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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка концепції формуван�

ня й функціонування організаційно�економічно�
го механізму інвестиційної діяльності аграрних
підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Теоретичну основу формування й функціону�

вання організаційно�економічного механізму інве�
стиційної діяльності становить закон вартості,
попиту та пропозиції, грошового обігу, взаємо�
зв'язку і пропорції виробництва, розподілу, обміну
і споживання. Відновлення основного капіталу як
матеріальної основи відтворювального циклу й
подолання кризової ситуації в сільському госпо�
дарстві становить основу інвестиційної діяльності
агарних підприємств, яка базується на інно�
ваційній діяльності й інших напрямах науково�тех�
нічного прогресу.

Закономірності, що визначають теоретичну
основу формування й функціонування організа�
ційно�економічного механізму на макрорівні, про�
являються в системі взаємозалежних економічних
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категорій, які виражають їх сутність. До них на�
лежать ціна, бюджет, фінанси, кредит, податки,
страхування та інші категорії. Ціна як економічна
категорія стає найважливішим інструментом фор�
мування доходів держави при планово�регульо�
ваній економіці. У ринковій економіці ціни є виз�
начальним показником.

Фінанси й кредит як економічні категорії тісно
взаємозалежні. Кредит у чистому вигляді розумі�
ється як банківський кредит. Його роль у відтво�
рювальному процесі аграрних підприємств добре
відома — це спосіб покриття потреб в інвестиціях,
тимчасового розриву між доходами і витратами
тощо. Кредит відрізняється від фінансування
своєю поворотністю і платністю. І кредит, і фінан�
си не виходять за межі грошових відносин. Розг�
лядати бюджет як фінансову, а відповідно і еко�
номічну категорію товарного господарювання, да�
ють змогу такі обставини. Відносини, що виника�
ють в економічному базисі на стадії вартісного пе�
рерозподілу, є реальними. Отже, бюджет як скла�
дова перерозподільних процесів, зумовлених не�
обхідністю забезпечення безперервності відтво�
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рення, як один із способів функціонування фі�
нансів, забезпечення інвестицій — об'єктивно не�
обхідний [4; 6].

Податки як активний чинник перерозпо�
дільних процесів впливають на відтворення, сти�
мулюючи або стримуючи його темпи, посилюючи
або послаблюючи нагромадження капіталу, роз�
ширюючи або зменшуючи платоспроможний по�
пит населення, активізуючи або стримуючи інвес�
тиційну активність [3]. Страхування як економіч�
на категорія відображає процес формування
цільових фондів коштів і їх використання на від�
шкодування збитку при виникненні різних неспри�
ятливих явищ, а також на надання матеріальної до�
помоги громадянам при настанні певних подій.
Поняття суспільного відтворення поєднує відтво�
рення матеріальних благ і робочої сили, тому стра�
хування є важливим елементом відтворення. Усі

перелічені категорії поєднує
грошова природа й активна
участь у відтворювальному про�
цесі, а отже, і в інвестиційній
діяльності [1].

Організаційна частина меха�
нізму інвестиційної діяльності
представлена державними і при�
ватними господарюючими суб�
'єктами. Державні структури —
це суб'єкти державного та місце�
вого рівнів, що здійснюють зако�
нотворчу діяльність, органи ви�
конавчої влади тощо. Приватні
господарюючі суб'єкти в нашій
схемі представлені інтегровани�
ми утвореннями, самостійними
господарюючими організаціями,
які виробляють продукцію, осо�
бистими підсобними господар�
ствами, які не увійшли в інтегро�
вані структури.

У системі відносин організа�
ційно�економічного механізму
інвестування особливу уваги ми
приділяємо взаємодії суб'єктів
державного і регіонального
рівнів (рис. 1). Нижче пояснені
окремі елементи організаційно�
економічного механізму інвести�
ційної діяльності.

Згідно узагальненої структу�
ри організаційно�економічного
механізму інвестиційної діяль�
ності в АПК, ряд важливих ре�
гуляторних функцій у масштабі
національного господарства має
залишитися в держави. Це нау�
ково�технічна, структурна й
інвестиційна політика, розробка
і втілення в життя загальних
цілей і принципів соціальної
політики, вирішення проблем

екології тощо. Державне регулювання економіки
в Україні прийшло на зміну директивному плану�
ванню й централізованому розподілові всіх видів
ресурсів. Його зміст і цілі, механізм та інструмен�
тарій поки тільки складаються одночасно з роз�
робкою необхідної законодавчої бази. Тому сто�
совно сьогоднішнього стану української економі�
ки державне регулювання є способом мобілізації
ресурсів для виведення економіки з кризи, виправ�
лення диспропорцій у національній економіці.

Цілі, на які спрямовується державне регулю�
вання, залежать на кожному історичному етапі від
багатьох факторів: рівня його розвитку, структу�
ри, ступеня включення в міжнародний поділ праці
тощо. Класичний набір економічних цілей країн з
розвинутою ринковою економікою включає еко�
номічне зростання, повну зайнятість, економічну
ефективність, стабільний рівень, економічну сво�
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Рис. 1. Структура організаційно"економічного механізму
інвестиційної діяльності в АПК
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боду, справедливий розподіл доходів, економічну
забезпеченість, торговельний баланс.

Будь�яка економічна система має потребу в
державному регулюванні. У сучасних умовах не�
втручання держави в соціально�економічні проце�
си немислиме. Найбільш розвинутий механізм дер�
жавного регулювання економіки склався в краї�
нах Західної Європи (Франції, Німеччині, Нідер�
ландах, Австрії, Іспанії, Скандинавських країнах),
Японії, ряді країн Африки й Латинської Амери�
ки. Слабше державне регулювання економіки в
США, Канаді, Австралії, де, на відміну від Євро�
пи, не було таких значних соціально�економічних
потрясінь, як війни, і де приватний капітал мав
сильні позиції [7]. Державне регулювання еконо�
міки має особливо важливе значення для країн, що
стали на шлях формування ринкових відносин.

Дослідженнями встановлено, що ефективність
функціонування оранізаційно�економічного меха�
нізму АПК на державному рівні, його стимулюю�
ча роль залежать від наступних умов:

— розвиток економіки галузей реального сек�
тора виробництва. Зростання виробництва приво�
дить до підвищення платоспроможного попиту
споживачів, а це служить реальним стимулом до
розвитку інвестиційної активності;

— ефективна державна агропродовольча пол�
ітика, яка повинна визначити й забезпечити в міру
своєї відповідальності умови для розвитку регіо�
нального АПК.

Інвестиційний процес повинен мати законо�
давче забезпечення. Слід зазначити, що сьогодні
прийняті основні законодавчі акти, що регулюють
як вітчизняні, так і іноземні інвестиції. Актуаль�
ним напрямом регіональної політики у сфері еко�
номіки АПК є законотворча діяльність. Базові за�
кони, які спрямовані на регулювання аграрних
відносин, мають основне значення.

Для ефективної агропродовольчої політики
необхідне розмежування функцій між централь�
ними і місцевими органами влади. Причому цент�
ральні органи влади повинні забезпечити загальні
умови функціонування для всіх суб'єктів агропро�
довольчих ринків і їх єдність на всій території краї�
ни. Хоча ринок передбачає конкуренцію і звужен�
ня ролі держави в економіці, деякі функції науко�
во�технічної, структурної й інвестиційної політи�
ки залишаються об'єктами державного регулюван�
ня. Проведення фундаментальних наукових досл�
іджень неможливо без державних інвестицій, ос�
кільки комерційний сектор економіки не зацікав�
лений у їх фінансуванні через невизначеність ре�
зультатів. Високий рівень ризику при цьому зни�
жує інтерес до таких досліджень і в окремих під�
приємств. Тому в розвинутих країнах (Великоб�
ританія, Франція, Німеччина) до 50% витрат на ці
цілі покривається з держбюджету. Так, у США
тільки на фундаментальну науку витрачається 9
млрд дол. у рік (проти 1,5—2 млрд руб. у колишнь�
ому СРСР), що становить 80% загальних витрат на
неї.

У межах своїх економічних можливостей і за�
конодавчих норм місцеві органи влади можуть
формувати новий економічний механізм соціаль�
ного розвитку села, спрямованого на забезпечен�
ня якісно рівних умов життя, застосування праці
й капіталу в місті та селі, на цій основі створення
необхідної соціальної бази ефективних ринкових
відносин в АПК і підвищення інвестиційної при�
вабливості галузі. Найбільш "вузьким" місцем, на
наш погляд, є соціальні питання для зайнятих у
аграрних підприємствах, що підлягають реоргані�
зації, зміні власника, а також розформуванню. Цей
процес набуде раціональних форм тільки тоді,
коли населенню будуть дані гарантії дотримання
його інтересів у подібних процедурах.

Специфіка регіональної сільськогосподарсь�
кої політики при використанні бюджетних коштів
приводить до висновку про те, що наявні розбіж�
ності повинні бути не винятком з правил, а прави�
лом, тільки при її дотриманні можна домогтися
ефективної роботи господарського механізму.

Цінова політика на регіональному рівні обме�
жена чинним законодавством. Однак не слід не�
дооцінювати її значення. І зараз у регіонах краї�
ни використовуються гарантовані ціни на сільсько�
господарську продукцію, закуповувану в держав�
ний фонд [5]. Крім того, на соціально значущу про�
довольчу продукцію регулюються постачальниць�
ко�збутові й торговельні надбавки, використову�
ються гранична рентабельність і граничні норми
витрат. Хоча таке регулювання відноситься до об�
меженої номенклатури продукції, воно все�таки
дає змогу зняти соціальну напруженість і стрима�
ти зростання цін на продовольчі товари. Цінова
політика пов'язана з антимонопольними заходами,
що мають важливе значення, особливо в умовах
диспаритету цін. Однак основна роль у цьому пи�
танні належить місцевому рівню.

В економіці України кредитні методи довгост�
рокової інвестиційної діяльності використовують�
ся досить слабко. Це визначається тими недоліка�
ми кредитної системи, що склалися в минулому і
не усунуті сьогодні. До них належить, насамперед,
порушення основних принципів кредитування —
терміновості, поворотності, окупності. Для ефек�
тивного економічного регулювання структурно�
інвестиційної діяльності за допомогою вдоскона�
лення кредитно�грошової системи необхідно, на�
самперед, здешевлення кредитних ресурсів і їх пе�
реорієнтація в інвестиційну сферу. На сьогодні
довгострокові кредити, які покликані служити
прогресивним структурним перетворенням, ста�
новлять незначну частку в їхньому загальному
обсязі.

Податки в державному регулюванні струк�
турної й інвестиційної діяльності виконують два
завдання: по�перше, це головне джерело фінан�
сування державних витрат, матеріальна основа
структурних змін; по�друге, це інструмент їх ре�
гулювання. У західній економіці будь�яка фірма
обкладається податком у принципі однаково, од�



ЕКОНОМІКА АПК

16

нак при цьому враховується необхідність стиму�
лювання різних видів діяльності за допомогою
різних пільг, знижок тощо. В основу податкової
політики України мають бути покладені ідеї, що
сприяють перебудові та пожвавленню економіки.
Податкове регулювання на сьогодні має бути
спрямоване на зміну механізму розподілу прибут�
ку й забезпечення переливу капіталу в пріори�
тетні напрями; стимулювання розвитку промис�
лового виробництва, малого підприємництва, ви�
конання НДДКР за рахунок власних коштів
підприємств; перенесення центра ваги податко�
вого тягаря з товаровиробників і комерційних
посередників; стимулювання вітчизняних і зару�
біжних інвесторів, з метою вкладення коштів у
структуротвірні галузі; підтримку підприємств,
що працюють на основі державної контрактної
системи, а також пріоритетних інвестиційних
проектів фінансово�промислових груп.

Місцеві органи влади можуть у межах своєї
компетентності проводити самостійну податко�
ву політику в АПК. Так, наприклад, при введенні
нового податкового кодексу протягом установ�
леного часу дозволений варіантний підхід до по�
даткових платежів. У таких випадках від регіо�
нальних органів влади залежить, який шлях буде
реалізовано і які витрати понесуть підприємства
АПК. Відома практика окремих регіонів зі вста�
новлення податкових пільг підприємствам АПК
в обмін на стримування зростання цін на їх про�
дукцію.

Важливий метод непрямого економічного ре�
гулювання структурної й інвестиційної політики
— амортизаційна політика. Поки що має місце
масове використання амортизаційних коштів поза
призначенням. В аграрному секторі економіки це
пов'язано з тим, що ціни реалізації на сільськогос�
подарську продукцію не забезпечують навіть
ефективно функціонуючим товаровиробникам
масу грошових ресурсів, необхідних їм для нор�
мальної господарської діяльності. Наші дослід�
ження показали, що диспропорції в аграрному
секторі економіки значною мірою зумовлені амор�
тизаційним фондом.

Необхідно відновити роль амортизаційних
відрахувань як головне джерело фінансування
відтворення основного капіталу. У зв'язку із цим
слід періодично, залежно від темпів інфляції,
здійснювати переоцінку основних фондів з огля�
ду на економічне становище підприємств. Крім
того, передбачається ввести систему акумулюван�
ня амортизаційних відрахувань на особливих ра�
хунках підприємств, а також контролю за їх цільо�
вим витрачанням. Підвищення норм амортизації і
збільшення сум відрахувань розширює фінансові
можливості підприємств і посилює їх інвестицій�
ну активність.

В економічній літературі розглядається питан�
ня про розробку "Положення про об'єднані фон�
ди амортизації" (ОФА). У ньому мають бути пе�
редбачені суворі обмеження щодо використання

амортизаційних засобів: витрачання їх виключно
на оплату капітальних витрат клієнта [2]. Пара�
лельно зі створенням ОФА перспективним ви�
дається формування нового сектора фондового
ринку — ринку коштів амортизаційних фондів, що
дає змогу активізувати інвестиційний процес. Крім
того, амортизаційні фонди можуть використову�
ватися і як заставу при одержанні кредиту.

Зовнішньоекономічна політика — це заходи
стимулювання експорту товарів, послуг, капіталів,
науково�технічного прогресу; кредитування екс�
порту, гарантування експортних кредитів й інвес�
тицій за кордоном; зміна мита в зовнішній торгівлі;
заходи для залучення або обмеження доступу іно�
земного капіталу в економіку країни, зміна умов
його функціонування тощо.

Інвестиційна активність багато в чому зале�
жить від залучення іноземного капіталу. Протя�
гом багатьох років держава запозичувала західні
досягнення за рахунок імпорту техніки на засадах
кредиту. На даний час необхідні не кредити, а
прямі вкладення капіталу в нашу економіку. Не�
обхідно опрацювати державну стратегію щодо за�
лучення та використання іноземних інвестицій, які
допоможуть включити українську економіку до
світового господарства.

ВИСНОВКИ
Організаційно�економічний механізм інвес�

тиційної діяльності в АПК розглядається нами як
сукупність цінових, фінансово�кредитних відно�
син і системи організаційних заходів, спрямованих
на досягнення поставлених цілей. Він містить у собі
основну частину економічних відносин, що вини�
кають із приводу відтворення суспільного продук�
ту й доходу. Його дія спрямована на реалізацію
цілей і завдань інвестиційної стратегії.
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