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ВСТУП
Особливості трансформаційних перетво�

рень аграрного сектора економіки України
призвели до порушення господарських ме�
ханізмів та зв'язків, які істотно вплинули на
результати виробничої діяльності сільсько�
господарських товаровиробників, що, зреш�
тою, призвело до виникнення диспропорцій у
відтворювальному процесі аграрних підпри�
ємств.

При цьому період активних зрушень в
сільському господарстві характеризувався
дефіцитним характером державного регулю�
вання основних параметрів розвитку галузей
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АПК, що призвело до зменшення обсягів
інвестицій в даний комплекс на тлі його хро�
нічної нерівномірної інвестиційної привабли�
вості.

Дефіцит вкладення інвестиційних коштів в
агропромисловий комплекс як один з істотних
негативних чинників і відсутність на регіональ�
ному рівні стимулюючих механізмів залучення
приватного інвестиційного капіталу, істотно
вплинули на соціальні умови функціонування
сільських територій, для яких сільське госпо�
дарство є системотворною галуззю, що вико�
ристовує значну кількість ресурсів, що вироб�
ляються в інших галузях.
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У розвитку сільського господарства
значною мірою проявилися усі протиріччя та
труднощі трансформаційного періоду, що
призвело до посилення дії чинників розвит�
ку агропромислового комплексу, без усу�
нення впливу яких державою неможливе ви�
рішення питання забезпечення продовольчої
безпеки окремих регіонів і країни в цілому.
У той же час питання державного регулю�
вання і стимулювання інвестиційної актив�
ності в аграрному секторі як необхідної і до�
статньої умови забезпечення функціонуван�
ня гарантійного механізму залучення інвес�
тиційних ресурсів у даний комплекс залиша�
ються фрагментарно вивченими.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення основних еле�

ментів організаційно�економічного механіз�
му взаємодії учасників інвестиційних про�
цесів в аграрному секторі з метою вдоскона�
лення його комплексного розвитку. Дослід�
ження побудовано на системному підході, а
також сукупності методів, які забезпечують
реалізацію такого підходу, а саме: аналізу,
синтезу та логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Динамічний розвиток аграрного сектора

неможливий без залучення прямих інвес�
тицій, що забезпечують розширене відтво�
рення. При цьому необхідно відмітити, що
зростання об'єму інвестицій далеко не зав�
жди призводить до досягнення бажаного
економічного зростання, особливо, як пока�
зує світовий досвід, ця ситуація характерна
для країн з економікою, що розвивається
або перехідною. Слід зазначити, що управл�
іння інвестиційною стратегією аграрного
сектора є частиною інвестиційної системи,
яка включає також інвестиційні об'єкти і су�
б'єкти. Тому механізм, у свою чергу, не
містить в собі об'єктів і суб'єктів інвестиц�
ійних відносин, проте його зміст визначаєть�
ся специфікою усіх структурних елементів
інвестиційної системи.

Очевидно, що в короткостроковій перс�
пективі інвестиції,  особливо якщо вони
впроваджені у виробничо�технологічний
процес підприємницької структури, не да�
дуть бажаних результатів. Інвестиційний
процес є тривалим і динамічним і відповідно
вимагає від держави застосування гнучких
інструментів підвищення його економічної
ефективності, у рамках послідовно здійсню�
ваних на макрорівні етапів, а саме:

— акумуляція і пошук фінансових ре�
сурсів у потенційного інвестора;

— підвищення фінансової стабільності і
стійкості потенційного реципієнта;

— пошук інвестором оптимальних і най�
більш ефективних напрямів вкладення кош�
тів;

— створення державою інституціональ�
них умов, що сприяють ефективному залу�
ченню капіталу в аграрний сектор.

У цілому необхідно зазначити, що ме�
ханізм регулювання інвестиційних процесів
в аграрному секторі є складним і багатоас�
пектним явищем, яке проявляється в сутніс�
ному змісті категорії "інвестиції" і відповід�
но у виконуваних нею функціях для розвит�
ку аграрного сектора, а також у властивих
характеристиках цього процесу.

При цьому слід зазначити, що поняття
"інвестиції" в різних науках отримало нео�
днозначне тлумачення. У економічній теорії
інвестиції трактуються як витрати на ство�
рення (придбання), розширення, реконст�
рукцію і технічне переозброєння основного
капіталу, а також на викликані цим зміни
розмірів і складу оборотного капіталу [1, с.
35].

У широкому розумінні термін "інвести�
ція" викладається в Законі України "Про
інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 №
1560�XII, під яким пропонується розуміти
всі види майнових та інтелектуальних цінно�
стей, що вкладаються в об'єкти підприєм�
ницької та інших видів діяльності, в резуль�
таті якої створюється прибуток (доход) або
досягається соціальний ефект [2].

Багато авторів трактують поняття "інве�
стиції" як вкладення капіталу в цілях його
подальшого примноження [1; 3; 4]. Але таке
трактування недостатньо точно відбиває
специфіку, що відрізняє їх просто від поточ�
них витрат. Якщо мета інвестицій зводиться
до отримання прибутку, то в цьому випадку
капітал слід вкладати тільки в об'єкти під�
приємницької діяльності, оскільки спряму�
вання їх в соціальну, науково�технічну та
інші сфери не несе в собі прямих економіч�
них вигод.

Окремі думки сучасних учених і фа�
хівців в сфері теорії інвестицій вказують на
те, що потрібна глибша розробка суті інве�
стицій відносно окремих галузей, особли�
во аграрного сектора, а також встановлен�
ня системного зв'язку між категоріями
інвестиційної сфери розвитку національ�
ної економіки.
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На основі наведених вище трактувань
економічної категорії, що вивчається, необ�
хідно підкреслити, що кожна наука з позицій
свого понятійного апарату привносить нові
аспекти до розкриття суті інвестицій. Про�
те запозичення категорій з інших наук може
створювати труднощі в теоретичному осмис�
ленні їх взаємозв'язку у рамках регулюван�
ня інвестиційних процесів в аграрному сек�
торі.

Таким чином, сутнісний зміст економіч�
ної категорії "інвестиції" ми пропонуємо ро�
зуміти як "цілісну сукупність отриманих на
тривалий період ресурсів фінансового, ви�
робничо�технологічного та інтелектуально�
го характеру, притягнених з метою прирос�
ту капіталу та досягнення економічного
ефекту господарської діяльності організації
і переслідування цілей економічного і соц�
іального порядку в розвитку окремих тери�
торій".

У контексті нашого дослідження, для
глибшого осмислення економічної суті інве�
стицій та визначенні підходів до регулюван�
ня інвестиційних процесів в аграрному сек�
торі необхідно виділити основні рамки цієї
категорії за ключовими ознаками, що має
важливе значення в управлінні інвестицій�
ною діяльністю і дозволяє цілеспрямовано
здійснювати вплив на об'єкт управління, а
також зробити оптимальний вибір управлі�
нського інструментарію відповідно до виді�
лених в ньому ознак.

Формування ефективного механізму ре�
гулювання інвестиційних процесів в аграр�
ному секторі необхідно розглядати з систем�
них позицій. Концептуальною основою тако�
го організаційно�економічного механізму
має бути система взаємодії учасників інвес�
тиційних процесів в аграрному секторі, орі�
єнтована на максимально ефективне і раці�
ональне використання ресурсів окремих аг�
рарно�орієнтованих територій, яка включає
ряд характерних елементів. Такими елемен�
тами ми пропонуємо вважати наступні:

— стратегічний орієнтир взаємодії та ос�
новні напрями інвестиційної політики роз�
витку аграрного сектора;

— функції і принципи взаємодії;
— основні критерії ухвалення рішень про

інвестування;
— базові орієнтири взаємодії для досяг�

нення цілей розвитку аграрного сектора;
— результати ефективної взаємодії.
Єдність та спільність виділених компо�

нентів дозволяє проникнути в основу взає�

модії учасників інвестиційних процесів в аг�
рарному секторі, з метою створення ефек�
тивного механізму їх регулювання для до�
сягнення регламентованих напрямів соціаль�
но�економічного розвитку аграрно�орієнто�
ваних територій для активного вливання
інвестицій в галузь.

Ключовими проблемами розвитку аграр�
ного сектора економіки України, що не за�
безпечують активного вливання капіталу в
галузь, сьогодні є:

— низька конкурентоспроможність, у
тому числі висока собівартість сільськогос�
подарської продукції та продовольства на�
ціонального виробництва на внутрішньому
та зовнішньому ринках;

— непоширеність висококонкурентних та
інноваційних технологій, адаптованих до по�
треб та економічних можливостей вироб�
ництва, низький рівень інноваційності в аг�
рарному секторі, низькі темпи техніко�тех�
нологічної модернізації та, як наслідок,
низька продуктивність праці;

— відсутність ефективної системи впро�
вадження наукових розробок в агропромис�
лове виробництво;

— зростання вартості невідновлювальних
природних ресурсів для сільськогосподарсь�
кого виробництва;

— низька або неналежна якість окремих
видів сільськогосподарської сировини та
харчових продуктів;

— відсутність моніторингу грунтів, з
метою збереження їх родючості, управлі�
ння якістю та раціонального використан�
ня;

— недостатньо розвинена інфраструкту�
ра ринку сільськогосподарської продукції та
продовольства, недосконалість каналів та
умов просування сільськогосподарської
продукції та продовольства на міжнародний
ринок;

— недосконалість діючої системи інфор�
маційно�аналітичного забезпечення розвит�
ку галузі та її невідповідність сучасним по�
требам системи управління аграрним секто�
ром;

— недостатнє матеріальне стимулювання
працівників аграрного сектора [5, с. 56].

Активізація інвестиційної діяльності на
рівні регіонів можлива за умови розробки
комплексного механізму залучення інвес�
тицій, основними складовими якого є:

1) виконання регіональних програм залу�
чення інвестицій, де чітко визначені цілі, а
також шляхи та методи їх досягнення;
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2) розробка та відпрацювання інвести�
ційних проектів (інфраструктурних та за га�
лузями економіки регіону);

3) розробка чіткого механізму роботи з
потенційними інвесторами;

4) інформування інвесторів про створені
та успішно реалізовані інвестиційні проек�
ти (піар, веб�сторінки, каталоги, ярмаркові
заходи, виставково�презентаційні заходи);

5) Формування сприятливого інвестицій�
ного клімату [140].

Проблемні питання розвитку інвестицій�
ної діяльності в регіонах можуть бути вирі�
шені лише за умови реалізації комплексу за�
ходів усіма учасниками інвестиційного про�
цесу — владою та безпосередньо самими
підприємствами (бізнесом). На рівні держав�
ної влади необхідним є:

— створення привабливого інвестиційно�
го клімату, який би передбачав взаємовигідні
умови для залучення вітчизняних та зарубі�
жних інвесторів, які мають намір розвивати
пріоритетні галузі економіки регіону;

— розробка механізмів державно�при�
ватного партнерства, які б передбачали
впровадження програм спільного фінансу�
вання проектів, які матимуть найбільший
позитивний ефект на соціально�економічний
розвиток регіону.

На місцевому рівні заходи, спрямовані на
формування привабливого інвестиційного
клімату, можна поділити на дві групи: еко�
номічні та організаційно�адміністративні за�
ходи. Економічними заходами є:

— запровадження механізму проведен�
ня інвестиційних конкурсів, які повинні вра�
ховувати разом із економічною ефективні�
стю, соціальні та екологічні ефекти для ре�
гіону;

— використання можливостей Дозвіль�
ного центру для проведення експертизи про�
ектів відкрито та доступно в режимі "єдино�
го вікна", що сприятиме більш активному за�
лученню закордонних інвесторів та подолан�
ню бюрократичних перепон;

— розвиток та підтримка регіональної
інноваційно�інвестиційної інфраструктури:
створення регіональних фінансово�кредит�
них та консалтингових установ, індустріаль�
них парків, кластерів, технологічних плат�
форм, програм підтримки інноваційних
"стартапів", використання механізму облас�
ного замовлення для шкіл, лікарень, місце�
вих органів влади тощо (за аналогією з дер�
жавним замовленням) з наданням пріорите�
ту вітчизняному товаровиробнику [6].

Організаційно�адміністративними захо�
дами, які потрібно проводити для підвищен�
ня інвестиційної привабливості регіонів, по�
винні бути:

— активне долучення до розробки інвес�
тиційних пропозицій науково дослідних ус�
танов та підприємств регіону;

— налагодження практики інформуван�
ня та навчання представників підприємств,
суб'єктів малого та середнього підприємниц�
тва з питань охорони інтелектуальної влас�
ності, що спрямована на підвищення рівня
обізнаності щодо значення інтелектуально�
го капіталу, комерціалізації наукових ідей та
пошуку інвесторів для їх подальшого впро�
вадження у промисловість регіону;

— періодичне видання регіонального ка�
талогу інвестиційних проектів для подаль�
шої їх популяризації та розповсюдження
серед потенційних інвесторів;

— здійснення підтримки малого іннова�
ційного підприємництва та створення бізнес�
інкубаторів для навчання молодих підпри�
ємців сучасним методам ведення бізнесу та
взаємодії з потенційними інвесторами, від�
бору програм, проектів підтримки та пошу�
ку інвесторів;

— підготовка презентацій перспективних
підприємств регіонів для представлення їх
на традиційних форумах торгово�промисло�
вих палат з метою поширення інвестиційних
та інноваційних проектів підприємств та на�
укових організацій регіону за кордоном;

— допомога керівникам підприємств ре�
гіону щодо їх участі у бізнес�місіях за кор�
доном з метою пошуку інвесторів і проведен�
ня ділових зустрічей за професійними на�
прямками, а також до їх участі в зарубіж�
них виставках зі своїми досягненнями і інве�
стиційними пропозиціями;

— підготовка різноманітного інформац�
ійного матеріалу для іноземних і вітчизня�
них інвесторів [6].

Тому, дослідження економічного меха�
нізму взаємодії усіх учасників інвестиційних
процесів є дуже актуальним у межах наро�
щування інноваційно�інвестиційного потен�
ціалу сучасного агропромислового комплек�
су України. Одже, стратегічним орієнтиром
даного механізму взаємодії учасників інве�
стиційних процесів в аграрному секторі ми
виділяємо необхідність досягнення стійко�
го соціально�економічного розвитку аграр�
но�орієнтованих територій. При цьому під
економічним механізмом взаємодії учас�
ників інвестиційних процесів в аграрному
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секторі необхідно розуміти сукупність ме�
тодів і способів інвестування та управління
інвестиційними потоками в цілях ефективно�
го відтворення основних та інтелектуальних
фондів економіки регіону або країни в ціло�
му.

Стійкий та цілісний розвиток усіх галу�
зей національної економіки країни повинен
грунтуватися на дотриманні комплексної та
ефективної економічної політики держави,
що припускає наявність інвестиційної,
структурної, інноваційної, зовнішньоторго�
вельної і науково�технічної складових, об�
грунтованих та тісно взаємопов'язаних між
собою.

Інвестиційна політика як елемент комп�
лексної економічної політики держави є си�
стемою заходів, що передбачає встановлен�
ня структури та обсягів інвестицій, напрямів
їх використання і визначення джерел отри�
мання коштів у сферах підприємницької
діяльності і галузях економіки [7, с. 31].

Основними напрямами інвестиційної по�
літики розвитку аграрного сектора нами ви�
ділені наступні:

1) створення диверсифікованої фінансо�
вої основи реалізації інвестиційних проектів
в аграрному секторі, достатній для розвит�
ку інвестиційній діяльності в аграрному сек�
торі, що включає різні джерела залучення
усіх видів ресурсів;

2) створення ефективних регуляторів
підтримки інвестиційної активності в аграр�
ному секторі, включаючи: розробку і реалі�
зацію комплексно�цільових програм, роз�
витку комплексу в цілому та окремих галу�
зей, обгрунтування регіональних стратегіч�
них пріоритетів розвитку аграрно�орієнто�
ваних територій, нормативно�правове, ор�
ганізаційне і консультаційне забезпечення і
супровід інвестиційних процесів, створення
інформаційно�аналітичної системи моніто�
рингу ефективності програмних заходів, що
реалізовуються, та окремих інвестиційних
проектів, регулювання і перерозподіл інве�
стиційних потоків;

3) створення і послідовна реалізація сис�
теми моніторингу і діагностики рівня забез�
печеності інвестиційними ресурсами відтво�
рювального процесу в регіоні, що передба�
чає системний моніторинг цього процесу че�
рез послідовне багатоаспектне вивчення
інвестиційної діяльності в аграрному сек�
торі.

Невід'ємним елементом даного організа�
ційно�економічного механізму взаємодії

учасників інвестиційних процесів в аграрно�
му секторі є дотримання певних принципів,
до яких необхідно віднести наступні: легі�
тимності, економічної ефективності, відпо�
відальності, автономності сторін, оптимі�
зації витрат, гармонізації цілей економічно�
го і соціального розвитку, адаптації і пост�
ійного перегляду цілей і методів взаємодії
суб'єктів інвестиційних процесів в аграрно�
му секторі.

Дотримання вищеперелічених принципів
виконується при виконанні представлених
функцій даного механізму взаємодії, а саме:
відтворювання; перерозподілу; стимулюван�
ня; контролю; надання інформації; регулю�
вання; збереження галузевої спеціалізації.
При цьому слід зазначити, що дані функції
співвіднесені з автономною компетенцією і
функціональним навантаженням кожної зі
сторін взаємодії. Зокрема, органи держав�
ної влади в силу своїх повноважень реалізу�
ють у більшій частині контрольну, регулю�
ючу, функцію перерозподілу, інформаційну
і ряд інших функцій координуючого поряд�
ку.

Невід'ємним учасником інвестиційних
процесів в аграрному секторі, враховуючи
його соціально�орієнтовану роль, є населен�
ня, яке є кінцевим споживачем сільськогос�
подарської продукції та послуг.

Названі суб'єкти взаємодії, органи дер�
жавної влади і населення, в даному ме�
ханізмі ототожнюються нами з елементами
опосередкованого характеру, які є необхід�
ними, але не достатніми елементами для "за�
пуску" механізму взаємодії.

Конкретні інвестиційні рішення, що реа�
лізовуються, позиціонуються нами в кон�
тексті досягнення базових орієнтирів роз�
витку аграрного сектора, до яких необхідно
віднести:

1) здатність до взаємодії суб'єктів інвес�
тиційних процесів та їх саморозвитку;

2) раціональне використання ресурсів;
3) інтеграція регіону в єдиний інформац�

ійний простір;
4) гнучкість та адаптивність використо�

вуваних форм взаємодії;
5) комплексна безпека.
Ефективність функціонування аграрного

сектора на основі активізації інвестиційних
процесів необхідно розглядати крізь призму
кінцевих результатів, що досягаються на
мікро� і мезорівнях.

Так, на мікрорівні ефективна взаємодія
суб'єктів інвестиційних процесів повинна
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припускати: забезпечення результативного
функціонування сільськогосподарської ор�
ганізації, підвищення конкурентоспромож�
ності вироблюваної продукції, вдосконален�
ня виробничого процесу за рахунок його
технологічного та технічного переоснащен�
ня.

На мезорівні переслідувані кінцеві резуль�
тати взаємодії суб'єктів інвестиційних про�
цесів носять масштабніший характер і припус�
кають не лише отримання економічних резуль�
татів, але і вирішення ряду соціальних завдань
та проблем. До таких кінцевих результатів на
мезорівні нами віднесені: впровадження ре�
зультатів досліджень інноваційного характе�
ру виробництва; вирішення питань продоволь�
чої безпеки; розвиток фінансових інститутів;
збалансований розвиток суміжних галузей;
розвиток соціальної сфери села; створення
нових робочих місць; створення додаткового
продукту; подолання стагнації сільського гос�
подарства; охорона довкілля та ін.

Таким чином, нами систематизовані ос�
новні елементи організаційно�економічного
механізму взаємодії учасників інвестиційних
процесів в аграрному секторі з метою вдос�
коналення його комплексного розвитку.

ВИСНОВКИ
Інвестиційна сфера є ключовим елемен�

том економічної системи, значення якого
визначається тим, що саме тут формуються
найважливіші пропорції економіки: між на�
громадженням і споживанням, нагромад�
женням і інвестуванням, вкладеннями та їх
віддачею, міжгалузевою структурою.

Інвестиції грають істотну роль у функці�
онуванні і розвитку аграрного сектора націо�
нальної економіки. Забезпечуючи формуван�
ня фондів підприємств, виробничого потенц�
іалу, інвестиції безпосередньо впливають на
поточні і перспективні результати госпо�
дарської діяльності. При цьому інвестування
повинне здійснюватися в ефективних фор�
мах, тому що вкладення коштів у морально
застарілі засоби виробництва, технології не
матиме позитивного економічного ефекту.

Нераціональне використання інвестицій
спричиняє заморожування ресурсів і внасл�
ідок цього скорочення обсягів виготовленої
продукції. Таким чином, ефективність вико�
ристання інвестицій має важливе значення
для національної економіки: збільшення
масштабів інвестування без досягнення пев�
ного рівня його ефективності не веде до ста�
більного економічного зростання.

Тому було встановлено, що сьогодні зад�
ля досягнення стійкого поступального роз�
витку аграрного сектора потрібна розробка
дієвого організаційно�економічного механ�
ізму, побудованого на поєднанні державно�
го регулювання і ринкового саморегулюван�
ня, у рамках проведення єдиної збалансова�
ної цінової, фінансово�кредитної і інвести�
ційної політики.

В умовах недостатності фінансових ре�
сурсів, що спостерігається, особливо в пост�
кризовий період, виникає об'єктивна не�
обхідність залучення додаткових джерел
фінансування. Проте в умовах важкої доступ�
ності кредитних ресурсів, такими джерелами
повинні виступати довгострокові вкладення
інвесторів, притягнені на взаємовигідних умо�
вах, а також надходження в аграрний сектор
державних коштів, через механізм державних
комплексно�цільових програм.
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