостей співробітництва з ЄС та ін. 
зовнішньоекономічними партнерами 

 Сприяння у зниженні витратомісткості 
АПВ та вивільнення частини коштів на 
розвиток внутрішньої інфраструктури 
інвестування  

 Управлінські заходи з просування інвес-
тиційного потенціалу АПК шляхом підт-
римки заходів з організації багатосторон-
ніх торгово-промислових палат, бізнес-
центрів, закордонних представництв 

 Впровадження низки економічних 
стимулів (зниження місцевих податків, 
участь в держзамовленні і т.д.) для 
суб’єктів інфраструктури та  
інвестиційно-активних агентів 

 Формування елементів публічно-
приватної фінансово-інвестиційної 
підтримки АПК 

 Підтримка створення інвестиційно 
активних кластерів 

 Надання фінансово-ресурсної підтримки 
на промоцію інвестиційних проектів та 
формування інвестиційного іміджу АПВ 

 Організація участі інвестиційних проектів у 
секторі АПВ у міжнародних, національних 
та регіональних форумах і конференціях 
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інфраструктура визначають важливі параметри соціально-економічного 

розвитку, а через це й умови інвестування. 

Додамо й те, що в Україні певна конфігурація бізнес-інфраструктури 

АПК є сформованою і, на наш погляд, подальше її удосконалення стосується 

лише підсилення дії окремих елементів, причому більшою мірою якісних, аніж 

кількісних. 

У сучасній ситуації для аграрного сектора економіки України, який 

знаходився тривалий час в стані глибокої системної кризи, важливо почати 

позитивну тенденцію макроекономічної стабілізації. Практика підтверджує, що 

в умовах, що склалися, функціонування механізму фінансового регулювання 

інвестиційної діяльності аграрного сектора в формі капітальних вкладень не 

відповідає потребам економіки. Відсутні достатні джерела для державного і 

приватного інвестування, неефективно працюють податкові пільги, 

амортизаційна та кредитна політика не повністю сприяють реалізації 

відтворювального процесу, не створені умови для трансформації реальних 

інвестицій в нові виробництва і технології. 

Результати проведеного дослідження показують, що для вирішення 

проблем економічного зростання аграрного виробництва, впровадження нових 

технологій і забезпечення стійкого зростання конкурентоспроможної продукції 

необхідна низка перетворень. Один із механізмів активізації економічного 

зростання в аналізованому галузевому комплексі є венчурне інвестування. 

Зазвичай венчурний капітал асоціюється, насамперед, з інвестиціями в 

високотехнологічні сфери діяльності, проте сьогодні провідні венчурні 

капіталісти звертають увагу на сільське господарство, вбачаючи у цій галузі 

значні перспективи. 

Зростаючий попит на продовольчі товари в світовому масштабі, 

спричинений глобальним зростанням населення (за оцінками експертів, до 2050 

р. населення планети досягне 10 млрд осіб) є рушійною силою інвестування в 

агротехнології.  
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Відзначимо, що за цей період попит на продовольчу продукцію зросте на 

понад 70 %. Тому уповільнення зростання продуктивності праці в галузі та її 

незадовільний агроекологічний стан можуть спричини загострення економічної 

безпеки. Так, близько 45 % європейських ґрунтів стикаються з проблемами 

якості, 40 % сільськогосподарських земель є вразливими до забруднення 

нітратами, популяція птахів зменшилася на 20–25 % за 20 років [139] 

Крім цього, у багатьох країнах, наприклад Китай та Індія, підвищується 

добробут населення, у зв’язку з чим воно споживає більше білкової продукції, 

зокрема м’яса. За прогнозами USDA, споживання м’яса на душу населення 

зросте з 79 фунтів в 1999 р. до більш ніж 99 фунтів у 2030 р. Виникає 

необхідність переосмислення ефективності сільського господарства і його 

спроможності забезпечити населення Землі достатньою кількістю їжі, при 

цьому не завдавши серйозної шкоди планеті [110]. 

 Представники венчурного бізнесу оцінюють агротехнології як 

мультитрильйонний ринок, який дозрів для впровадження більш ефективних і 

екологічних рішень в сільському господарстві на всіх рівнях. Сьогодні 

інвестори із Силіконової Долини починають розглядати інвестиції в різні ніші 

т.з. «AgTech»: починаючи від big data аж до технологій безпілотників (дронів).  

У США венчурні фонди щороку інвестують майже 55 млн дол. США в 

сектор AgTech, а, починаючи з 2014 р., інвестиції в галузь зросли майже в 3 

рази і досягли  153 млн дол. США. Найбільша частина з них в секторі ag tech 

припала на: логістику і безпеку 2 %; точне машинобудування 22 %; добрива 19 

%; генетику рослин 11 %; програмне забезпечення 11 %; повноцінні протеїни 5 

%, тваринництво і молочне господарство 4 %; Indoor агротехнології 2 %. Також 

починає набирати обертів в аграрному секторі інвестиційна діяльність 

європейської індустрії Private Equity & Venture Capital. У 2013 році обсяги 

інвестиції в агросектор Європи досягли рекордного значення за останні 7 років, 

склавши 757,2 млн євро або 2 % від загального обсягу інвестицій фондів Private 

Equity & Venture Capital. 
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Згідно з дослідженням «AgTech Investing Report 2014», онлайн 

краудфандингової платформи в сфері агротехнологій AgFunder, інвестиції в 

сектор AgTech складають 2,36 млрд дол. США на рік. Сьогодні інвестиційна 

привабливість AgTech випереджає сектори чистих технологій (2,0 млрд дол. 

США) і FinTech (2,2 млрд дол. США) та знаходиться на одному рівні з 

венчурним фінансуванням безпеки компаній (2,3 млрд дол. США) [52, с. 14]. На 

сектор точного землеробства, який є набором апаратних і програмних 

технологій, що допомагають фермерам оптимізувати процес прийняття рішень, 

використовуючи аналітичні сервіси, припадає 30 % від усіх угод і лише 12 % 

від загального обсягу інвестицій в сектор AgTech. Більшість інвестицій в точне 

землеробство скеровувались у проекти на ранніх стадіях: на стадії seed і раунд 

А припало близько 83 % всіх угод, при цьому середня інвестиція оцінювалася в 

1,15 млн дол. США. Серед компаній, які отримали інвестиції на більш пізніх 

раундах, слід виділити FarmLink (40 млн дол. США) і Airware (25 млн дол. 

США). Найбільші обсяги фінансування припали на foodtech сектор, в якому 

було укладено 59 угод на загальну суму 679 млн дол. США [38]. Найбільшою 

угодою слід вважати залучення чергового раунду інвестицій в сервіс доставки 

продуктів харчування Instacart на суму 260 млн дол. США від найвідоміших 

венчурних фондів Kleiner Perkins Caufield & Byers, Comcast Ventures, Andreesen 

Horowitz, Khosla Ventures і Sequoia. Ще один food-стартап Hampton Creek 

залучив 90 млн дол. США на раунді З від венчурних фондів Horizons Ventures і 

Khosla Ventures, які і раніше інвестували в компанію; новими інвесторами 

стали співзасновник Facebook Eduardo Saverin, а також Marc Benioff – 

засновник і генеральний директор Salesforce. Hampton Creek завоювала 

популярність, в першу чергу, за рахунок своїх унікальних продуктів – яєць і 

кондитерських виробів рослинного походження. Сьогодні Hampton Creek 

пропонує своїм клієнтам нову пасту з рослинного протеїну і замінник яєчні 

[174]. 

Відзначено значне зростання інвестицій у секторі indoor агротехнологій,  

потоки в цю нішу становили 7 % від загального обсягу інвестицій в AgTech. 
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Активність розвитку агротехнологій в цьому секторі зумовлена високими 

цінами на енергоносії, необхідністю раціонального використання водних 

ресурсів, впровадженням світлодіодів. Найбільшою угодою останніми роками 

стала інвестиція Private Equity фонду Kohlberg Kravis Roberts у розмірі 100 млн. 

дол. США в компанію Sundrop Farms з метою експансії бізнесу з вирощування 

помідорів в пустелі Південної Австралії, використовуючи технології сонячної 

енергетики і опріснення. 

Істотний внесок двох вітчизняних галузей − IT та агросектора − у 

формування експортного потенціалу країни змушує звернути увагу на 

актуальність впровадження IT-технологій в аграрних корпораціях і 

фермерських господарствах з метою підвищення ефективності АПК України. 

Сьогодні українські аграрії і IТ-компанії мають унікальний шанс 

створити бренд України як постачальника не тільки високоякісної 

сільськогосподарської продукції з високою ефективністю виробництва, а й 

прогресивних IТ-рішень і продуктів для світового аграрного сектора. 

При величезній кількості сприятливих факторів для розвитку українських 

стартапів у сфері AgTech, існують і серйозні перешкоди. По-перше, внаслідок 

низького рівня розвитку підприємництва в сфері агротехнологічного бізнесу в 

Україні існує невелика кількість висококваліфікованих підприємців, готових 

розробляти нові технологічні продукти. По-друге, через слабку розвиненість 

інфраструктури венчурного ринку України,  зокрема, невелику кількість 

венчурних фондів, інкубаторів та професійних бізнес-ангелів, сподіватися 

фінансової та менторської підтримки від венчурних гравців не варто (в жодного 

з українських венчурних фондів агротехнології не є критерієм інвестування). 

По-третє, щоб підприємці були зацікавлені в розвитку агротехнологій, а 

венчурні гравці готові ризикувати своїми інвестиціями, необхідні передумови 

для виходу з проектів. Це залежить від ступеня дозрівання українських 

агрохолдингів, зокрема готовності до злиття і поглинання (M&A) 

технологічних компаній. Сьогодні, на жаль, пріоритетом більшості українських 

латифундистів є розширення земельного банку. 
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Першочерговим завданням у розвитку АПК України є необхідність 

об’єднання можливостей програмістів, представників IT-індустрії і спеціалістів 

агросектора із залученням талановитої молоді, яка володіє підприємницькими 

здібностями. Розробники зможуть спробувати свої сили в маловідомій, але 

вкрай актуальній для України ніші − IT-рішення для аграрного бізнесу. 

Представники українського агробізнесу отримають реальні інструменти 

для вирішення щоденних проблем, пов’язаних зі зберіганням і передачею 

даних, логістикою, аналізом і обробкою інформації. Бізнес зможе стати 

двигуном інноваційних змін в аграрній галузі, використовуючи ефективні і 

недорогі точкові рішення замість громіздких комплексних програмних 

продуктів. 

На наш погляд, вдосконалення податкової політики та інтеграція 

української економіки в світову вимагає кардинального перетворення існуючої 

сьогодні податкової системи відповідно до загальних тенденцій уніфікації та 

гармонізації податкових структур різних країн і швидким розвитком 

міжнародного податкового законодавства. Ці процеси тісно пов'язані з 

посиленням інтеграційних тенденцій в світовому господарському комплексі.  

Одним з поширених варіантів такого процесу є наявність у вітчизняному 

податковому законодавстві спеціального положення щодо привілеювання 

міжнародного над нормами національного податкового законодавства. Це 

правило застосовується і в Україні. У Податковому кодексі України  і в 

основних податкових законах («Про оподаткування прибутку підприємств», 

«Про податок з доходів фізичних осіб») є спеціальні статті про дію 

міжнародних угод, укладених Україною [56,52]. 

Світова практика переконливо довела, що при розвитку міжнародних 

економічних відносин проведення ефективної податкової політики (митні 

збори, акцизи і ПДВ) стає важливим економічним інструментом у здійсненні 

інтеграційних процесів. Цікавий в цьому плані аналіз податкових реформ 80-х–

початку 90-х років у США, Великобританії, ФРН, Франції та інших країнах 

Заходу. Наприклад, інвестиційний податковий кредит був вельми ефективним 
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засобом стимулювання оновлення основних фондів, введення в виробництво 

технологічних розробок і нововведень. Ця пільга заохочувала придбання і 

експлуатацію новітнього обладнання, перехід на нові технології, але вона була 

все ж недостатня для заохочення підприємців до фінансування власних 

перспективних наукових програм, оскільки результати від їх реалізації не могли 

в короткі терміни окупити здійснені витрати. Цю функцію стала виконувати ще 

одна спеціальна податкова пільга – дослідний податковий кредит або 

податковий кредит на витрати за проведення НДДКР. 

Почав застосовуватися новий комплекс податкових пільг для осіб, що 

інвестують свої кошти в сільське господарство або сільськогосподарське 

машинобудування. У США в 1981 р, а потім і в інших індустріальних країнах 

були введені методи прискореної амортизації для підприємств 

сільськогосподарського машинобудування і на експлуатацію 

сільськогосподарської техніки. Механізм прискореної амортизації дозволяє 

переносити на першу половину терміну служби сільськогосподарської техніки 

дві третини і більше усієї суми амортизаційних відрахувань від вартості машин 

на собівартість продукції і таким чином значно скорочувати розмір 

оподатковуваного доходу. У США, Великобританії, ФРН все більшого 

поширення набуває механізм пролонгації податкових платежів на приріст 

капітальних вкладень. Фермер, який бере участь в державних аграрних 

програмах, має право затримувати виплату податку на приріст капітальних 

вкладень до повного завершення інвестиційного процесу. Тим самим розмір 

податків щорічно зменшується на відсоток інфляції, а сума податку рівномірно 

розподіляється по роках. Підсумком податкової реформи в аграрному секторі 

економіки розвинених країн стало значне зниження обсягів оподаткування як 

для фермерських господарств (за рахунок наданих пільг податки не 

перевищують 5-6 % фермерських доходів), так і для підприємств 

сільськогосподарського машинобудування [165, с. 42]. 

Якісно нові інвестиційні податкові пільги були адекватною реакцією 

регулюючої функції податкових систем на нові умови, які диктував ринковій 
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економіці черговий етап науково-технічного прогресу. В умовах нової хвилі 

НТП значно скоротився життєвий цикл нових поколінь техніки, 

конкурентоспроможний розвиток виробництва виявився неможливим без 

міжгалузевої і міжнародної інтеграції в рамках єдиного науково-виробничого 

циклу. На перший план вийшло завдання постійного поновлення виробничого 

потенціалу, що актуально в даний момент для всіх галузей АПК України. Це 

змусило управлінські структури до створення умов, що стимулюють 

підприємницький капітал до інвестування: в нові підприємства, орієнтовані на 

принципово нові розробки техніки і технології, а саме − в малі та середні 

підприємства, у вирішення проблеми зайнятості та відповідності отриманих 

спеціальностей  до змін структури економіки, розвиток зовнішньоекономічних 

зв’язків та міжгалузевих контактів. 

На нашу думку, важливим напрямком удосконалення податкової 

політики в Україні, як в галузях АПК, так і в економіці в цілому, є 

трансформація методів стимулювання інвестицій. В системі заходів 

податкового регулювання стимулювання інвестування в основний капітал і 

науково-технічний розвиток виробництва є об'єктом пильної уваги урядів 

індустріально розвинених країн. Обсяг інвестицій в ринковій економіці 

характеризується як один з найважливіших показників ефективного розвитку 

виробництва, а коливання інвестиційних вкладень – як індикатор змін 

сукупного попиту, обсягу національного виробництва і зайнятості населення. 

На наш погляд, необхідне послідовне вивчення найбільш ефективних 

прийомів економічного стимулювання інвестицій, які з успіхом можуть бути 

використані в податковому законодавстві України. Проведення більш 

ефективної податкової політики держави може стати важливим важелем у 

підвищенні інвестиційної активності в АПК України.  

Існуючі асиметрії в соціально-економічному розвитку та умовах життя 

сільського та міського населення посилюються сучасною економічною кризою, 

а політична нестабільність в Україні зумовлює перманентність проблем 

депресивного розвитку сільських територій. За таких обставин ефективне 
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державне регулювання та стратегічне програмування соціально-економічного 

розвитку мають стати чи не найважливішим чинником, з одного боку, 

інтеграції країни в спільний економічний простір, забезпечення державних 

стандартів та соціальних гарантій гідних умов життя, з другого ─ збереження 

регіональної різноманітності та гарантування сталого економічного розвитку 

територій [41]. Власне, розвиток АПК дає поштовх для розвитку сільських 

територій. 

З погляду системного підходу економіка України становить велику 

макросистему з багатьма макроекономічними елементами, тісно пов’язаними 

між собою. Співвідношення цих елементів утворює економічну структуру, яка 

сприяє збалансованості економіки, її ефективності та зростанню і залежить від 

структурних змін, які забезпечують раціональну динаміку виробництва та 

споживання, а також тісно корелюють з формуванням джерел саморозвитку 

територій та забезпеченням ефективності антидепресивної політики держави. 

Недостатньо системне урахування необхідності вирішення проблем 

депресивних територій у державній та регіональній політиці зумовило 

загострення диференціації рівня регіонального розвитку, неспроможність 

самофінансування більшості територіальних громад (за даними Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 72 

% сільських рад дотаційні більш ніж на 50 % [49]), що актуалізує доцільність 

ревіталізації депресивних територій шляхом реалізації структурної політики і 

ураховування таких основнних напрямів та об’єктів (рис. 3.6). 

Втім, до цього часу відсутнє єдине бачення щодо формування 

антидепресивної політики сільських територій України [168, с.79]. Ураховуючи 

позитивний досвід розвинених країн, антидепресивна політика держави щодо 

ревіталізації територій повинна базуватися на  таких засадничих принципах: 

– збалансування інтересів і підвищення конкурентоспроможності 

окремих суб’єктів господарювання, їх об’єднань, регіонів і держави, усунення 

диспропорцій регіонального розвитку (гарантування економічної безпеки на 

макроекономічному рівні (економіка країни загалом), мезорівні (економіка 
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регіонів і галузей), мікроекономічному рівні (економіка суб’єктів 

підприємницької діяльності); 

– підвищення якості життя та соціально-економічного забезпечення 

населення депресивних територій  (безпеки людини); 

– збереження, ощадне використання та накопичення ресурсного 

потенціалу для формування базису розвитку теперішніх та майбутніх поколінь 

(пріоритет сталого розвитку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Напрями та об’єкти державної політики розвитку сільських територій 

як чинника бізнес-інфраструктури АПК 

 (авторська розробка) 
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найперше Стратегією соціально-економічного розвитку України, окремих 

регіонів цілей та пріоритетів антидепресивної політики держави; 

– децентралізація управління регіональним розвитком та сприяння 

формуванню самодостатніх громад; 

– просторове планування розвитку територій; 

– капіталізація ресурсного потенціалу, системна оцінка та актуалізація 

конкурентних переваг, активізація бізнес-активності, зокрема інвестиційного 

потенціалу депресивних територій [118, с. 221].  

Як свідчить досвід розвинених держав, найдієвішими механізмами 

подолання депресивності територій, реалізації ресурсного потенціалу, 

підвищення конкурентоспроможності АПК, економіки регіону є державно-

приватне партнерство, відновлення кооперативного руху, інноваційні кластери, 

а також капіталізація людських ресурсів [209]. Вважаємо, що їх також 

справедливо вважати потенційними чинниками удосконалення бізнес-

інфраструктури АПК в Україні. 

Державно-приватне партнерство забезпечує вигоди від об’єднання 

фінансових ресурсів, технологій та управлінських знань заради підвищення 

якості послуг, які надаються громадянам. Така співпраця є однією з 

найефективніших форм співробітництва між державою та бізнесом. За умов 

глобалізації світового господарського розвитку дослідження державно-

приватного партнерства та його активізація є важливим чинником підвищення 

конкурентоспроможності АПК. Державно-приватне партнерство у міському 

плануванні та відновленні (локальний маркетинг, комунікаційна політика), 

розвитку транспортної мережі (автомагістралі, фрахтові центри, термінали 

аеропортів, залізниці, міський державний транспорт тощо), створенні та 

підтримці освітніх, культурних та адміністративних служб, інфраструктури 

туризму, розвитку технологічних центрів, муніципальних мереж 

водопостачання та каналізації сприяє активізації бізнесу, підвищенню рівня 

соціальної та економічної безпеки регіону, держави, а також населення [41, с. 

156]. 
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У процесі реалізації проектів ДПП залучаються додаткові фінансові 

ресурси для розвитку об’єктів інфраструктури, що сприяє активізації бізнес-

активності в районах, що спеціалізуються на агропромисловому виробництві. 

Аналіз засвідчує, що при цьому покращується робота державного  сектора 

завдяки: 

- отриманню прибутків та зменшенню бюджетних видатків на розвиток і 

реконструкцію інфраструктури; 

- вирішенню проблеми ухилення від сплати податків; 

- якісному виконанню соціальної функції держави (в тому числі в сфері 

охорони здоров’я, освіти, науки, збереження та ефективного використання 

історико-культурних об’єктів тощо); 

- використанню управлінського досвіду приватного сектора щодо 

менеджменту великих проектів [15, с. 115]. 

Партнерство сприяє розвитку ринкових агропромислових відносин, 

приватної ініціативи і приватного підприємництва, яке формує нові джерела 

розвитку територій. Розвиток партнерства є переосмисленням взаємовідносин 

держави та приватного сектора, нових видів організації діяльності, нових 

механізмів регулювання. Ефект підвищення рівня економічної безпеки держави 

від партнерства держави та бізнесу полягає в тому, що забезпечується 

створення та споживання  якісніших суспільних благ і послуг при зменшенні 

витрат, зокрема, покращення соціальної інфраструктури, отримання якісної 

освіти та забезпечення працевлаштування громадян [51, с. 102]. 

Отже, об’єднання фінансових ресурсів державного та приватного секторів 

дозволяє більш ефективно вирішувати економічні та соціальні завдання, 

активно реалізувати конкурентний потенціал національної (регіональної) 

економіки.  

Ще одним напрямом реалізації інвестиційної політики агропромислового 

комплексу є кластери. В останні роки «кластерні стратегії» економічного 

розвитку засвідчили ефективність використання такого механізму для 

стимулювання розвитку та гарантування економічної безпеки локальних 
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економічних систем.  

Як показала світова практика, кластеризація економіки обумовлює і 

справляє вирішальний вплив на процеси посилення конкурентоспроможності та 

прискорення інноваційної діяльності. В цьому полягає новий економічний 

феномен, який дозволяє протистояти натиску глобальної конкуренції й 

належним чином відповідати вимогам національного і регіонального розвитку 

[56]. Кластерний розвиток як фактор збільшення національної і регіональної 

конкурентоспроможності є характерною ознакою сучасної інноваційної 

економіки [156, с.529]. 

Суттєвою частиною кластерних взаємозв’язків є діяльність сформованого 

кластером «ланцюжка доданої вартості», що сприяє розширенню кола 

суб’єктів, залучених до функціонування кластера, і таким чином забезпечує 

налагодження зв’язків між різними суб’єктами ринку: від виробника до 

споживача. 

В Україні вже є позитивні приклади активізації економічної діяльності 

завдяки формуванню кластерів (керамічний кластер в м. Слов’янську Донецької 

області, гранітний кластер в Житомирській області, будівельний кластер в 

Хмельницькій області, а також деревообробний кластер в с. Рокитне 

Рівненської області). У аграрному напрямку також є приклади застосування цієї 

моделі: у Хмельницькій області створили кластер сільського зеленого туризму 

«Оберіг», який об’єднує 10 агроосель; на Полтавщині реалізовують проект 

кластера виробників екологічної продукції; у Чернівецькій області створено 

українсько-румунський «Перший аграрний кластер» з вирощування плодово-

ягідної продукції та розвитку садівництва;  в м. Рівне — регіональний 

агропромисловий інноваційний кластер «Агроінновації», також тут же діє 

кластер «Натуральне молоко», засновниками якого є 7 сільськогосподарських 

підприємств Рівненської, Тернопільської та Львівської областей; на Вінниччині 

утворено переробно-харчовий кластер. Така форма організації добре 

зарекомендувала себе у багатьох країнах і потрохи входить на наш ринок. 

Важливість прямих зв’язків «Покупець–Постачальник» ще більше зростає у 
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випадку переходу від вертикальної інтеграції, коли одна ключова компанія сама 

виконує всі фінішні етапи виробничого процесу, до горизонтальної інтеграції, 

коли кожна компанія спеціалізується на окремих операціях спільного 

виробничого процесу та координує свою діяльність з роботою інших фірм-

учасниць [64]. 

Кластери виконують роль конструктивних блоків у продуктивній, 

інноваційній економіці. У широкому розумінні, кластер, як агломерація фірм та 

їхніх постачальників, дозволяє створити локально-сконцентровані ринки праці. 

Кластеризація фірм в регіонах дозволяє посилювати процеси спеціалізації і 

розподілу праці між фірмами, пропонуючи їм більш широкий масштаб 

операцій. Залучаючи покупців і продавців до системної взаємодії, вдається 

знизити вартість одиниці продукції, виготовленої завдяки спільній діяльності. 

Виникає також можливість знизити вартість одиниці технічної послуги, наданої 

членам кластера [140; 67]. 

Країни-світові лідери застосовують важелі кластерної політики для 

розвитку високотехнологічних галузей промисловості, залучення до таких 

проектів депресивних регіонів. Наприклад, у Німеччині, Норвегії, Фінляндії, 

Данії  кластери є важливим аспектом економічної політики держави. Данійські  

науковці довели, що, стаючи учасниками мережевих об’єднань, компанії 

набувають майже у 4 рази більше шансів для збільшення інноваційної 

активності, ніж ті, котрі працюють поза кластерними утвореннями, і тим самим 

гальмують інноваційний розвиток своїх країни [194; 210]. Зрозуміло, що без 

галузевої, інтеррегіональної кооперації, активної державної та регіональної 

підтримки розвиток кластерів у депресивних регіонах практично неможливий. 

Так, в межах середньостатистичної  європейської програми: організаційну 

та фінансову підтримку отримують 12−20 мережевих утворень, учасниками 

кластерів є  від 600 до 5000 підприємств та організацій, щорічний бюджет  5−10 

млн євро, період дії 3−10 років, окремий акцент при реалізації кластерної 

політики робиться на залучення до таких проектів депресивних, віддалених 

регіонів [183]. 
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Світовий досвід свідчить, що ключовими перевагами реалізації 

кластерної політики є: 

- зростання інноваційної активності промислових підприємств завдяки 

розвитку кооперації між науково-дослідним та виробничим секторами, 

розвитку державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, залученню 

висококваліфікованих кадрів через розширення зовнішніх зв’язків підприємств, 

розвитку аутсорсингу та зростанню інвестиційної привабливості підприємств-

членів мережевих структур [211]; 

- структурна перебудова промислового сектора завдяки зростанню частки 

наукоємних та високотехнологічних виробництв, що вимагає посилення ролі 

держави у забезпеченні послідовності та ефективності реалізації всіх стадій 

інноваційного процесу від НДДКР до комерціалізації та виводу на ринок нової 

продукції з високою доданою вартістю [204]; 

- усунення диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів та 

розвиток міжрегіональних зв’язків через забезпечення державної підтримки 

створення та розвитку регіональних та міжрегіональних кластерів у галузях, які 

мають найвищий потенціал виробництва продукції, конкурентоспроможної на 

внутрішньому та зовнішніх ринках [86, с. 34]. 

В України є всі передумови для розвитку інноваційних кластерів у 

агропромисловому виробництві на основі існуючих технопарків та 

індустріальних парків, систем спеціального та подвійного призначення на базі 

аграрних університетів. Розвиток інноваційних кластерів на базі технополісів 

вимагає збільшення прямого державного фінансування технопарків, 

індустріальних парків та бізнес-інкубаторів за прикладом європейських країн. 

Зокрема, частка бюджетних асигнувань у фінансуванні технопарків у 

Великобританії становить 62 %, у Франції – 74 %, у Німеччині – 78 %, у 

Нідерландах – 70 %, у Бельгії – майже 100 %, тоді як в Україні вони 

перебувають на самофінансуванні [1]. 

В Україні державна політика підтримки розвитку аграрних кластерів, у 

т.ч. інноваційних, має бути спрямована на створення сприятливого 
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макроекономічного, інформаційного та нормативно-правового середовища для 

розвитку бізнес-мереж кластерного типу. Протягом останніх років розвиток 

кластерів стає одним з пріоритетів антидепресивної політики у регіонах 

України – створення та розвиток кластерів визнано одним з найважливіших 

напрямів у стратегіях розвитку багатьох областей України, у яких вже 

розпочато реалізацію кластерних ініціатив спільними зусиллями 

облдержадміністрацій, бізнесу та неурядових організацій.  

Ще одним каталізатором подолання депресивності сільських територій  

може стати аграрна реформа, яка проявиться у відновленні кооперативного 

руху в Україні. Аграрна політика має здійснюватися з допомогою економічних 

реформ, кожна з яких повинна стати системою заходів запровадження нових та 

вдосконалення діючих принципів, методів і форм господарської діяльності в 

економіці країни, що їх здійснює держава з метою повної реформації 

суспільного і державного ладу. Вона повинна виконати завдання, які є відносно 

новими для України і цілою світу. 

Головне завдання аграрної реформи в тому, аби з допомогою 

організаційно-господарських, економічних, нормативно-правових та інших 

заходів перетворити сільське господарство у високоінтенсивну, 

індустріалізовану і високорентабельну галузь сільськогосподарського 

виробництва, здатну виробляти достатню кількість продукції для забезпечення 

населення продуктами харчування, промисловості - сировиною, а зовнішньої 

торгівлі експортними товарами. А відтак,  забезпечуватиметься зростання та 

самодостатність сільських громад. 

Досвід подолання депресивності територій завдяки розвитку 

кооперативного руху в України вже є: в дореволюційній і довоєнній історії 

розвиток кооперації у сільському господарстві дозволив вивести українську 

державу у лідери економічного зростання того часу, а тому може бути 

застосований і сьогодні при  здійсненні аграрної реформи. 

Виходячи з основних концептуальних положень кооперації, необхідно 

передбачити державною антидепресивною політикою активізацію 
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кооперативного руху, який повинен бути спрямований на удосконалення 

організації сільськогосподарського виробництва, підвищення його економічної 

ефективності, конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішніх ринках та 

збільшення виробництва та продукції землеробства і тваринництва. 

В умовах переходу до ринкової економіки із загостренням конкуренції 

сільськогосподарські товаровиробники самостійно не в змозі протистояти 

монополії посередницького бізнесу, на чому наголошують як сучасні 

дослідники, так і класики економічної науки, зокрема М. Туган-Барановський 

[169, с. 115].  

Тому в сучасних умовах розвитку фермерського господарства 

сільськогосподарська кооперація повинна стати головним напрямом державної 

аграрної політики у контексті реалізації заходів подолання депресивності 

територій. З огляду на досвід розвинених країн світу, можна констатувати, що 

кооперативний рух як кооперативна форма господарювання в АПК повинен 

зайняти важливе місце в піднесенні національної економіки, виході її з 

кризового стану, а також стимулювати формування власних джерел розвитку 

сільських поселень. 

Узагальнимо ідентифіковані нами чинники бізнес-інфраструктури 

аграрного виробництва України на рисунку 3.7. Вважаємо, що саме за цими 

напрямами найбільш перспективно реалізувати державну політику 

удосконалення бізнес-інфраструктури аграрного виробництва в Україні. Більше 

того, підсилення дії цих чинників дозволяє значно наростити можливості 

інвестиційної інфраструктури галузі, адже вони зорієнтовані на підвищення 

ефективності інвестиційного процесу та залучення до нього нових суб’єктів як 

з боку пропозиції інвестиційного ресурсу, так і з боку попиту на нього.  

Серед найбільш значимих позитивних вислідів підсилення дії цих 

чинників бізнес-інфраструктури на покращення інвестиційного середовища в 

агропромисловому виробництві України доречно виокремити: зростання 

ефективності інвестицій за рахунок їх інноваційності; залучення до 

інвестиційного процесу суб’єктів малого і середнього підприємництва; 
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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 господарств, 

малих агропромислових підприємств; перетворення територій на інвестиційно-

привабливі комплекси; реалізацію інвестиційних проектів у соціально значимих 

сегментах АПК; збільшення інвестицій в розвиток інфраструктури сільських 

територій; створення інвестиційно привабливих інтегрованих об’єктів АПК. 
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 вища ефективність інвестицій за рахунок їх 
інноваційності; 
 диверсифікація джерел інвестування; 
 залучення до інвестиційного процесу 
суб’єктів малого і середнього підприємництва; 

 інвестування в сучасні технології та 
високотехнологічні рішення; 
 популяризація інвестиційних проектів та 
посилення міжнародної інвестиційної 
привабливості вітчизняного АПК; 

 покращення внутрішньо виробничих 
інвестиційних можливостей; 
 створення сприятливого податкового клімату 
для міграції зарубіжних підприємств і капіталу; 

 зростання інвестиційного потенціалу 
населення та фермерських господарств, малих 
агропромислових підприємств; 
 перетворення територій на інвестиційно-
привабливі комплекси; 

 реалізація інвестиційних проектів у 
соціально значимих сегментах АПК; 
 збільшення інвестицій в розвиток 
інфраструктури сільських територій; 
 зміцнення інституту спільного інвестування 

 покращення інвестиційних можливостей за 
рахунок оптимізації трансакційних витрат; 
 заміщення інвестицій перевагами від 
співпраці; 
 створення інвестиційно привабливих 
вертикально та горизонтально інтегрованих 
об’єктів агропромислового виробництва  

Рис. 3.7. Чинники удосконалення бізнес-інфраструктури та напрями їх впливу на 

підвищення інвестиційної привабливості АПК України (авторська розробка) 
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Окремі слід виділити, що вплив вказаних чинників матиме наслідком й 

утворення нових важливих елементів інвестиційної інфраструктури галузевого 

комплексу. Йдеться, до прикладу, про кластери, суб’єкти венчурного 

інвестування, об’єкти ДПП, вертикально і горизонтально інтегровані структури. 

На наше переконання, підсилення дії та впливу вказаних чинників 

дозволяє покращити бізнес-інфраструктуру АПК України, а також 

безпосередньо зорієнтоване й на зміцнення можливостей інвестиційної 

інфраструктури цього галузевого комплексу. Відтак, вони вже в 

короткостроковій перспективі мають стати об’єктами державної політики в 

аналізованій сфері. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Фінансово-ресурсна обмеженість в підтримці поступу галузей 

реального сектора економіки України дедалі більше актуалізує завдання 

ефективного використання їх наявного потенціалу і можливостей. Це вимагає 

ретельнішого та досконалішого стратегічного планування державної політики 

формування, становлення і розвитку інвестиційної інфраструктури АПК. 

Стратегічною метою держави у цьому аспекті визначено формування механізму 

залучення і розподілу інвестиційних ресурсів для забезпечення структурно 

збалансованого, якісного і гармонійного розвитку АПК як елемента реального 

сектору економіки. Процеси активізації інвестиційної діяльності та розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК України взаємопов’язані. Саме тому 

необхідні узгодження і ув’язка їх стратегічних цільових орієнтирів. В частині 

активізації інвестиційної діяльності це збільшення обсягів та удосконалення 

структури інвестицій, оптимізація бюджетних інвестицій та комерційних 

інвестиційних проектів, формування «пакету» іноземних інвестицій у 

переробну сферу, впровадження інструментів реінвестування прибутку в 

рослинництві у тваринницьку галузь, модернізація ринкової, фінансової та 
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соціально-економічної інфраструктури сільських територій. 

Реалізації цих завдань безпосереднім чином сприятиме досягненню 

стратегічних пріоритетів державної політики розвитку інвестиційної 

інфраструктури АПК України, якими є формування комплексної системи 

дієздатних інвесторів, підвищення рівня якості реалізації банківською 

системою функції акумулювання грошових фондів населення та їх 

трансформації у 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 АПК. 

2. Реалізація стратегічних пріоритетів державної політики розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК пов’язана із формуванням системи, яка 

стане сукупністю 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 достатньою мірою 

активізувати інвестиційні процеси, здатні забезпечити виробничо-технологічну 

модернізацію, розширення виробничих потужностей, підвищення ефективності, 

зміцнення конкурентоспроможності та реалізацію економічного потенціалу 

АПК України.  

Система інвестиційної інфраструктури АПК 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 
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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. 

3. 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 неналежна незадіяність інституційних аспектів. За 

результатами ідентифікації визначені наступні напрями удосконалення бізнес-

інфраструктури в контексті покращення інвестиційної привабливості 

аналізованого сегмента реального сектора 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 агро-інноваційних кластерів. 

Серед найбільш значимих позитивних вислідів підсилення дії цих 

чинників бізнес-інфраструктури на покращення інвестиційного середовища в 

агропромисловому виробництві 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 
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податкового клімату для «міграції» зарубіжних підприємств і капіталу; 

зростання інвестиційного потенціалу населення та фермерських господарств, 

малих агропромислових підприємств; перетворення територій на інвестиційно-

привабливі комплекси; реалізацію інвестиційних проектів у соціально значимих 

сегментах АПК; збільшення інвестицій в розвиток інфраструктури сільських 

територій; створення інвестиційно привабливих вертикально та горизонтально 

інтегрованих об’єктів АПК.     

Результати досліджень автора щодо обґрунтування стратегічних 

пріоритетів та засобів розвитку інвестиційної інфраструктури АПК висвітлені у 

публікаціях [80, 90, 99, 100]. 
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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 
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таких особливостей: 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 несприятливі. 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 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 
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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 – 
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акумулювання та розподілу інвестицій, ефективізації інвестиційних процесів, 

мінімізації ризиків інвестування, 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  

значною мірою 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.  



190 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абова Т. Е. Производственные кооперативы в России. Правовые 

проблемы теории и практики. Государство и право. 1998. № 8. C. 80.  

2. Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності 

України / Саблук П. Т. та ін. ; за ред. П. Т. Саблука. Київ : УААН, Нац. наук. 

центр “Ін-т аграр. економіки”, 2005. 242 с. 

3. Александров Д. Щоб зацікавити інвестора, важливий не механізм 

залучення коштів, а механізм захисту інвестицій. URL : http://yur-

gazeta.com/interview/shchob-zacikaviti-investora-vazhliviy-ne-mehanizm-

zaluchennya-koshtiv-a-mehanizm-zahistu-investiciy-.html. 

4. Аль-Тфіхат Алі Ата Салман. Формування організаційно-економічного 

механізму управління агропромисловими підприємствами : автореф. дис. … 

канд. екон. наук. Луганськ : Луган. нац. аграр. ун-т, 2011. 18 с. 

5. Аналіз діяльності кредитних спілок України та КС-членів ВАКС за   І 

півріччя 2015 року. URL : 

http://www.vaks.org.ua/images/finanalityka_vaks/2015/VAKS_rynok_II_kv_2015.p

df. 

6. Аналітичний огляд банківської системи України за 2014 рік / НРА 

“Рюрік”. 30 с. URL : http://rurik.com.ua/documents/research/ 

bank_system_4_kv_2014.pdf. 

7. Афанасьев В. Г. Системность и общество. Москва : Политиздат, 1980. 

368 с. 

8. Бабець І. Г., Полякова Ю. В., Мокій А. І. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності : підручник / за заг. ред І. Г. Бабець, А. І. Мокія. 

Запоріжжя : Кругозір, 2016. 496 с.  

9. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та 

механізми забезпечення) : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

759 с. 

10. Білорус О. Г. Стратегічні імперативи розвитку України в умовах 

глобалізації. Економічний Часопис – ХХІ. 2001. № 10. С. 3–8.  



191 
 

11. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : МП «ИТЕМ» Лтд 

«Юнайтед Лондон тред лимитед», 1995. 448 c. 

12. Брыкалов А. Перспективы развития биотехнологии. Современные 

достижения биотехнологий : материалы І конф. Сев.-Кавказ. региона, 

г. Ставрополь, сент. 1995 г. Ставрополь, 1995. С. 15-17. 

13. Буркальцева Д. Д. Забезпечення економічної безпеки регіонів в 

системі пріоритетів державної регіональної політики України. Теоретичні та 

прикладні питання економіки. 2011. № 25. С. 55-63. 

14. Бутирська І. В. Інфраструктурне забезпечення регіонального 

розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія. Чернівці : Книги–ХХІ, 

2006. 238 с. 

15. Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: 

формы, проекты, риски / РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. Москва : Наука, 2005. 315с. 

16. Василиця О. Б. Іноземне інвестування: загрози економічній безпеці 

України. Економіко-правовий часопис. 2010. Вип.1. С. 12-22. 

17. Васильців Т. Г., Іляш Н. І. Оцінювання ефективності реалізації 

функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення 

економічної безпеки реального сектора економіки України. Проблеми 

економіки. 2014. № 3. С. 13-18. 

18. Веблен Т. Теория праздного класса. Москва : Прогресс, 1984. С. 23-

75. 

19. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки 

про економіку / Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки при Раді Нац. безпеки і 

оборони України. Київ, 2008. 48 с. 

20. Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість 

України. Фінанси України. 2008. № 2. С. 68-81. 

21. Гардус М. Экспорт продукции АПК: итоги 2015 и перспективы 

2016. URL : http://economy.apostrophe.com.ua/article/promyshlennost/2016-04-04/ 

eksport-produktsii-apk-itogi-2015-i-perspektivyi. 



192 
 

22. Герасимчук З. В., Подерня-Масюк Ю. А. Економічна сутність 

інвестиційної інфраструктури регіону. Економічні науки. Регіональна економіка 

: зб. наук. праць / Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: відп. ред. д. е. н., професор 

З. В. Герасимчук. Луцьк, 2008. Вип. 5(17), ч. 2. URL : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2008_5_2/zbirnuk_RE_2_6.pdf. 

23. Гереженко І. М., Томчук О. Ф. Аналітична оцінка ефективності 

використання основних засобів. URL : http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/ 

Economics/6_86089.doc.htm. 

24. Глущенко В. В. Еволюція формування парадигми національної 

економічної безпеки. Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. 

наук. праць Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. “Актуальні питання безпеки 

фінансової системи держави” (м. Харків, 21 лют. 2014 р.). Харків : ХНУВС, 

2014. С. 96-99. 

25. Гойчук О. І. Продовольча безпека держави як умова вступу України 

у Світову організацію торгівлі. Митна політика України в контексті 

європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали конф., 20–21 

лист. 2003 р. Дніпропетровськ, 2003. С. 27–29.  

26. Гордієнко В. П. Інвестиційна безпека як фактор розвитку  

інвестиційного потенціалу регіону. URL : http://dspace.uabs.edu.ua/ 

jspui/bitstream/123456789/8992/1/Gordienko%2021.pdf. 

27. Гражевська Н. Економічні системи епохи глобальних змін : 

монографія. Київ : Знання, 2008. 431 с.  

28. Гришова І. Ю. Становлення кластерних ініціатив фінансового 

розвитку переробних підприємств АПК. Вісник Чернівецького торговельно-

економічного університету. 2011. № 8. С. 101-107.   

29. Гуменюк А. М., Кучер Р.-Д. А. Структурний аналіз основних загроз 

економічної безпеки регіону в процесі євроінтеграції. Європейська інтеграція: 

досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. Луцьк ; 

Люблін : Drukarnia Kolor Lublin, 2013. С. 416-427. 



193 
 

30. Гусак О. М. Формування інноваційно-інвестиційної політики в 

аграрній сфері економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ : Ін-т аграр. 

економіки УААН, 2010. 18 с. 

31. Данилейчук Р. Б. Методологічні підходи до формування 

інфраструктури малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. 

Економічний форум. 2011. № 2. С. 18–23. 

32. Данілов О. Д., Вдовиченко А. М. Структура інвестицій, інновацій та 

випуск промислової продукції в Україні. Фінанси України. 2008. № 5. С. 115-

123.  

33. Дегтярьова І. О. Фактори підвищення конкурентоспроможності 

сучасного регіону. URL : http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/ 

Degtyareva_IO.pdf. 

34. Дейнеко Л. В. Розвиток харчової промисловості України в умовах 

ринкових перетворень: проблеми теорії та практики. Київ : Знання, 1999. 331 с. 

35. Дейнеко Л. В., Стройко Т. В. Інвестиційна привабливість 

виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери. Економіка і 

прогнозування. 2012. № 4. С. 73-81.  

36. Джусов О. А., Мешко Н. П., Величко А. П. Інноваційний розвиток 

світової економіки: Інвестиційний аспект : монографія / Дніпропетров. нац. ун-

т імені Олеся Гончара. Донецьк : Юго-Восток, 2009. 278 с. 

37. Димитрова Т. Ю. Сущность и элементы институциональной 

инфраструктуры регионального продовольственного рынка. Вестник ОГУ. 

2006. № 8. С. 188–192. 

38. Діяльність підприємств сфери послуг : стат. бюл. / за ред. 

І. В. Качалової. Київ : Держ. служба статистики України, 2013. 159 с. 

39. Дмитриев Я. В. Формирование управленческих структур как способ 

активизации инвестиционных процессов в аграрном секторе. Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. № 6. С. 43-45. 

40. Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  



194 
 

41. Долішній М., Злупко С., Писаренко С. Регіональна політика та 

механізм її реалізації. Київ : Наук. думка, 2003. 503 с. 

42. Дорогунцов С. І., Ральчук О. М., Федорищева А. М. Безпека 

розвитку і безпека стабільності – відповідь на виклики глобалізації. Київ : 

Знання України, 2004. 39 с. 

43. Драган І. В. Гарантування національних інтересів у процесі 

залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації. Финансовые рынки и 

ценные бумаги. 2010. № 9. С. 10-15.  

44. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського 

господарства та сільських територій в Україні на 2015 – 2020 роки. URL : 

http://minagro.gov.ua/system. 

45. Єрмак О. О. Сучасні методи дослідження інвестиційної безпеки 

держави. Збірник наукових праць Національного університету державної 

податкової служби України. 2012. № 1. С. 136-142.  

46. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2015 році. URL : 

www.ukrstat.gov.ua. 

47. Інвестиційна безпека перехідних економік в умовах глобальної 

інтеграції: теоретико-методологічні підстави та прикладні аспекти : монографія 

/ за ред. В. Андрійчука, М. Флейчук, А. Мокія ; НАН України,   Ін-т економіки 

пром-сті. Донецьк, 2012. 324 с. 

48. Іноземні інвестиції та національний капітал: парадигма взаємодії : 

матеріали п’ятнадцятого засідання "круглого столу" "Безпека економічних 

трансформацій". URL : http://www.niss.gov.ua/Table/Stol15/index.htm. 

49. Інтерв’ю Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства Геннадія Темника. Голос України. 2013. 5 черв. 

URL : http://minregion.gov.ua/press/intervju-ta-pryvitannja-kerivnyctva/intervju-

golos-ukrainy. 

50. Кабанов В. Г. Активізація фінансових інвестицій як складова 

стратегії стабілізації та зростання економіки. Фінанси України. 2010. № 5. С. 39-

47. 



195 
 

51. Каптуренко М. Г. Соціальна політика та економічна безпека / за 

ред. Є. І. Крихтіна. Донецьк : Каштан, 2004. 336 c. 

52. Кармазіна О. О. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. 

зб. / за ред. О. О. Кармазіної. Київ : Держ. служба статистики України, 2014. 

314 с. 

53. Карпінський Б. А. Інвестиційний клімат в Україні. Фінанси України. 

2001. № 7. С. 139-140. 

54. Карпов Д., Кучер Р.-Д. А. Щодо перспектив підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної агропромислової галузі на ринках ЄС. 

Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки 

: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 24-25 квіт. 2014 р. Чернівці 

: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. С. 214-216. 

55. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. 

проф. Н. Н. Любимова. Москва : Гелиос АРВ, 2012. 352 с. 

56. Кемічаджи Т. І. Напрями оптимізації державної інноваційно-

інвестиційної політики України. Проблемы и перспективы развития 

сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках 

Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. Одесса ; 

Донецк : ДонНУ, 2008. С. 777-780.  

57. Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе. Логос. 2003. 

№ 6(40). С. 67-116. 

58. Козаченко Г. В., Антіпов О. М., Ляшенко О. М. Управління 

інвестиціями на підприємстві. Київ : Лібра, 2004. 368 с.  

59. Колосов О. Іноземні інвестиції в економіку України: користь чи 

небезпека? Економіка України. 2010. № 8. С. 6-12.  

60. Комашенко Т. А. Інвестиційний регіон України як об'єкт 

державного регулювання: сукупність і механізм функціонування. Держава та 

регіони. 2009. № 9. С. 86-88. 



196 
 

61. Конєва І. І. Розвиток портфельного інвестування екологізації АПК : 

автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2010. 

18 с.   

62. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року. URL : 

http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822. 

63. Коробейников М. Зарубежный опыт финансирования аграрного 

сектора и возможности его использования в России. Международный 

сельскохозяйственный журнал. 2002. № 3. С. 19-23. 

64. Коробко Л. І. Перспективи становлення конкурентоспроможної 

регіональної економіки. Матеріали шостого пленуму Спілки економістів 

України та міжнар. конф. Київ, 2007. С. 308-309. 

65. Косов Н. С., Лютиков С. А. Повышение действенности 

государственного регулирования инвестиционной сферы : монография. Тамбов 

: ТГТУ, 2007. 124 c. 

66. Кравців В. С., Мельник М. І., Антонов В. Б. Залучення прямих 

іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації : 

монографія. Львів : ІРД НАН України, 2011. 368 с. 

67. Крючкова І. В. Конкурентоспроможність економіки України: стан і 

перспективи підвищення. Київ: Основи, 2007. 488 c. 

68. Кужель О. В., Кінах А. К., Костецький В. В. Мале підприємництво в 

Україні : зб. нормат.-прав. актів. Київ : Ін-т законодав. передбачень і прав. 

експертизи, 2005. 190 с. 

69. Кузнєцова А. Я. Фінансові механізми стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності : монографія. Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2004. 

279 с. 

70. Кузьмін О. Є., Шотік Т. М. Сутність та види інноваційної 

інфраструктури. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 

Проблеми економіки та управління. 2008. № 628. С. 180–185. 



197 
 

71. Купчак П. М. Проблеми безпеки та якості харчової продукції в 

Україні та шляхи їх вирішення. Продовольчий комплекс України: проблеми 

теорії та практики : матеріали наук. читань пам’яті П. П. Борщевського, 12 

трав. 2006 р. / Рада по вивченню продуктив. сил України НАН України. Київ : 

Рада по вивченню продуктив. сил України НАН України, 2006. С. 216–218.  

72. Кучер Р.-Д. А. Державно-приватне партнерство як інноваційний 

інструмент розвитку прикордонних територій. Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних 

територій : [зб. наук. праць] / ДУ «Ін-т регіон. досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України» ; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.) [та ін.]. 

Львів, 2014. Вип. 4 (108). С. 256-262. 

73. Кучер Р.-Д. А. Інвестиційна безпека агропромислового виробництва: 

системний підхід / Кучер Р.-Д. А. // Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 

2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_2_11. 

74. Кучер Р.-Д. А. Інформатизація як чинник соціально-економічного 

розвитку периферійних та сільських територій / Кучер Р.-Д. А. // Пріоритети, 

механізми та інструменти соціально-економічного розвитку периферійних 

територій західних регіонів України : зб. матер. / [В. І. Волошин, Т. Г. Васильців, 

В. В. Борщевський та ін. ; за заг. ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів, 2013. – C. 219-222. 

75.  Кучер Р.-Д. А. Методологія оцінки інвестицій в АПК. Вісник 

Донецького національного університету. Економіка і право. 2015. № 1. С. 197-

203. 

76. Кучер Р.-Д. А. Розвиток інституційного забезпечення сільських 

територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських 

територій : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т регіон. досліджень ; редкол.: 

В. С. Кравців (відп. ред.) [та ін.]. Львів, 2013. Вип. 6 (104). С. 299-305. 

77. Кучер Р.-Д. А. Формування та розвиток інвестиційної 

інфраструктури сільського господарства. Вісник Волинського інституту 

економіки та менеджменту. 2015. № 13. С. 189-196. 



198 
 

78. Кучер Р.-Д. А. Щодо сучасного стану продовольчої безпеки 

України та шляхів її забезпечення. Стратегічні напрями відновлення економіки 

та соціальної сфери України в умовах системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. 

наук.-практ. конф., 11 груд. 2014 р. Львів : Ліана-М, 2014. С. 233-235. 

79. Кучер Р.-Д. А., Волошин В. І. Підвищення рівня інвестиційної 

активності АПК України шляхом удосконалення інфраструктурних умов. 

Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. 2017. № 12. URL : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5948. 

80. Кучер Р.-Д. А., Мокій А. І., Полякова Ю. В. Зовнішньоекономічні 

чинники безпеки розвитку агропромислового комплексу України в умовах 

євроінтеграції. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 5. С. 30-35  

81. Кучер Р.-Д. А., Мокій А. І., Полякова Ю. В. Інноваційний потенціал 

конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на сучасному етапі 

євроінтеграції. Регіональна економіка. 2016. Вип. 2  (80). C. 165-173  

82. Лаврук В. В. Інвестиційне забезпечення інноваційних проектів в 

агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика : монографія. 

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. 380 с.   

83. Леонтьев В. Темпы долговременного экономического роста и 

перевод капитала из развитых в развивающиеся страны. Экономические эссе. 

Теории, исследования, факты и политика. Москва : Политиздат, 1990. С. 200-

207. 

84. Лисецький А. С. Продовольча безпека України: теорія, методологія, 

емпіричний аналіз / Рада по вивченню продуктив. сил України НАН України. 

Київ : Оріяни, 2005. 374 с.  

85. Любімов В. І. Поняття та критерії інвестиційної безпеки. URL : 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=136. 

86. Мазур О. А. Шовкалюк В. С. Технологічні парки. Світовий та 

український досвід. Київ : Прок-бизнес, 2009. 70 с. 



199 
 

87. Максимов И. Б. Регулирование привлечения иностранных 

инвестиций в условиях реформируемой экономики : дис. … канд. экон. наук. 

Иркутск, 2000. С. 77. 

88. Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Москва : 

Политиздат, 1983. Т. 1. 905 с. 

89. Мартиненко В. П. Державне управління інвестиційним процесом в 

Україні : монографія / Нац. акад. держ. управління при Президентові України. 

Київ : Вид-во НАДУ, 2005. 296 с. 

90. Мельник А., Кучер Р.-Д. Регіональна інфраструктура підприєм-

ництва: пріоритети та перспективи розвитку. Науковий вісник Полісся. 2015. 

№ 4 (4). С. 32-38. 

91. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ 

Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 р. URL : 

http://zakon.nau.ua. 

92. Микитюк В. М. Загальнодержавні та регіональні аспекти проблеми 

продовольчої безпеки в контексті європейської інтеграції та вступу України до 

СОТ. Збірник наукових праць. Луганськ : Луган. нац. аграр. ун-т, 2004. 

№ 34 (46) : Серія “Екон. науки”. С. 64–68. 

93. Минева О. К. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Астраханской области. Каспийский 

регион: политика, экономика, культура. 2010. № 4. С. 46–53. 

94. Михайлов В. С. Теория управления. Киев : Выща шк., 1988. 312 с. 

95. Мігущенко Ю. В. Пріоритети конкурентоспроможності українсько-

польського співробітництва в туристичній сфері : дис. … канд. екон. наук. 

Львів : ЛКА, 2010. 297 с. 

96. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и 

национальные государства. МЭиМО. 1999. № 6. С. 60. 

97. Могилова М. М., Білоусько Я. К., Підлісецький Г. М. Матеріально-

технічне забезпечення аграрної галузі. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 61-67. 



200 
 

98. Могильний О. М. Державне регулювання аграрного виробництва в 

період трансформації економіки. Київ : УААН, Ін-т аграр. економіки, 2002. 

430 с. 

99. Мокій А., Полякова Ю., Кучер Р.-Д. Зовнішньоекономічні чинники 

безпеки розвитку агропромислового комплексу України в умовах 

євроінтеграції. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 5. С. 30-35. 

100. Мокій А., Полякова Ю., Кучер Р.-Д. Інноваційний потенціал 

конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на сучасному етапі 

євроінтеграції. Регіональна економіка / НАН України, Ін-т регіон. досліджень ; 

редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.) [та ін.]. Львів, 2016. Вип. 2 (80). C. 165-173. 

101. Мошенський С. З. Інвестиційна безпека в системі економічної 

безпеки держави: поняття, категорії, сутність. Наука молода. 2008. № 10. 

С. 166-171. 

102. Нова економічна парадигма формування стратегії національної 

продовольчої безпеки України у XXI столітті : матеріали третіх зборів Всеукр. 

конгресу вчених економістів-аграрників, 29–30 бер.  р. / відп. ред. П. Т. Саблук. 

Київ : УААН, Ін-т аграр. економіки, 2001. 638 с. 

103. Новий курс: реформи в Україні. 2010 – 2015 : Нац. доп. / за заг. ред. 

В. М. Гейця [та ін.]. Київ : НВЦ НБУВ, 2010. 232 с. 

104. Нуреев Р. Теории развития: кейнсианские модели становления 

рыночной экономики. Вопросы экономики. 2000. № 4. С.137-156. 

105. Oсновнi показники діяльності банків України. URL : 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807. 

106. Основні пріоритети Спільної аграрної політики (САП) країн ЄС. 

URL : http://www.amdi.org.ua/home/amdi-news/21-news/300-the-main-priorities-of-

the-common-agricultural-policy-cap-of-the-eu.html. 

107. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : 

http://www.ukrstat.org.ua.  



201 
 

108. Павленко О. Інвестиції в сільське господарство в 2016 році складуть 

близько 2 млрд доларів. URL : https://www.rbc.ua/ukr/news/pavlenko-investitsii-

selskoe-hozyaystvo-2016-1457634921.html. 

109. Павлов В. І., Корецький Ю. М. Інноваційний потенціал регіону: 

діагностика та реалізація : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2004. 244 с. 

110. Перспективы венчурного инвестирования технологических 

проектов в АПК. URL : http://agronews.ua/node/62559. 

111. Писаренко С. М. Регіональна політика підвищення конкуренто-

спроможності регіонів. Вісник Львівської комерційної академії. Серія 

економічна. Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2006. Вип. 23. С. 48-52. 

112. Пістун М. Д., Гуцал В. О., Провотар Н. І. Географія 

агропромислових комплексів. Київ : Либідь, 2008. 198 с. 

113. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических 

исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / пер. с польск. 

В. Иванова. Москва : Статистика, 1980. 151 с.  

114. Покатаєва О. В. Роль інвестицій у підвищенні конкуренто-

спроможності галузей економіки. Держава та регіони. 2011. № 3. С. 232-233. 

115. Полонский  Г., Кларк Б. Интеграция России в глобальную 

экономику: Роль прямых иностранных инвестиций. Известия Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов. 1998. С. 21-34.  

116. Портер М. Конкуренция : пер. с англ. Москва : Изд. дом «Вильямс», 

2005. 608 с. 

117. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини : Закон України. URL : www.rada.gov.ua. 

118. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : 

Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ : 

НІСД, 2013. 576 с. 

119. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської 

продукції : Закон України. URL : www.rada.gov.ua. 



202 
 

120. Про Державний бюджет України на 2016 рік : Закон України. URL : 

http://zakon5.rada.gov.ua. 

121. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон 

України. URL : www.rada.gov.ua. 

122. Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього 

виробництва : Постанова Кабінету Міністрів України № 1130 від 12.09.2011 р. 

URL : zakon.rada.gov.ua/go/1130-2011-п. 

123. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки 

України : наказ Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 р. URL : 

http://zakon.nau.ua. 

124. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України. URL : 

www.rada.gov.ua. 

125. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України. URL : 

http://zakon5.rada.gov.ua. 

126. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 

року : Закон України. URL : www.rada.gov.ua. 

127. Про податок з доходів фізичних осіб : Закон України. URL : 

http://zakon5.rada.gov.ua. 

128. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 

комплексу в народному господарстві : Закон України. URL : www.rada.gov.ua. 

129. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу. URL : www.rada.gov.ua. 

130. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 

2001 – 2004 років : Закон України. URL : www.rada.gov.ua. 

131. Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020" : Указ 

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL : 

www.mil.gov.ua/content/mou.../68_274_nm_2018.pdf. 

132. Проценко О. Про міфи щодо ЗВТ з ЄС, квоти на експорт та інтереси 

агрохолдингів. URL : http://newsradio.com.ua/2016_02_11/Procenko-pro-m-fi-

shhodo-ZVT-z-S-kvoti-na-eksport-ta-nteresi-agroholding-v-4077. 



203 
 

133. Прядко В. В. Виробництво товарів народного споживання: 

проблеми теорії і практики / Рада по вивченню продукт. сил України НАН 

України. Київ : НУХТ, 2005. 232 с. 

134. Регіони України : стат. зб. / за ред. О. Г. Осауленка. Київ : Держ. 

служба статистики України, 2013. Ч. 1. 322 с. 

135. Регіони України : стат. зб. / за ред. О. Г. Осауленка. Київ : Держ. 

служба статистики України, 2014. Ч. 1. 299 с. 

136. Регіони України : стат. зб. / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Держ. 

служба статистики України, 2016. Ч. 1. 687 с. 

137. Резнік Н. П. Зарубіжний досвід інвестування в агропромисловий 

комплекс. URL : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/KNP/147/knp147_77-

80.pdf. 

138. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового 

обложения. URL : http://books.efaculty.kiev.ua /isekvc/10/. 

139. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних 

пріоритетів України : монографія / НАН України, Ін-т регіон. досліджень ; 

наук. ред. В. Борщевський. Львів, 2012. 216 с. 

140. Романова О. А., Оглоблин А. А., Лаврикова Ю. Г. Концепция 

создания высокотехнологичного кластера «Титановая долина». Екатеринбург : 

Ин-т экономики УрО РАН, 2008. 118 с. 

141. Русско-латинский словарь. URL : http://www.ruslat.info/. 

142. Саблук П. Т., Білорус О. Г., Власов В. І. Глобалізація і 

продовольство : монографія. Київ : УААН, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. 

економіки», 2008. 632 с. 

143. Савченко М. В. Инфраструктурное обеспечение современного 

предпринимательства: проблемы теории и практики : автореф. дис. … канд. 

экон. наук. Москва, 2010. 28 с.  

144. Сагатовский В. Н. Природа системной деятельности. Понятие 

деятельности в философской науке. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1978. С. 69-

92. 



204 
 

145. Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка 

России. Москва : Юристъ, 1999. 384 с. 

146. Семенов В. Ф., Фроліна К. Л. Проблеми розвитку та активізації 

діяльності інвестиційної інфраструктури: регіональний аспект. Экономика и 

управление. 2013. № 4. C. 107-111.  

147. Сидорова Е. А. Критический анализ теорий прямых иностранных 

инвестиций. URL : http://www.a-economist.narod.ru/section1/2008-2009/ 

sidorova.htm.  

148. Сичевський М. П. Удосконалення організаційно-економічного 

механізму розвитку харчової промисловості України : монографія / за ред. 

С. І. Дорогунцова. Київ : Наук. світ, 2004. 374 с. 

149. Сільське господарство України у 2015 р. : стат. зб. Київ : Держ. 

служба статистики України, 2016. 360 с. 

150. Сільське господарство України у 2014 р. : стат. зб. Київ : Держ. 

служба статистики України, 2015. 379 с.  

151. Скопенко Н. С. Обґрунтування доцільності формування та розвитку 

інтегрованих об`єднань в АПК України. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 123. С. 44-47. 

152. Скоцик В. Є. Організаційно-економічні засади технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств України. URL : http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? 

C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWN

LOAD=1&Image_file_name=PDF/znptdau_2013. 

153. Словник української мови. Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. 1–11. 

154. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 

Москва : Эксмо, 2007. 960 с.  

155. Соболєв В. М. Інституційні чинники розвитку фінансового сектору 

економіки в умовах ринкової трансформації : монографія / за заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. В. М. Соболєва. Київ : Ун-т банків. справи НБУ, 2010. 350 с. 



205 
 

156. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці. Київ : Логос, 

2004. 848 c. 

157. Стариченко М. А. Інвестиційна привабливість сільськогосподар-

ського виробництва. Агросвіт. 2015. № 11. С. 65-69. 

158. Стратегічна організаційно-економічна реструктуризація організацій 

аграрного сектора : монографія. Харків : ЕДЕНА, 2006. 537с. 

159. Стратегія національної безпеки України до 2020 року. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 

160. Стратегія секторної конкурентоспроможності для України – фаза ІІІ 

«Політика щодо інвестування у сільське господарство: Україна» : звіт за 

підсумками проекту. OECD Eurasia, 2015. 92 с. URL : 

http://www.oecd.org/globalrelations/Agricultural_Investment_Policies_Ukraine_UK

R.pdf. 

161. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації 

економіки / А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2012. 104 с. 

162. Сутирин С. Ф. Международные экономические отношения : учеб. 

пособие. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 1999. 107 с. 

163. Сухоруков А. І. Інвестування української економіки : монографія / 

за ред. А. І. Сухорукова. Київ : Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки, 2005. 440 с. 

164. Сухоруков А. І. Пріоритети інвестування національного 

технологічного розвитку. Стратегічна панорама. 2003. № 1. URL : 

http://www.niisp.gov.ua/ vydanna/panorama.  

165. Сучасні виклики продовольчої безпеки: матеріали круглого столу 

(19 трав. 2015 р.). Львів : Львів. НАУ, 2015. 77 с. 

166. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии. Экономические 

софизмы. Экономические гармонии / Фредерик Бастиа ; [сост., вступ. ст. и 

коммент. М. К. Бункиной и А. М. Семенова]. Москва : Дело, 2000. 323 c. 

167. Тесля С. М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх 

суть та класифікація. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.3. С. 137. 



206 
 

168. Ткачук А. Ф. Державна регіональна політика: від асиметрії до 

солідарності (робочий зошит) / Ін-т громадян. сусп-ва. Київ : ІКЦ „Легальний 

статус”, 2013. 112 с. 

169. Туган-Барановський М. І. Політична економія: курс популярний. 

Київ : Наук. думка, 1994. 418 с. 

170. Україна в цифрах у 2016 р. : стат. зб. Київ : Держ. служба 

статистики України, 2017. 240 с. 

171. Федоренко В. Г., Проценко Т. О., Солдатенко В. В., Степанов Д. В. 

Економічні та організаційно-правові аспекти іноземних інвестицій в Україні : 

монографія. Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2004. 398 с. 

172. Федун І. Л. Пріоритети підвищення інноваційно-інвестиційної 

активності в агропромисловому виробництві України. URL : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2691. 

173. Феодоритов В. Я. Совершенствование структуры народного 

хозяйства. 2-е изд. Ленинград : Наука, 1985. 89 с.  

174. Феофилов С. Итоги 2015 года и перспективы для рынка АПК. URL : 

http://allretail.ua/news/44272. 

175. Фінансування агропромислового комплексу області у 2016 році.  

URL : http://oda.zt.gov.ua/finansuvannya-agropromislovogo-kompleksu-oblasti-u-

2016-roczi.html . 

176. Харазішвілі Ю. М., Дронь Є. В. Прогнозування індикаторів, 

порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій 

перспективі : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2014. 117 с. 

177. Хвесик Ю. М. Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських 

депресивних територій: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук. 

Київ, 2012. 36 с. 

178. Хлыстун В. Н. Будущее АПК – это прежде всего инвестиции. 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. 

№ 7. С. 6-11. 



207 
 

179. Ходос Д. В. Экономический механизм обеспечения устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства региона : дис. ... д-ра экон. наук. 

Москва : МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. 335 с. 

180. Частухина Ю. Ю. Совершенствование государственной политики 

наращивания ресурсного потенциала сельского хозяйства (на примере 

Пензенской области). Известия вузов. Поволжский регион. Общественные 

науки. 2013. № 2(26). С. 129–142. 

181. Частухина Ю. Ю., Дубина Г. И., Князькина А. А. Эффективность 

государственной поддержки как инструмента кредитно-инвестиционного 

механизма АПК. Аграрная наука. 2014. № 7. С. 9–11. 

182. Чуйко В. Л. Когнітивізм як об’єкт когнітології : монографія. Ніжин 

: Міланік, 2007. 148 с. 

183. Шевченко А. В. Щодо державної політики підтримки розвитку 

інноваційних кластерів у промисловості України : аналіт. зап. URL : 

niiss.gov.ua/articles/1069. 

184. Шпак М., Ціп Є. Перспективи розвитку фінансового лізингу в 

сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. Техніка і обладнання для 

АПК – дослідження, експертиза, прогноз розвитку. 2010. № 6 (9). С. 6-8. 

185. Экономическая теория (политэкономия) / под общей ред. 

В. И. Видяпина, Г. П. Журавлевой. Москва : Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 592 с. 

186. Ягода Г. Ю.Наявність та забезпечення виробничими основними 

засобами агроформувань. URL : http://www.rusnauka.com/ 

29_NIOXXI_2012/Economics/12_118596.doc.htm. 

187. Яренко А. Як падіння цін на нафту позначиться на вартості 

продукції АПК. URL : http://forbes.net.ua/ua/opinions/1382298-yak-padinnya-cin-

na-naftu-poznachitsya-na-vartosti-produkciyi-apk. 

188. Ярославський О. Україна здатна подвоїти обсяги агровиробництва 

за 5 років. URL : http://newsradio.com.ua/2016_02_25/Ukra-na-zdatna-podvo-ti-

obsjagi-agrovirobnictva-za-5-rok-v-JAroslavskij-5268. 



208 
 

189. Balassa B. The Policy Experience of Twelve Less Developed Countries, 

1973-1978. The World Bank Working paper. 1981. No. 449. 30 p. 

190. Bayoumi Ò., Lipworth G. Japanese Foreign Direct Investment and 

Regional Trade. IMF Working Paper, Asia Pacif ic Department. 1997. WP/97/103.   

191. Bielschowsky R. Two Studies on Transnational Corporations in the 

Brazilian Manufacturing Sector: The 1980s and Early 1990s. Division of Production, 

Productivity and Management Working Paper. 1994. No. 18.  

192. Blomstrom M., Kokko À., Zejan M. Foreign Direct Investment: Firm 

and Host Country Strategies. London : Macmillan Press ; New York : St. Martin's 

Press, 2000.  

193. Blomstrom M., Konan D., Lipsey R. FDI in the Restructuring of the 

Japanese Economy. NBER Working Paper 7693. 2000. URL : 

http://www.nber.org/papers/w7693.  

194. Blomstrom M., Persson H. Foreign Investment and Spillover Eff iciency 

in an Underdeveloped Economy: Evidence from Mexican Manufacturing Industry. 

World Development. 1983. Vol. 11.  

195. Brown C. J. Foreign direct invest–ment and small firm employment in 

northern Mexico: 1987–1996. Entrepreneurship & Regional Development. 2002. 

Vol. 14, іssue 2.  

196. Cluster and Network Policy Programmes in Europe /               T. Alslev 

Christensen et al. URL : .http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/f13db635-

416d-4cbc46578f2ff8796c6/images/ 

Cluster_policy_programmes_in_Northern_Europe_Article_2_.pdf. 

197. De Gregorio J. Economic Growth in Latin America. Journal of 

Development Economics. 1992. No. 39.  

198. De Mello L. R. Foreign direct investment in developing countries and 

growth: A selective survey. Journal of Development Studies. 1997. Vol. 34. Р. 15-37.   

199. Haddad M., Harrison A. Are the Positive Spil lovers from Direct Foreign 

Investment? Journal of Development Economics. 1993. Vol. 42.   



209 
 

200. Harrison A., Love I., McMillan M. S. Global Capital Mows and 

Financial Constraints. NBER Working Paper 8887. 2002.   

201. Kokko A., Tansini R., Zehan M. Local Technological Capability and 

Productivity Spillovers from FDI in the Uruguayan Manufacturing Sector. Journal of 

Development Studies. 1996. Vol. 32. No. 2.  

202. Kucher R., Voloshyn V. Econometric estimation of investment factors in 

agro-industrial production of Ukraine. Technology Audit and Production Reserves. 

2017. Vol. 6, № 5 (38). P. 9–14. 

203. Lipsey R. Foreign Direct Investors In Three Financial Crises. Working 

Paper 8084. 2001.   

204. McCausland W. D. The costs of inward direct foreign investment to 

developing countries. If Applied Economics Letters. 2002. Vol. 9, іssue 8.   

205. Miche J. Foreign Direct Investment and Human Capital Enhancement in 

Developing Countries. Competition & Change. 2002. Vol. 6, іssue 4.  

206. Ramirez M. D. Foreign Direct Investment in Mexico: A Co-integration 

Analysis. Journal of Development Studies. 2000. Vol. 37, іssue 1. 

207. Razin A. FDI Contribution to Capital Flows and Investment in Capacity. 

NBER Working Paper 9204. 2002.  

208. Streeten P. Multinationals revisited. Finance and Development. 1979. 

Vol. 16. P. 39-42.   

209. The Impact of Cluster Policy in Denmark / Danish Agency for Science, 

Technology and Innovation, 2011. 40 р. URL : 

http://fivu.dk/en/publications/2011/files-2011/the-impact-of-cluster-policy-in-

denmark.pdf. 

210. Venables T., Lankes H.-P. Foreign direct investment in economic 

transition: the changing pattern of investments. URL :  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-03-51.1996.tb00176.x. 

211. Yolande E. C., Dixon J. A., Dukelow C. R. Revitalizing Rural 

Economies: A Guide for Practitioners. МcGill Queen University Press. 2013. 224 р. 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

Додаток А 
Таблиця А.1 

Обсяги експорту та імпорту товарних груп агропромислового сектора в 

Україні у 2004−2015 рр., млн дол. США (складено за: [40]) 

 I. Живi 
тварини; 
продукти 
тваринного 
походженн
я 

II. Продукти 
рослинного 
походження 

III. Жири та олії 
тваринного або 
рослинного 
походження 

IV. Готові 
харчовi 
продукти 

VIII. Шкіри 
необроблені, 
шкіра 
вичищена 

Разом 

Експорт 
2004 648,4 1137,4 546,1 1140,4 207,1 3679,4 
2005 732,2 1695,8 587,2 1291,6 211,1 4517,9 
2006 396,5 1951,1 971,4 1394,3 306,6 5019,9 
2007 747,1 1726,4 1717,9 2056,2 394,1 6641,7 
2008 783,4 5577,4 1945,7 2518,1 359,5 11184,1 
2009 595,9 5034,8 1796,0 2088,0 178,1 9692,8 
2010 771,3 3976,3 2617,3 2571,0 173,8 10109,7 
2011 936,6 5531,9 3396,4 2939,1 168,4 12972,4 
2012 961,3 9213,9 4211,4 3493,9 135,6 18016,1 
2013 1084,1 8875,9 3507,1 3557,1 148,9 17173,1 
2014 1014,4 8736,1 3822,0 3096,3 156,6 16825,4 
2015 823,4 7972,2 3299,8 2468,5 114,7 14678,6 
2016 775,0 8093,7 3962,9 2450,1 … 15281,8 

Імпорт 
2004 314,9 439,5 149,2 1004,5 72,9 1981 
2005 499,6 525,5 204,1 1454,8 111,1 2795,1 
2006 649,0 671,7 191,1 1654,6 136,3 3302,7 
2007 771,4 860,5 388,1 2090,9 159,5 4270,4 
2008 1702,0 1462,5 612,8 2679,2 232,4 6688,9 
2009 1267,5 1259,9 374,2 2034,3 124,2 5060,1 
2010 1241,7 1563,7 451,5 2504,9 177,3 5939,1 
2011 1035,3 1815,9 468,6 3026,7 199,8 6546,3 
2012 1718,3 2429,6 406,2 2965,3 247,2 7766,6 
2013 1892,1 2669,8 403,3 3218,8 3218,8 11402,8 
2014 1124,1 2031,6 301,7 2601,7 222,7 6281,8 
2015 546,7 1143,9 182,3 1605,8 167,3 3646 
2016 626,3 1284,8 245,9 1734.0 … 3891,1 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Вхідні дані для оцінювання потенціалу конкурентоспроможності АПК в регіонах України у 2016 році (складено 
за: [136, с.202,201-217,220-221,284]) 

 Виробни
цтво 
ковбасн
их 
виробів,
тис. т 

Продукція 
сільськогос-
подарського 
виробництва, 
млрд грн. 

Продук-
тивність, 
тис. грн 

Продукція 
рослинни
цтва, млрд 
грн 

Площа 
сільськогос-
подарських 
угідь, тис. 
га 

Площа 
ріллі, 
тис. га 

Посівна 
площа 
сільськогос-
подарських 
угідь,  тис. га 

Виробниц
тво 
зернових і 
зернобобо
вих, тис. т 

Урожай-
ність 
зернових 
та 
зернобобо
вих, ц з га 

Вироб-
ництво 
соняшнику, 
тис. т 

Урожай
-ність 
соняшн
ику, 
тис. т 

Вінницька 5,9 21,3 338,0 14,4 1470,4 1188,3 1642,2 5563,5 64,2 819,8 30,7 
Волинська 9,0 6,6 291,1 3,8 1838,2 1667,3 552,3 1109,7 37,7 15,6 24,3 
Дніпропетровська 57,9 15,2 263,5 10,7 833,0 607,6 1920,2 3480,8 31,9 1264,1 20,0 
Донецька 38,8 7,5 242,9 5,1 2199,6 2082,6 989,6 1793,4 33,0 620,0 18,6 
Житомирська 17,3 9,4 302,9 6,5 1777,1 1561,0 881,6 2093,9 53,5 231,7 25,2 
Закарпатська 1,0 3,9 137,3 2,1 1290,4 1053,4 190,2 412,4 44,8 6,9 21,8 
Запорізька 12,1 9,9 215,7 7,9 387,7 192,5 1630,2 2624,4 29,7 985,2 16,4 
Івано-Франківська 1,3 5,8 234,9 2,9 2127,1 1880,9 371,4 772,8 51,0 53,1 23,0 
Київська 5,8 15,5 250,2 10,3 493,5 377,7 1164,0 3327,5 58,7 452,6 27,3 
Кіровоградська 17,7 12,0 259,3 10,1 1513,6 1280,2 1692,7 3725,8 46,1 1293,8 22,4 
Луганська … 4,8 245,4 4,1 1706,0 1730,3 786,3 1274,2 33,6 670,1 19,7 
Львівська 6,6 9,3 378,5 5,8 1009,5 1227,3 662,0 1428,8 47,0 67,6 25,7 
Миколаївська 1,2 9,7 239,9 8,1 1777,2 719,0 1533,4 2725,5 32,7 1162,3 20,8 
Одеська 4,7 11.9 222,7 9,9 2207,5 1646,8 1846,2 4403,3 36,8 1004,2 21,4 
Полтавська 33,8 17,2 261,5 13,4 1837,0 1961,8 1719,6 5783,1 61,8 824,4 26,4 
Рівненська 0,7 6,7 277,5 4,5 789,6 1713,1 547,8 1300,5 48,2 37,0 28,0 
Сумська 1,1 10.2 307,6 8,1 1447,9 614,5 1122,3 3816,2 59,1 488,4 24,8 
Тернопільська 0,6 8,5 345,9 6,2 967,3 1159,7 812,2 2448,6 52,6 149,1 27,0 
Харківська 14,3 15,6 318,8 12,5 2187,0 831,0 1760,4 4316,7 43,9 1352,2 27,8 
Херсонська … 11,2 258,6 9,1 1782,5 1851,1 1351,4 2262,4 34,1 613,1 16,0 
Хмельницька 3,7 12,5 321,3 9,4 1484,2 1672,6 1153,2 3085,5 57,7 346,7 30,0 
Черкаська 1,5 14,9 300,9 9,2 1316,8 1217,6 1194,9 4091,7 62,1 576,0 28,3 
Чернівецька 1,8 4,3 177,9 2,7 442,6 1242,0 305,7 507,4 41,4 55,5 28,4 
Чернігівська 1,3 10,4 278,2 8,2 1751,2 1319,1 1196,2 3739,9 57,2 537,5 25,9 

Продовження таблиці Б.1 
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Вхідні дані для оцінки потенціалу конкурентоспроможності АПК в регіонах України у 2016 р. (складено за: 
[149,с.117,118,123,151,153]) 

Області / 
Показники входу 

Вироб-
ництво 
картоплі, 
тис. т 

Урожай-
ність 
картоплі
, ц з га 

Виробниц-
тво овочів, 
тис. т 

Урожай-
ність 
овочів, ц 
з га 

Вироб-
ництво 
плодів та 
ягід, тис. т 

Урожай-
ність плодів 
та ягід, ц з 
га 

Продукція 
тварин-
ництва млн 
грн 

Вироб-
ництво 
м’яса, 
тис. т 

Вироб-
ництво 
молока, 
тис. т 

Вироб-
ництво 
яєць, 
млн шт. 

Вироб-
ництво 
хліба, 
тис. т 

Вироб-
ництво 
вовни, 
т 

Вінницька 1848,5 171,0 477,8 219,9 269,5 121,1 6895,4 324,3 853,6 880,2 45,1 11 
Волинська 1132,4 157,3 288,7 218,6 37,0 80,5 2772,7 122,4 412,4 202,1 33,6 18 
Дніпропетровська 602.1 113,0 732,7 205,1 149,4 110,6 4462,5 239,7 319,5 803,1 171,1 25 
Донецька 409,1 114,5 213,8 143,8 88,3 136,1 2401,6 86,2 192,8 544,5 105,9 55 
Житомирська 1316,6 189,3 297,0 252,4 41,7 113,0 2899,4 53,3 566,6 661,9 48,2 27 
Закарпатська 534,3 157,8 267,2 206,9 128,5 103,8 1827,2 51,3 320,4 349,4 15,1 181 
Запорізька 263,7 120,2 391,4 218,5 61,8 78,9 3032,7 57,1 259,5 701,6 65 80 
Івано-Франківська 975,0 164,1 172,2 164,8 48,7 57,7 2831,0 80,0 466,8 414,8 30,7 23 
Київська 1703,1 179,5 631,1 219,4 69,3 81,3 5195,8 198,7 438,0 2839,7 95,2 9 
Кіровоградська 603,4 148,0 233,9 137,1 28,1 56,2 1943,5 52,1 307,7 455,6 20,7 12 
Луганська 252,8 147,0 168,0 178,7 26,3 55,9 734,3 21,2 123,8 98,4 29,9 21 
Львівська 1618,9 172,2 505,7 198,4 107,6 84,6 3487,1 123,0 543,2 546,1 56,5 13 
Миколаївська 268,4 141,5 500,9 263,1 31,1 66,7 1648,7 31,0 341,6 271,5 26,7 124 
Одеська 541,1 148,6 348,8 143,8 85,1 104,3 1930,5 46,2 363,3 322,4 78,3 1076 
Полтавська 1065,4 196,6 522,2 212,7 77,2 133,5 3825,9 80,2 796,5 726,3 37,7 32 
Рівненська 1249,4 178,7 236,2 197,3 77,7 114,5 2259,7 55,0 437,2 580,1 28,6 15 
Сумська 1065,6 185,0 200,4 188,7 15,6 49,4 2070,5 45,5 414,6 400,6 46 26 
Тернопільська 987,0 168,4 259,3 222,5 73,5 127,1 2299,4 52,6 453,5 539,3 12,7 2 
Харківська 1077,7 175,2 692,5 226,4 78,4 122,4 3192,2 95,1 529,5 511,9 94,8 54 
Херсонська 279,6 117,9 1278,2 313,2 57,2 76,1 2122,2 41,5 296,1 1029,4 29,2 116 
Хмельницька 1320,5 200,7 227,5 204,8 200,5 143,7 3166,2 66,0 589,6 1026,4 56,3 8 
Черкаська 839,2 164,2 354,2 173,0 50,0 91,8 5812,4 323,6 519,0 564,6 41,1 2 
Чернівецька 594,7 175,7 227,7 186,8 190,3 118,7 1620,8 42,0 286,8 332,8 25,4 132 
Чернігівська 1201,8 151,4 187,1 174,9 14,5 46,1 2156,7 35,6 549,5 297,7 33,9 10 
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Додаток В 
Таблиця В.1 

Вхідні дані для проведення DEA-аналізу (складено за: [136, с.17,18]+ [149,с.117,118,123,151,153]) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Вінницька 59,9 37,3 5563,5 819,8 1848,5 45,1 338,0 477,8 6895,4 324,3 14,4 853,6 1642,2 
Волинська 31,7 30,4 1109,7 15,6 1132,4 33,6 291,1 288,7 2772,7 122,4 3,8 412,4 552,3 
Дніпропетровська 215,2 65,9 3480,8 1264,1 602.1 171,1 263,5 732,7 4462,5 239,7 10,7 319,5 1920,2 
Донецька 115,0 26,9 1793,4 620,0 409,1 105,9 242,9 213,8 2401,6 86,2 5,1 192,8 989,6 
Житомирська 38,4 30,7 2093,9 231,7 1316,6 48,2 302,9 297,0 2899,4 53,3 6,5 566,6 881,6 
Закарпатська 28,9 22,9 412,4 6,9 534,3 15,1 137,3 267,2 1827,2 51,3 2,1 320,4 190,2 
Запорізька 89,1 50,6 2624,4 985,2 263,7 65 215,7 391,4 3032,7 57,1 7,9 259,5 1630,2 
Івано-Франківська 45,9 33,2 772,8 53,1 975,0 30,7 234,9 172,2 2831,0 80,0 2,9 466,8 371,4 
Київська 104,0 60,1 3327,5 452,6 1703,1 95,2 250,2 631,1 5195,8 198,7 10,3 438,0 1164,0 
Кіровоградська 38,4 39,4 3725,8 1293,8 603,4 20,7 259,3 233,9 1943,5 52,1 10,1 307,7 1692,7 
Луганська 23,8 10,8 1274,2 670,1 252,8 29,9 245,4 168,0 734,3 21,2 4,1 123,8 786,3 
Львівська 94,7 37,3 1428,8 67,6 1618,9 56,5 378,5 505,7 3487,1 123,0 5,8 543,2 662,0 
Миколаївська 48,2 41,5 2725,5 1162,3 268,4 26,7 239,9 500,9 1648,7 31,0 8,1 341,6 1533,4 
Одеська 99,8 41,7 4403,3 1004,2 541,1 78,3 222,7 348,8 1930,5 46,2 9,9 363,3 1846,2 
Полтавська 95,9 66,4 5783,1 824,4 1065,4 37,7 261,5 522,2 3825,9 80,2 13,4 796,5 1719,6 
Рівненська 35,3 30,4 1300,5 37,0 1249,4 28,6 277,5 236,2 2259,7 55,0 4,5 437,2 547,8 
Сумська 41,6 37,2 3816,2 488,4 1065,6 46 307,6 200,4 2070,5 45,5 8,1 414,6 1122,3 
Тернопільська 26,7 24,9 2448,6 149,1 987,0 12,7 345,9 259,3 2299,4 52,6 6,2 453,5 812,2 

 
 
 

Продовження таблиці В.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Харківська 124,8 45,8 4316,7 1352,2 1077,7 94,8 318,8 692,5 3192,2 95,1 12,5 529,5 1760,4 
Херсонська 32,2 30,2 2262,4 613,1 279,6 29,2 258,6 1278,2 2122,2 41,5 9,1 296,1 1351,4 
Хмельницька 41,1 31,7 3085,5 346,7 1320,5 56,3 321,3 227,5 3166,2 66,0 9,4 589,6 1153,2 
Черкаська 50,8 40,8 4091,7 576,0 839,2 41,1 300,9 354,2 5812,4 323,6 9,2 519,0 1194,9 
Чернівецька 18,5 20,3 507,4 55,5 594,7 25,4 177,9 227,7 1620,8 42,0 2,7 286,8 305,7 
Чернігівська 36,9 35,2 3739,9 537,5 1201,8 33,9 278,2 187,1 2156,7 35,6 8,2 549,5 1196,2 
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Додаток Г 
Таблиця Г.1 

Вхідні дані для оцінки інвестиційної привабливості аграрного сектора в регіонах України у 2016 році 
 Продук-

ція 
сільсь-
кого 
господар-
ства, 
млрд грн 

Продук
ція 
тваринн
ицтва. 
млн грн 

Продук-
ція 
рослинни
цтва, 
млрд грн 

Валовий 
регіональ
ний 
продукт, 
млн грн 

Посів-
на 
пло-
ща, 
тис. га 

Капі-
тальні 
інвес-
тиції, 
млн грн 

Продук
тивність 
праці у 
сільсько
му 
госпо-
дарстві, 
тис. грн. 

Кіль-
кість 
діючих 
суб’єкті
в у с/г 

Експлуат
аційна 
довжина 
залізничн
их колій, 
км 

Щільніс
ть 
залізнич
них 
колій 
км на 
1000 кв. 
м 

Довжи
на 
автом
обільн
их 
доріг, 
тис. 
км 

Щіль-
ність 
автомобі
льних 
доріг, км 
на 1000 
кв. км 

Прямі 
іноземні 
інвестиції, 
млн дол. 
США 

Вінницька 21,3 6895,4 14,4 59,9 1642,2 8302 338,0 2592 1074 30 9,5 339 309,4 
Волинська 6,6 2772,7 3,8 31,7 552,3 6384 291,1 1025 593 49 6,2 288 341,3 
Дніпропет-
ровська 15,2 4462,5 10,7 215,2 1920,2 33169 263,5 4269 1554 59 9,1 287 9064 
Донецька 7,5 2401,6 5,1 115,0 989,6 11902 242,9 2057 1570 34 8,1 302 3602,5 
Житомирська 9,4 2899,4 6,5 38,4 881,6 5573 302,9 1269 1016 47 8,5 280 388,7 
Закарпатська 3,9 1827,2 2,1 28,9 190,2 4663 137,3 1621 598 36 3,3 261 437,5 
Запорізька 9,9 3032,7 7,9 89,1 1630,2 11040 215,7 2987 988 36 7 251 1125,4 
Івано-
Франківська 5,8 2831,0 2,9 45,9 371,4 7948 234,9 766 494 28 4,2 296 813,8 
Київська 15,5 5195,8 10,3 104,0 1164,0 33411 250,2 2089 798 36 8,5 306 1988,5 
Кіровоградська 12,0 1943,5 10,1 38,4 1692,7 6355 259,3 3239 893 41 6,3 252 158,5 
Луганська 4,8 734,3 4,1 23,8 786,3 4122 245,4 1623 1092 58 5,9 219 879,1 
Львівська 9,3 3487,1 5,8 94,7 662,0 18605 378,5 1432 1263 29 8,4 376 1701,4 
Миколаївська 9,7 1648,7 8,1 48,2 1533,4 9730 239,9 4469 711 32 4,8 195 282,8 
Одеська 11.9 1930,5 9,9 99,8 1846,2 16729 222,7 6144 1061 29 8,3 242 1671,7 
Полтавська 17,2 3825,9 13,4 95,9 1719,6 15265 261,5 2514 835 29 8,9 308 1065,6 
Рівненська 6,7 2259,7 4,5 35,3 547,8 4324 277,5 753 577 30 5,1 252 313,4 
Сумська 10.2 2070,5 8,1 41,6 1122,3 5763 307,6 1141 703 41 7,2 282 422,7 
Тернопільська 8,5 2299,4 6,2 26,7 812,2 4888 345,9 1240 564 48 5 361 68,9 
Харківська 15,6 3192,2 12,5 124,8 1760,4 16546 318,8 1883 1521 16 9,6 299 2131,9 
Херсонська 11,2 2122,2 9,1 32,2 1351,4 4591 258,6 3074 453 36 5 174 275,2 
Хмельницька 12,5 3166,2 9,4 41,1 1153,2 9123 321,3 1840 738 28 7,2 346 224,5 
Черкаська 14,9 5812,4 9,2 50,8 1194,9 6499 300,9 1870 588 51 6,1 284 887,9 
Чернівецька 4,3 1620,8 2,7 18,5 305,7 2669 177,9 891 413 27 8 355 80,2 
Чернігівська 10,4 2156,7 8,2 36,9 1196,2 5319 278,2 1139 851 30 14 227 128,4 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Вхідні дані для здійснення таксономічного аналізу розвиту АПК в регіонах України у 2016 році (складено за: [40]) 
 Продукція 

сільського-
подарського 
виробництва, 
млрд грн 

Продук-
тивність 
праці у 
сільсько
му 
господар
стві, тис. 
грн. 

Продукція 
рослинни
цтва, млрд 
грн 

Площа 
сільського-
подарських 
угідь, тис. 
га 

Площа 
ріллі, 
тис. га 

Посівна 
площа 
сільського-
подарських 
угідь,  тис. га 

Виробниц
тво 
зернових і 
зернобобо
вих, тис. т 

Кількість 
діючих 
суб’єктів 
у с/г 

Продукція 
тварин-
ництва 
млн грн. 

Вироб-
ництво 
хліба, тис. 
т 

Вінницька 21,3 338,0 14,4 1470,4 1188,3 1642,2 5563,5 2592 6895,4 45,1 
Волинська 6,6 291,1 3,8 1838,2 1667,3 552,3 1109,7 1025 2772,7 33,6 
Дніпропетровська 15,2 263,5 10,7 833,0 607,6 1920,2 3480,8 4269 4462,5 171,1 
Донецька 7,5 242,9 5,1 2199,6 2082,6 989,6 1793,4 2057 2401,6 105,9 
Житомирська 9,4 302,9 6,5 1777,1 1561,0 881,6 2093,9 1269 2899,4 48,2 
Закарпатська 3,9 137,3 2,1 1290,4 1053,4 190,2 412,4 1621 1827,2 15,1 
Запорізька 9,9 215,7 7,9 387,7 192,5 1630,2 2624,4 2987 3032,7 65 
Івано-Франківська 5,8 234,9 2,9 2127,1 1880,9 371,4 772,8 766 2831,0 30,7 
Київська 15,5 250,2 10,3 493,5 377,7 1164,0 3327,5 2089 5195,8 95,2 
Кіровоградська 12,0 259,3 10,1 1513,6 1280,2 1692,7 3725,8 3239 1943,5 20,7 
Луганська 4,8 245,4 4,1 1706,0 1730,3 786,3 1274,2 1623 734,3 29,9 
Львівська 9,3 378,5 5,8 1009,5 1227,3 662,0 1428,8 1432 3487,1 56,5 
Миколаївська 9,7 239,9 8,1 1777,2 719,0 1533,4 2725,5 4469 1648,7 26,7 
Одеська 11.9 222,7 9,9 2207,5 1646,8 1846,2 4403,3 6144 1930,5 78,3 
Полтавська 17,2 261,5 13,4 1837,0 1961,8 1719,6 5783,1 2514 3825,9 37,7 
Рівненська 6,7 277,5 4,5 789,6 1713,1 547,8 1300,5 753 2259,7 28,6 
Сумська 10.2 307,6 8,1 1447,9 614,5 1122,3 3816,2 1141 2070,5 46 
Тернопільська 8,5 345,9 6,2 967,3 1159,7 812,2 2448,6 1240 2299,4 12,7 
Харківська 15,6 318,8 12,5 2187,0 831,0 1760,4 4316,7 1883 3192,2 94,8 
Херсонська 11,2 258,6 9,1 1782,5 1851,1 1351,4 2262,4 3074 2122,2 29,2 
Хмельницька 12,5 321,3 9,4 1484,2 1672,6 1153,2 3085,5 1840 3166,2 56,3 
Черкаська 14,9 300,9 9,2 1316,8 1217,6 1194,9 4091,7 1870 5812,4 41,1 
Чернівецька 4,3 177,9 2,7 442,6 1242,0 305,7 507,4 891 1620,8 25,4 
Чернігівська 10,4 278,2 8,2 1751,2 1319,1 1196,2 3739,9 1139 2156,7 33,9 

Додаток Е 
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Таблиця Е.1 
Вхідні дані для здійснення таксономічного аналізу розвиту АПК України у 2010-2014 рр. (складено за: [136, 

с.170,202,210-215,234,240]) 
 

  

Продук-
ція 
сільсь-
кого 
госпо-
дарства, 
млн. грн. 

Продук-
ція 
тварин-
ництва. 
млн. грн. 

Продукція 
рослин-
ництво, 
млн. грн. 

Продуктивні
сть праці у 
сільському 
госпо-
дарстві, грн. 

Кіль-
кість 
діючих 
суб’єк-
тів у 
с/г 

Площа 
сільсько-
госпо-
дарських 
угідь, 
тис. га 

Посів-
на пло-
ща, тис. 
га 

Площа 
ріллі, 
тис. Га 

Рента-
бель-
ність 

вироб-
ництва 

Капі-
тальні 
інвес-
тиції в 
галузь, 
млн. грн. 

Експорт 
основ-
них 
товар-
них 
груп, 
млн. дол 
США 

Імпорт 
основ-
них 
товар-
них 
груп, 
млн. 
дол. 
США 

Прямі 
іноземні 
інвестиції 
в галузі, 
млн дол. 

2010 194886,5 70332,4 124554,1 132680,4 56247 36487,9 26951,5 30932,1 21,1 9248,3 10109,7 5939,1 719,5 

2011 233696,3 71259,9 162436,4 165229 56056 36483,3 27670,5 30980,9 27 14219,5 12972,4 6546,3 725,3 

2012 223254,8 74021,4 149233,4 159679 56056 36480,6 27801,3 31035,7 20,5 16052,8 18016,1 7766,6 717,8 

2013 252859 76963,8 175895,2 201216,9 55630 36395,4 28329,3 31032,5 11,2 16145,9 17173,1 11402,8 776,9 

2014 251438,6 73730,7 177707,9 227753,4 52543 36417,6 27239,1 31066,9 25,8 17137,3 16825,4 6281,8 617,7 

2015 239467,3 71028,3 168439,0 223309,9 50347 36417,6 26901,8 31066,9 43,1 273116 16656,7 5742,8 502,2 

2016 254640,5 69588,4 185052,1 275317,8 49916 36452,1 27026,0 31131,0 37,8 359216 16490,8 5964,4 501,0 
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Додаток Є 

Вихідні дані для розрахунку інтегральних показників функціонування 

сільського господарства України 

 

Індикатори економічної ефективності  

Таблиця Є.1 

Обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції у 
розрахунку на одну особу, тис. грн  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 5,2 5,0 5,7 5,8 5,6 6,0 
Автономна Республіка Крим 4,1 3,3 3,4 – – – 
Вінницька 9,2 8,9 11,0 12,3 11,3 12,3 
Волинська 5,6 6,0 6,1 6,5 6,2 6,3 
Дніпропетровська 4,3 3,5 4,6 4,3 4,6 4,7 
Донецька 2,6 2,5 2,6 2,5 1,6 1,8 
Житомирська 5,7 6,3 6,6 7,0 6,4 7,6 
Закарпатська 3,2 3,4 3,4 3,4 3,3 3,1 
Запорізька 4,9 4,0 5,3 5,2 5,7 5,7 
Івано-Франківська 3,8 4,0 4,1 4,3 4,1 4,2 
Київська 3,0 3,3 3,3 3,4 3,1 3,3 
Кіровоградська 10,5 9,0 11,6 11,4 11,3 12,3 
Луганська 2,7 2,8 2,9 2,3 1,8 2,2 
Львівська 3,3 3,4 3,5 3,7 3,6 3,7 
Миколаївська 7,1 5,9 8,0 7,5 7,7 8,4 
Одеська 4,2 3,4 4,7 4,6 4,4 5,0 
Полтавська 10,1 9,1 11,0 10,7 11,5 12,0 
Рівненська 5,2 5,4 5,7 6,0 5,5 5,8 
Сумська 6,8 7,2 8,3 9,2 8,8 9,2 
Тернопільська 6,7 7,4 7,5 8,6 7,6 8,0 
Харківська 4,8 4,4 5,3 5,5 5,4 5,8 
Херсонська 9,2 7,7 9,1 9,6 10,2 10,6 
Хмельницька 7,3 8,5 8,8 10,2 8,9 9,7 
Черкаська 11,3 11,0 11,8 11,7 11,7 12,1 
Чернівецька 4,8 4,8 5,0 5,2 4,7 4,7 
Чернігівська 7,7 8,4 8,8 9,5 9,5 10,0 
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Таблиця Є.2 

Забезпеченість енергетичними потужностями в розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь, кВт  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 185 210 216 208 166 175 
Автономна Республіка Крим 250 294 278 – – – 
Вінницька 199 509 665 731 182 199 
Волинська 386 340 306 285 261 245 
Дніпропетровська 183 213 204 178 170 176 
Донецька 205 200 199 135 175 182 
Житомирська 185 172 158 137 126 133 
Закарпатська 358 471 303 305 235 208 
Запорізька 188 192 191 187 171 191 
Івано-Франківська 248 281 199 172 296 285 
Київська 268 255 261 231 246 260 
Кіровоградська 156 164 163 162 161 171 
Луганська 178 184 169 160 145 152 
Львівська 264 225 187 190 187 161 
Миколаївська 125 146 139 146 148 170 
Одеська 179 190 174 163 144 147 
Полтавська 186 190 189 195 181 188 
Рівненська 213 224 215 189 158 154 
Сумська 141 142 215 130 126 136 
Тернопільська 151 151 150 149 163 143 
Харківська 168 169 169 168 163 173 
Херсонська 175 209 197 199 139 148 
Хмельницька 156 152 146 141 141 135 
Черкаська 192 203 198 184 172 195 
Чернівецька 209 175 182 180 160 189 
Чернігівська 173 164 155 148 138 145 
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Таблиця Є.3 

Урожайність зернових і зернобобових культур, ц/га  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 37,2 31,8 40,6 43,7 41,1 46,1 
Автономна Республіка Крим 31,9 16,9 16,1 – – – 
Вінницька 49,3 43,1 55,7 60,7 46,0 62,2 
Волинська 29,7 32,2 34,1 38,3 39,4 37,7 
Дніпропетровська 30,8 15,6 31,9 28,7 32,6 31,9 
Донецька 29,5 21,9 28,7 34,1 28,5 33,0 
Житомирська 39,3 43,5 51,2 52,4 41,8 53,5 
Закарпатська 37,6 36,1 37,1 38,7 37,5 44,8 
Запорізька 26,0 15,9 23,7 27,4 29,0 29,7 
Івано-Франківська 39,6 40,7 43,0 48,4 45,1 51,0 
Київська 45,2 51,2 55,7 60,0 51,4 58,7 
Кіровоградська 40,9 29,6 44,2 43,6 41,0 46,1 
Луганська 25,5 25,4 24,0 33,1 25,0 33,6 
Львівська 36,5 37,1 39,5 47,0 45,5 47,0 
Миколаївська 28,4 16,3 29,4 30,4 30,5 32,7 
Одеська 29,2 17,1 31,2 31,3 29,2 36,8 
Полтавська 51,6 38,9 55,9 50,8 57,4 61,8 
Рівненська 32,6 36,3 41,4 47,8 45,0 48,2 
Сумська 38,3 40,5 54,0 62,2 56,0 59,1 
Тернопільська 41,0 43,9 46,7 55,4 49,7 52,6 
Харківська 37,0 29,0 40,3 44,9 39,6 43,9 
Херсонська 32,4 18,2 22,2 28,3 33,6 34,1 
Хмельницька 40,3 45,2 50,0 60,9 53,0 57,7 
Черкаська 57,3 51,3 62,1 58,2 58,1 62,1 
Чернівецька 45,8 44,6 46,0 52,9 44,9 41,4 
Чернігівська 38,4 43,2 46,7 56,5 51,8 57,2 
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Таблиця Є.4 

Середньорічний удій молока від однієї корови, кг  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 4177 4372 4455 4508 4644 4735 
Автономна Республіка Крим 4078 3997 4104 – – – 
Вінницька 4683 4853 4909 4953 5137 5290 
Волинська 3846 4032 4070 4042 4082 4190 
Дніпропетровська 4164 4210 4281 4351 4387 4240 
Донецька 4422 4440 4564 4118 4426 5011 
Житомирська 4104 4423 4510 4513 4877 5067 
Закарпатська 3613 3795 3848 3844 3634 3387 
Запорізька 3975 4189 4189 4210 4266 4269 
Івано-Франківська 3656 3831 3855 4054 4354 4609 
Київська 5406 5986 6011 6023 6048 6223 
Кіровоградська 4712 4582 4873 4917 4984 5160 
Луганська 4267 4497 4551 4287 4197 4134 
Львівська 3927 4009 4087 4105 4180 4172 
Миколаївська 3906 3939 4061 4033 4110 4208 
Одеська 3640 3503 3552 3561 3502 3464 
Полтавська 5118 5545 5608 6019 6016 5930 
Рівненська 3725 3875 3938 3951 4206 4486 
Сумська 4283 4513 4708 4757 4940 4986 
Тернопільська 3710 4073 4287 4449 4561 4716 
Харківська 4521 4987 5246 5145 5483 5608 
Херсонська 3808 3966 3948 4175 4163 4197 
Хмельницька 3849 3968 3972 4136 4175 4340 
Черкаська 4779 5257 5357 5494 5724 5780 
Чернівецька 4187 4252 4313 4423 4764 4888 
Чернігівська 4239 4420 4496 4533 4735 4791 
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Таблиця Є.5 

Питома вага домогосподарств з наявною технікою, %  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 14,6 14,8 15,8 17,4 17,5 17,4 
Автономна Республіка Крим 6,5 7,2 4,0 – – – 
Вінницька 7,2 4,6 7,3 11,0 12,0 14,0 
Волинська 49,2 46,3 46,8 43,8 49,9 36,1 
Дніпропетровська 18,1 17,4 17,7 22,2 23,6 20,5 
Донецька 97,0 73,1 74,1 71,6 62,1 69,5 
Житомирська 18,1 18,8 16,7 21,4 20,2 19,5 
Закарпатська 5,0 4,8 10,7 4,9 8,5 6,6 
Запорізька 12,6 11,3 8,1 9,8 11,5 11,4 
Івано-Франківська 3,2 4,5 5,6 6,6 6,3 5,1 
Київська 5,7 6,3 5,6 4,6 3,6 5,1 
Кіровоградська 5,8 3,5 7,4 7,7 7,2 7,6 
Луганська 19,4 21,7 27,2 33,4 25,8 36,2 
Львівська 13,7 14,8 15,3 18,4 20,6 17,4 
Миколаївська 32,9 27,5 32,8 33,1 33,8 40,6 
Одеська 8,5 7,5 8,4 8,4 8,8 9,7 
Полтавська 3,7 5,1 8,6 5,8 10,1 6,5 
Рівненська 28,4 58,8 64,8 57,9 55,9 61,1 
Сумська 9,2 7,3 9,7 6,1 8,3 9,9 
Тернопільська 24,7 22,1 25,7 27,2 32,6 35,9 
Харківська 5,6 5,1 7,9 10,7 9,5 7,6 
Херсонська 5,6 10,7 8,9 14,6 16,1 11,0 
Хмельницька 10,3 12,0 8,3 16,2 16,4 14,1 
Черкаська 2,7 2,3 2,7 3,4 3,9 4,4 
Чернівецька 8,0 9,4 7,5 14,4 13,3 14,7 
Чернігівська 9,8 7,7 9,9 9,6 13,3 13,2 
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Індикатори кадрового забезпечення 

Таблиця Є.6 

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, %  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 57,6 62,7 63,5 55,9 55,1 54,9 
Автономна Республіка Крим 58,2 66,4 66,4 – – – 
Вінницька 53,4 63,8 66,6 58,6 58,0 57,0 
Волинська 52,7 65,9 66,5 54,3 51,6 48,9 
Дніпропетровська 60,9 58,3 58,5 53,7 54,7 51,8 
Донецька 59,1 62,8 62,0 50,7 49,1 48,2 
Житомирська 52,9 67,6 67,7 58,9 56,4 57,1 
Закарпатська 64,9 53,6 54,8 53,6 53,6 51,7 
Запорізька 58,7 63,3 64,7 57,6 55,9 55,8 
Івано-Франківська 48,9 57,0 58,3 55,7 54,4 53,6 
Київська 58,2 60,9 62,6 52,1 54,7 55,4 
Кіровоградська 57,8 56,5 59,9 52,8 49,5 49,8 
Луганська 56,0 69,7 72,0 56,2 69,8 69,0 
Львівська 55,1 61,3 61,6 52,9 52,1 53,5 
Миколаївська 56,8 61,2 63,1 60,4 62,2 60,0 
Одеська 57,4 61,3 62,7 55,8 57,8 56,6 
Полтавська 58,0 60,3 61,1 54,3 50,4 50,8 
Рівненська 50,2 67,8 67,8 62,3 62,8 60,1 
Сумська 57,2 65,9 68,2 62,2 59,4 61,8 
Тернопільська 48,9 59,2 59,5 51,8 45,7 44,2 
Харківська 60,2 64,7 65,3 53,7 54,1 57,8 
Херсонська 50,7 70,2 70,9 63,2 62,4 61,5 
Хмельницька 56,2 61,4 61,4 52,4 48,1 52,2 
Черкаська 55,0 64,1 64,5 57,3 56,1 54,7 
Чернівецька 40,3 69,2 68,3 59,1 57,1 62,5 
Чернігівська 53,8 68,6 68,5 60,5 58,5 57,0 
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Таблиця Є.8 

Загальне демографічне навантаження населення  

у віці 15-64 роки, осіб  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 514 510 508 516 516 519 
Автономна Республіка Крим 424 431 438 – – – 
Вінницька 581 568 560 559 556 556 
Волинська 556 555 552 552 550 549 
Дніпропетровська 509 504 505 513 519 525 
Донецька 486 484 486 492 496 504 
Житомирська 583 574 574 564 559 560 
Закарпатська 440 442 446 453 457 462 
Запорізька 487 483 483 490 495 501 
Івано-Франківська 492 488 484 486 485 487 
Київська 548 542 539 540 541 543 
Кіровоградська 543 537 538 542 541 543 
Луганська 464 460 464 474 478 488 
Львівська 497 493 489 489 486 488 
Миколаївська 474 474 477 484 488 493 
Одеська 473 470 472 483 490 497 
Полтавська 516 508 506 511 513 515 
Рівненська 572 570 568 568 565 564 
Сумська 533 524 521 523 523 522 
Тернопільська 529 520 514 512 506 503 
Харківська 481 476 480 489 494 499 
Херсонська 440 439 441 450 454 460 
Хмельницька 606 597 591 591 586 584 
Черкаська 555 547 543 546 546 550 
Чернівецька 500 495 493 498 499 502 
Чернігівська 663 651 643 639 631 629 
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Таблиця Є.9 

Коефіцієнт депопуляції населення  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 1,46 1,40 1,44 1,49 1,62 1,66 
Автономна Республіка Крим 1,02 0,96 0,96 – – – 
Вінницька 1,88 1,81 1,92 1,89 2,02 2,07 
Волинська 1,05 0,99 1,02 1,03 1,13 1,12 
Дніпропетровська 1,60 1,54 1,54 1,65 1,75 1,83 
Донецька 1,87 1,81 1,85 2,09 2,56 2,26 
Житомирська 1,69 1,66 1,72 1,75 1,11 1,86 
Закарпатська 0,79 0,78 0,79 0,80 0,92 0,93 
Запорізька 1,68 1,53 1,53 1,63 1,80 1,85 
Івано-Франківська 1,09 1,06 1,11 1,15 1,22 1,28 
Київська 1,88 1,82 1,87 1,87 1,92 2,02 
Кіровоградська 1,75 1,70 1,68 1,73 1,94 1,95 
Луганська 2,08 2,02 2,06 2,19 2,90 2,59 
Львівська 1,20 1,16 1,19 1,17 1,28 1,30 
Миколаївська 1,32 1,23 1,26 1,34 1,56 1,60 
Одеська 1,11 1,10 1,12 1,10 1,24 1,24 
Полтавська 2,10 1,99 2,06 2,02 2,14 2,32 
Рівненська 0,87 0,83 0,89 0,91 0,96 0,96 
Сумська 2,50 2,40 2,53 2,51 2,67 2,86 
Тернопільська 1,55 1,50 1,54 1,61 1,76 1,85 
Харківська 1,84 1,76 1,76 1,79 2,02 2,06 
Херсонська 1,22 1,20 1,22 1,20 1,44 1,55 
Хмельницька 2,01 1,98 2,02 1,98 2,07 2,18 
Черкаська 2,17 2,02 2,17 2,11 2,22 2,41 
Чернівецька 1,03 1,01 1,04 1,01 1,13 1,16 
Чернігівська 3,10 2,99 3,12 3,27 3,45 3,42 
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Таблиця Є.10 

Коефіцієнт міграційного руху  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 0,991 0,992 0,992 0,964 0,990 0,990 
Автономна Республіка Крим 1,001 1,001 1,002 – – – 
Вінницька 0,985 0,987 0,985 0,986 0,985 0,985 
Волинська 0,999 0,999 0,999 0,999 0,998 0,998 
Дніпропетровська 0,990 0,990 0,990 0,989 0,988 0,988 
Донецька 0,986 0,986 0,985 0,984 0,982 0,988 
Житомирська 0,987 0,987 0,986 0,986 0,994 0,987 
Закарпатська 1,004 1,005 1,005 1,004 1,001 1,002 
Запорізька 0,988 0,990 0,990 0,989 0,987 0,987 
Івано-Франківська 0,999 0,999 0,998 0,997 0,996 0,995 
Київська 0,987 0,988 0,988 0,989 0,990 0,991 
Кіровоградська 0,985 0,986 0,986 0,986 0,985 0,987 
Луганська 0,984 0,985 0,985 0,988 0,987 0,988 
Львівська 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 
Миколаївська 0,993 0,993 0,993 0,991 0,989 0,989 
Одеська 0,998 0,998 0,998 0,999 0,997 0,996 
Полтавська 0,983 0,984 0,983 0,984 0,983 0,983 
Рівненська 1,003 1,004 1,003 1,003 1,002 1,002 
Сумська 0,980 0,979 0,978 0,978 0,978 0,980 
Тернопільська 0,991 0,992 0,991 0,990 0,989 0,988 
Харківська 0,987 0,987 0,988 0,988 0,986 0,987 
Херсонська 0,995 0,995 0,994 0,995 0,992 0,991 
Хмельницька 0,983 0,983 0,983 0,984 0,983 0,984 
Черкаська 0,984 0,985 0,984 0,984 0,984 0,981 
Чернівецька 1,156 0,999 0,998 0,999 0,997 0,997 
Чернігівська 0,972 0,972 0,971 0,970 0,971 0,974 
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Таблиця Є.15 

Середній вік населення, років  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 40,8 40,7 40,7 40,8 40,8 40,9 
Автономна Республіка Крим 39,3 39,3 39,4 – – – 
Вінницька 42,9 42,9 42,9 42,8 42,9 42,9 
Волинська 37,7 37,6 37,5 37,4 37,4 37,4 
Дніпропетровська 41,3 41,3 41,3 41,3 41,4 41,5 
Донецька 42,6 42,7 42,8 42,9 43,3 43,6 
Житомирська 41,7 41,6 41,5 41,4 41,4 41,4 
Закарпатська 36,4 36,5 36,6 36,6 36,7 36,8 
Запорізька 41,3 41,3 41,4 41,4 41,5 41,5 
Івано-Франківська 39,0 39,0 39,1 39,1 39,2 39,3 
Київська 42,7 42,5 42,3 42,1 42,0 41,9 
Кіровоградська 42,0 42,0 42,0 42,0 42,1 42,2 
Луганська 43,1 43,3 43,4 43,8 44,2 44,6 
Львівська 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,6 
Миколаївська 39,3 39,4 39,4 39,5 39,6 39,8 
Одеська 38,1 38,1 38,0 38,0 38,0 38,1 
Полтавська 43,1 43,1 43,2 43,1 43,2 43,2 
Рівненська 36,9 36,8 36,6 36,5 36,5 36,5 
Сумська 44,4 44,4 44,5 44,5 44,6 44,7 
Тернопільська 41,0 41,0 41,1 41,1 41,1 41,2 
Харківська 42,4 42,5 42,6 42,6 42,7 42,8 
Херсонська 39,2 39,3 39,4 39,5 39,7 39,8 
Хмельницька 43,7 43,6 43,6 43,5 43,5 43,5 
Черкаська 43,6 43,6 43,7 43,7 43,7 43,8 
Чернівецька 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,8 
Чернігівська 46,8 46,7 46,6 46,5 46,5 46,4 
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Індикатори екологічної стійкості 

Таблиця Є.16 

Питома вага інвестицій на охорону та раціональне використання 
природних ресурсів, %  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 1,78 2,41 2,42 3,63 2,81 3,73 
Автономна Республіка Крим 1,25 1,30 0,11 – – – 
Вінницька 0,78 0,54 0,48 0,13 0,55 0,77 
Волинська 1,28 0,21 0,09 0,10 0,09 0,17 
Дніпропетровська 6,30 4,38 4,70 7,39 5,47 5,01 
Донецька 3,51 2,87 5,26 2,85 2,80 5,47 
Житомирська 0,09 0,17 0,02 0,87 0,44 0,30 
Закарпатська 0,14 0,44 0,30 0,21 0,21 0,13 
Запорізька 5,39 6,29 4,72 12,53 7,59 9,63 
Івано-Франківська 0,67 1,07 1,86 2,04 0,94 1,51 
Київська 0,29 9,57 9,00 19,28 17,07 24,88 
Кіровоградська 0,06 0,30 0,28 0,78 0,15 0,29 
Луганська 1,89 6,32 2,83 4,16 2,52 0,95 
Львівська 0,54 0,57 1,49 1,37 0,45 0,56 
Миколаївська 1,32 1,34 0,67 1,37 1,64 1,26 
Одеська 0,81 0,22 0,30 0,10 0,27 0,10 
Полтавська 0,79 1,20 1,41 1,45 0,80 0,67 
Рівненська 0,21 0,93 1,64 0,69 0,99 0,70 
Сумська 0,54 0,52 0,54 0,53 1,43 0,84 
Тернопільська 0,01 0,14 0,14 0,17 0,62 1,13 
Харківська 3,94 4,12 1,90 0,87 0,56 0,58 
Херсонська 0,03 0,09 0,37 0,31 0,25 0,05 
Хмельницька 0,10 0,40 0,28 0,17 0,28 0,40 
Черкаська 0,47 0,52 0,85 0,56 1,21 1,03 
Чернівецька 0,11 0,35 0,17 0,21 0,67 0,52 
Чернігівська 1,45 1,60 1,82 0,93 0,87 0,43 
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Таблиця Є.20 

Рівень розораності сільськогосподарських угідь, %  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 84,9 85,1 85,3 85,3 85,4 85,5 
Автономна Республіка Крим 80,6 80,6 80,8 – – – 
Вінницька 90,8 90,8 90,8 90,7 90,7 90,6 
Волинська 73,0 73,2 73,1 73,0 72,9 73,0 
Дніпропетровська 94,6 94,7 94,7 94,7 94,7 94,8 
Донецька 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 
Житомирська 80,3 81,1 81,3 81,5 81,6 81,5 
Закарпатська 47,9 48,1 48,0 48,0 49,7 49,6 
Запорізька 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,5 
Івано-Франківська 76,2 76,2 76,4 76,5 76,5 76,5 
Київська 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 
Кіровоградська 96,7 96,7 96,7 96,7 96,6 96,5 
Луганська 71,9 72,2 72,1 71,9 71,9 71,9 
Львівська 70,0 70,3 71,0 71,0 71,2 71,1 
Миколаївська 91,9 92,1 92,5 92,5 92,7 92,6 
Одеська 88,4 88,8 88,8 88,9 88,9 88,9 
Полтавська 91,8 92,4 92,8 93,0 93,3 93,2 
Рівненська 75,5 75,8 77,7 77,8 77,8 77,7 
Сумська 79,8 79,8 80,0 80,1 80,1 80,1 
Тернопільська 85,7 85,8 85,8 85,8 85,9 85,7 
Харківська 83,9 84,0 84,2 84,5 84,6 84,7 
Херсонська 93,4 93,4 93,7 93,8 93,8 93,7 
Хмельницька 81,4 81,5 82,0 82,0 82,0 82,0 
Черкаська 94,3 94,3 94,3 94,4 94,3 94,4 
Чернівецька 72,2 72,0 72,1 72,5 72,8 72,7 
Чернігівська 74,6 74,8 75,0 75,1 75,3 75,2 
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Таблиця Є.21 

Обсяг внесення органічних добрив на 1 га посівної площі, тонн  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Автономна Республіка Крим 0,6 0,7 0,5 – – – 
Вінницька 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 
Волинська 2,3 1,9 1,5 1,9 1,7 1,6 
Дніпропетровська 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Донецька 0,6 0,7 0,3 0,2 0,4 0,3 
Житомирська 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 
Закарпатська 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 
Запорізька 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Івано-Франківська 2,1 1,4 2,0 2,9 2,8 2,8 
Київська 1,5 1,4 1,3 1,7 1,4 1,2 
Кіровоградська 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Луганська 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Львівська 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 0,4 
Миколаївська 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 
Одеська 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Полтавська 1,0 0,9 1,2 1,2 1,1 1,0 
Рівненська 0,8 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 
Сумська 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Тернопільська 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 
Харківська 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 
Херсонська 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Хмельницька 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 
Черкаська 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2 
Чернівецька 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3 
Чернігівська 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,6 
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Таблиця Є.22 

Частка технічних культур, %  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 26,9 28,3 27,8 31,0 31,0 32,8 
Автономна Республіка Крим 15,9 17,6 19,4 – – – 
Вінницька 26,5 27,6 27,6 31,2 32,8 30,7 
Волинська 10,3 11,5 13,5 14,5 16,7 14,9 
Дніпропетровська 29,1 31,1 30,2 31,8 30,0 34,8 
Донецька 31,0 32,5 31,9 33,9 34,0 35,1 
Житомирська 15,9 19,8 21,2 28,4 32,8 29,8 
Закарпатська 4,5 4,1 4,5 4,2 4,2 4,1 
Запорізька 40,1 40,5 37,6 38,9 35,9 39,9 
Івано-Франківська 9,7 12,1 12,8 17,2 17,5 18,9 
Київська 22,8 25,1 27,4 32,4 33,9 33,0 
Кіровоградська 40,5 42,7 41,7 45,8 45,3 45,6 
Луганська 37,1 37,0 36,5 41,2 41,4 44,6 
Львівська 12,2 13,4 15,9 17,2 18,7 20,8 
Миколаївська 31,2 36,1 31,5 33,3 33,0 38,7 
Одеська 27,1 25,4 25,9 27,4 26,6 28,1 
Полтавська 27,3 29,9 27,4 31,8 33,3 33,3 
Рівненська 17,5 15,1 14,3 17,5 21,2 17,8 
Сумська 19,6 22,6 24,4 27,4 26,5 29,0 
Тернопільська 21,2 18,5 20,6 22,7 26,9 25,8 
Харківська 27,8 28,4 26,4 29,8 27,4 32,7 
Херсонська 34,0 38,7 32,6 34,5 31,3 38,8 
Хмельницька 26,9 25,8 26,8 34,1 36,4 36,6 
Черкаська 26,2 27,8 27,7 31,4 31,5 30,6 
Чернівецька 22,1 21,8 22,5 26,3 30,2 28,0 
Чернігівська 13,7 16,7 20,7 22,1 23,8 26,9 
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Таблиця Є.23 

Питома вага продукції тваринництва, %  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 30,5 33,2 30,4 29,3 29,7 27,3 
Автономна Республіка Крим 41,4 49,1 44,7 – – – 
Вінницька 24,4 27,8 29,3 30,2 37,2 32,3 
Волинська 44,3 43,6 44,8 43,6 43,2 42,3 
Дніпропетровська 31,1 39,3 29,6 32,1 29,5 29,4 
Донецька 35,5 38,8 35,7 31,3 35,6 32,0 
Житомирська 37,1 35,7 34,1 31,6 34,9 30,8 
Закарпатська 51,3 50,6 50,6 48,9 48,7 46,1 
Запорізька 23,5 29,9 23,2 24,0 21,1 20,5 
Івано-Франківська 55,6 54,5 53,4 51,6 52,4 48,8 
Київська 37,4 37,6 37,8 35,6 38,4 33,4 
Кіровоградська 17,9 22,3 16,8 17,2 17,7 16,1 
Луганська 29,8 29,5 28,6 27,8 21,7 15,2 
Львівська 41,6 40,6 41,7 38,9 39,4 37,7 
Миколаївська 23,1 27,5 19,6 21,3 18,9 17,0 
Одеська 21,7 26,9 19,6 18,8 19,7 16,2 
Полтавська 20,4 25,7 23,4 24,6 22,6 22,2 
Рівненська 35,9 35,8 35,7 34,2 35,3 33,6 
Сумська 24,8 24,8 22,3 20,3 21,0 20,3 
Тернопільська 26,3 26,0 28,1 25,3 28,7 27,0 
Харківська 24,7 26,2 24,1 22,0 22,0 20,4 
Херсонська 18,6 23,8 23,6 25,1 21,4 18,9 
Хмельницька 28,4 28,5 30,8 27,4 29,9 25,2 
Черкаська 41,1 42,2 39,6 40,5 39,4 38,8 
Чернівецька 39,9 40,4 38,3 35,9 38,5 37,8 
Чернігівська 27,1 25,4 25,1 22,6 21,7 20,8 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Обсяги капітальних інвестицій в розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь, тис. грн  

Адміністративна область Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 45,1 51,8 51,1 51,6 82,7 136,2 
Автономна Республіка Крим 37,2 34,3 30,7 – – – 
Вінницька 77,1 79,1 70,2 84,4 119,4 181,0 
Волинська 26,1 30,2 33,1 38,0 102,3 88,7 
Дніпропетровська 56,4 55,7 46,9 60,4 77,4 163,9 
Донецька 41,4 33,5 45,7 18,1 28,4 49,3 
Житомирська 23,0 38,5 42,0 43,5 72,8 98,9 
Закарпатська 17,8 14,0 19,9 14,2 25,0 21,7 
Запорізька 33,8 28,4 23,3 28,5 58,7 122,7 
Івано-Франківська 62,3 73,2 89,0 83,2 200,4 97,3 
Київська 92,7 96,4 103,1 107,0 187,5 271,2 
Кіровоградська 54,4 72,2 58,4 70,9 104,1 202,5 
Луганська 18,2 28,4 24,8 11,7 16,8 87,2 
Львівська 40,9 36,3 42,6 46,6 68,9 108,2 
Миколаївська 35,7 27,2 32,8 40,1 69,2 140,2 
Одеська 39,4 26,0 25,4 39,2 52,5 119,0 
Полтавська 67,2 84,7 100,2 85,7 110,0 194,9 
Рівненська 40,9 26,0 36,4 40,0 57,9 62,3 
Сумська 36,3 39,9 47,0 58,7 91,0 142,8 
Тернопільська 44,6 74,8 88,6 61,3 95,2 168,3 
Харківська 32,2 44,4 43,3 42,4 82,1 138,7 
Херсонська 38,8 37,8 31,1 37,3 72,1 133,0 
Хмельницька 56,4 78,8 56,6 55,8 106,8 122,0 
Черкаська 72,8 79,6 79,7 88,7 124,2 203,9 
Чернівецька 41,2 43,3 56,9 65,7 65,1 50,8 
Чернігівська 45,8 54,3 63,0 48,9 77,0 119,6 
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Показники оцінки рівня розвитку інвестиційної інфраструктури у 2016 р. 

Назва області 

Кількість 
інформа-

ційно-
консульта

ційних 
установ, 

од. 

Кількість 
небанківсь

ких 
фінансово-
кредитних  
установ, 

од. 

Кількість 
інвестицій-
них фондів 
і компаній, 

од. 

Кількість 
інноваційн
их фондів і 
компаній, 

од. 

Кіль-
кість 

бізнес-
центрів, 

шт. 

Кількість 
лізинго-

вих 
центрів, 

од. 

Кількість 
фондів 

підтрим-
ки 

підприєм
ництва, 

од. 
Вінницька  56 125 34 23 8 6 14 
Волинська 62 64 12 4 10 6 11 
Донецька 630 376 216 120 28 38 8 
Дніпропет-
ровська 7 59 7 0 4 4 1 

Житомирська 254 35 0 2 3 0 2 
Закарпатська 58 128 16 11 4 2 10 
Запорізька 20 60 39 4 83 8 3 
Івано-
Франківська  24 26 2 0 16 2 1 

Київська 90 57 5 0 12 12 13 
Кіровоградсь-
ка 58 39 0 1 23 4 4 

Луганська 128 127 33 1 20 6 14 
Львівська 53 142 21 1 16 15 15 
Миколаївська 237 184 14 10 21 8 4 
Одеська 25 25 12 10 31 7 10 
Полтавська 375 29 72 26 14 10 14 
Рівненська 11 144 3 1 3 4 1 
Сумська 20 20 7 6 6 3 7 
Тернопільська 24 59 0 1 7 3 2 
Харківська 499 59 152 145 54 34 2 
Херсонська 19 62 16 2 7 4 10 
Хмельницька 54 50 1 1 3 3 3 
Черкаська 42 81 3 1 4 5 2 
Чернігівська  8 42 0 1 2 0 2 
Чернівецька 20 32 2 1 3 1 10 

Складено за:[183-186] 
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