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INVESTMENT ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING
AS A BASIS FOR THEIR COMPETITIVENESS FORMATION

Визначено роль та напрями впливу інвестиційного середовища функціонування аграрних підприємств, проанаM
лізовано пріоритети у  розподілі інвестицій та встановлено залежність між інноваційною активністю,  інтенсивністю
та обсягами інвестицій, що залучає підприємство. Доведено необхідність  трансформації системи управління аграрM
ними підприємствами на основі  удосконалення методів стратегічного планування та із врахуванням сили впливу
факторів середовища функціонування. Визначено роль інвестицій в аграрну сферу як чинника структурної перебуM
дови економіки підприємств, стабілізатора фінансовоMекономічного стану та фактора формування інноваційного
потенціалу і конкурентних переваг суб'єкта господарювання.  Напрямами інвестування  доцільними визнано експорM
тоорієнтовані та наукомісткі галузі що дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності й зміцнити конкурентні
позиції на світовому ринку. На державному рівні варто створити умови, за яких регіон мав би реальний доступ до
інвестиційних ресурсів і мав змогу на конкурсних засадах пропонувати реальні проекти ефективного використання.
Доведено, що пріоритетним є створення привабливих умов інноваційного інвестування, а саме: — розвиток правових
основ інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств з метою створення ефективного правового механізму
гарантій захисту інвестицій, стабілізації та розвитку економічних процесів, сприяння розвитку банківської системи
через широке залучення іноземного капіталу, застосування сучасних банківських технологій та інструментів для заM
безпечення якості банківських послуг та спрямування банківського капіталу до інноваційного інвестування, — сприM
яння розвитку інноваційної та інвестиційної інфраструктури (фондових, товарних та аграрних бірж, депозитаріїв,
інститутів спільного інвестування, інноваційних та інвестиційних фондів, технопарків, бізнесMінкубаторів, страхоM
вих компаній, науковоMконсультаційних центрів), реформа податкової системи та поетапне зниження податкового
навантаження, державна фінансова підтримка інноваційних проектів, що пройшли відбір за встановленими критеM
ріями. Здійснено узагальнення теоретичних підходів, систематизовано та сформовано сучасну парадигму інвестиM
ційного середовища аграрних підприємств  та запропоновано формування раціональних моделей залучення та розM
поділу інвестицій в аграрний сектор.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Середовище функціонування аграрних

підприємств характеризується його суттєвими
системними змінами і структурними зрушення"
ми: значна капіталізація та концентрація вироб"
ництва, стрімкий вихід аграрних підприємств на
світовий ринок, модернізація техніки та техно"
логій, зниження природної продуктивності зе"
мель, висока енерго" та ресурсоємність вироб"
ничих процесів, застарілість методів та систе"
ми управління, недостатня диверсифікація
видів діяльності. До основних чинників, які
стримують конкурентоспроможний розвиток
аграрних підприємств, віднесено існуючі дис"
пропорції у виробництві продукції рослинниц"
тва та тваринництва, зростання собівартості
продукції аграрних підприємств, коливання
рівня рентабельності (від 9,3 до 30,5 %). На зни"
ження конкурентоспроможності впливає не"
рівномірність розвитку різних форм господа"
рювання пу разі послаблення позицій малих
форм господарювання (так кооперативні утво"
рення в країнах Європи займають до 90,0 %
ємності ринку проти 23,0 % (2069 од) в Україні),

The role and directions of influence of the investment environment of functioning of agrarian enterprises are
determined, the priorities in the distribution of investments are analyzed and the relationship between innovative
activity, intensity and volume of investments attracting the enterprise is established. The necessity of transformation
of the management system of agricultural enterprises on the basis of improvement of methods of strategic planning
and taking into account the force of influence of factors of the functioning environment is proved. The role of investments
in agrarian sphere as a factor of structural restructuring of enterprise economy, stabilizer of financial and economic
status and factor of formation of innovative potential and competitive advantages of the economic entity is determined.
ExportMoriented and knowledgeMintensive industries have been recognized as investment destinations, which will help
to increase the level of competitiveness and strengthen competitive positions in the world market. At the state level, it
is necessary to create conditions under which the region would have real access to investment resources and be able to
submit on a competitive basis real projects of effective use. It is proved that the priority is to create attractive conditions
for innovative investment, namely, development of the legal bases for investment and innovation activity of enterprises
with the aim of creating an effective legal mechanism for safeguarding investment, stabilization and development of
economic processes, promoting the development of the banking system through the wide involvement of foreign capital
application of modern banking technologies and tools for ensuring the quality of banking services and directing banking
capital to innovation other investment, promoting the development of innovation and investment infrastructure (stock,
commodity and agricultural exchanges, depositories, joint venture, innovation and investment funds, technoparks,
business incubators, insurance companies, scientific and advisory centers), tax system reform and taxation reduction
of tax burden, state financial support for innovative projects that have been selected according to the established
criteria.

The theoretical approaches are generalized, the modern paradigm of agrarian enterprises' investment environment
is systematized and formed, and rational models of attraction and distribution of investments in the agrarian sector are
proposed.

Ключові слова: аграрні підприємства, інвестиції, інвестиційне середовище, управління
підприємствами, система управління, конкурентоспроможність.

Key words: agricultural enterprises, investment, investment environment, enterprise management,
management system, competitiveness.

які є найбільш вразливими в умовах зростання
цін на засоби виробництва та у разі падіння
рівня доходів вітчизняних споживачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні цікавість наукової спільноти
викликає реалізація механізмів управління аг"
рарними підприємствами, що враховують інтен"
сивність впливу факторів зовнішнього та внут"
рішнього середовища, зокрема, інвестиційно"
го забезпечення, стратегій формування та
підвищення конкурентоспроможності. Ці пи"
тання знайшли відображення у роботах таких
провідних українських науковців"економістів
в аграрній сфері: В. Білошапки, О. Величка, І. Ві"
ніченка, О. Гудзинського, Н. Демчук, О. Єрма"
кова, Л. Катан, Ю. Кирилова, Ю. Лупенка,
М. Маліка, О. Скидана, О. Чернеги та багатьох
інших учених.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є формування сучасної

парадигми  інвестиційного середовища аграр"
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них підприємств для оцінки їх конкуренто"
спроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними тенденціями в управлінні аграр"

ними підприємствами на сьогодні є формуван"
ня умов зростання темпів виробництва, його
розширення та диверсифікації, які зумовлюють
збільшення економічних та господарських ри"
зиків. Що вимагає удосконалення системи уп"
равління підприємством та методів стратегіч"
ного планування, врахування факторів середо"
вища функціонування. Конкурентоспромож"
ний розвиток аграрних підприємств на макро"
та мезорівні забезпечують такі економічні ре"
гулятори: податкова, цінова, кредитна, інвес"
тиційно"інноваційна політика, політика дер"
жавної підтримки, які формують до 70 % чин"
ників конкурентного середовища. Також заго"
стрення конкурентної боротьби, трансформа"
ція її методів та видів, необхідність інновацій"
них трансформацій спонукають агроформу"
вання до нарощування їхнього інвестиційного
забезпечення.

Інвестиції варто залучати у всі сфери вироб"
ництва, але залежно від рівня їх інноваційного
потенціалу та конкурентоспроможності їхні
обсяг та спрямування можуть бути різними.
Так, для аграрної сфери із низьким рівнем інно"
ваційного потенціалу та конкурентоспромож"
ності інвестиції варто спрямовувати на струк"
турну перебудову економіки підприємств, що
дасть змогу стабілізувати фінансово"економі"
чний стан та відповідно сформувати іннова"
ційний потенціал і конкурентні переваги суб'єк"
та господарювання. Для аграрної сфери еконо"
міки із середнім рівнем інноваційного потенці"
алу та конкурентоспроможності слід інвесту"
вати види економічної діяльності, які дозволять
у найстисліший термін створити інноваційний
продукт та забезпечити конкурентоспро"
можність підприємства. Для аграрної сфери
економіки із високим рівнем інноваційного по"
тенціалу та конкурентоспроможності інвес"
тиції варто спрямувати в експортоорієнтовані
та наукомісткі галузі задля підвищення рівня
конкурентоспроможності й завоювання конку"
рентних переваг на світових ринках. Тому на
державному рівні варто створити умови, за
яких регіон мав би реальний доступ до інвести"
ційних ресурсів і мав змогу на конкурсних за"
садах пропонувати реальні проекти ефективно"
го використання й розвитку інноваційного по"
тенціалу аграрних підприємств.

Протягом 2018 р. в економіку України на"
дійшло 2,5 млрд доларів США прямих інозем"

них інвестицій, третину з як вкладено у вироб"
ничі підприємства, трохи менше третини — в ус"
танови фінансової та страхової сфери, з них
500,1 млн доларів США — у сільське господар"
ство. За загального зростання вхідних інвести"
ційних потоків на 8 % проти попереднього року,
обсяги інвестування в діяльність аграрних
підприємств та розвиток підприємств аграр"
ного сектору зменшився проти показників
2016 року на 25,3 %. До десяти основних країн"
інвесторів України, на які припадає 83% загаль"
ного обсягу прямих інвестицій, увійшли Кіпр
(19,5%), Нідерланди (16,6 %), Росія (27,8%),
Австрія (5,7 %), Велика Британія (4,0 %), Фран"
ція (4,8 %). Загалом капітальні інвестиції не
лише визначають розвиток матеріально"тех"
нічної бази господарств, але і є суттєвим фак"
тором забезпечення конкурентних переваг
сільськогосподарського виробництва як на
внутрішньому, так і зовнішніх ринках світу в
середньо"  і довгостроковій перспективі. Ліде"
рами за темпами освоєння агроінвестицій в
останні роки є Волинська (310,4%), Запорізька
(251,8%), Херсонська (233,9%), Івано"Франкі"
вська (225,2%), Миколаївська (211,7%) і Одесь"
ка (206,7%) області, де зазначений показник
більш ніж удвічі перевищував середнє його зна"
чення в країні [10].

За даними НБУ, на сільське господарство
припадає лише 7 % кредитного портфеля бан"
ківської системи. І лише 5—6 % капітальних
інвестицій в АПК сформовані за рахунок бан"
ківських кредитів. Низька інвестиційна приваб"
ливість вітчизняних сільськогосподарських
підприємств, значною мірою пов'язані із фінан"
совими аспектами діяльності виробників, за"
лежними від ринкової та конкурентної ситуації
[9; 8]. До ключових проблем низького рівня
інвестиційної привабливості агроформувань
слід відносити їх низьку адаптивність до мінли"
вих змін, недостатню інноваційну активність,
структурні недосконалості та незабезпечення
еквівалентності обміну. Нинішня ситуація при"
звела до того, що сільське господарство втра"
чає активи швидшими темпами, ніж відбуваєть"
ся його відтворення [7]. Формування і викори"
стання інвестованого капіталу в аграрних
підприємствах має певні особливості. Ново"
створений тип аграрного підприємництва зас"
нований на капіталі минулих періодів, тобто
техніко"технологічна оснащеність виробницт"
ва збереглася практично на рівні 90"х років
минулого століття. Причинами можна назвати
зменшення частки валової доданої вартості
сільського господарства у загальному її обсязі,
по економіці України і різкі коливання індексу
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цін реалізації продукції аграрними підприєм"
ствами [1].

Інвестиційне середовище функціонування
аграрних підприємств характеризується зву"
женням фінансової бази розвитку сільськогос"
подарського виробництва.  Розглядається ймо"
вірним зменшення джерел формування власних
фінансових ресурсів сільськогосподарських
товаровиробників через несприятливу цінову
кон'юнктуру на основні види споживаних міне"
ральних добрив, матеріально"технічної про"
дукції, засобів захисту рослин і стримування
росту цін на агропродовольчу продукцію. За
умови відновлення дії державної цільової про"
грами фінансової підтримки через механізм
здешевлення кредитів сільськогосподарське
виробництво може додатково залучити близь"
ко 10 млрд грн кредитних ресурсів, вартість
яких  зменшиться на 3—4 відсоткових пункти
[5]. Для підвищення обсягів та ефективності
фінансово"кредитного забезпечення сільсько"
го господарства необхідно: сформувати систе"
му фінансово"кредитного обслуговування
сільськогосподарських товаровиробників, роз"
ширити її інфраструктурні складові; віднови"
ти дію державних програм підтримки кредиту"
вання сільськогосподарських виробників; удос"
коналити систему мікрокредитування, пере"
дусім — для малого бізнесу; розширити систе"
му страхового захисту кредитного забезпечен"
ня [6].

Мінімізації ризиків втрати частини доходів
сприяє застосування аграріями інструментів
страхового захисту сільськогосподарської
діяльності. Однак через відсутність якісної си"
стеми агрострахування та державної підтрим"
ки можливе погіршення динаміки ринку стра"
хових послуг: кількість договорів страхування
зменшиться на 11 %, сума зібраних премій —
на 12—13 %, рівень виплат становитиме на рівні
8—9 %. Ринок сільськогосподарського страху"
вання охопить лише близько 5 % суб'єктів гос"
подарювання аграрної сфери. Для збереження
позитивних тенденцій розвитку сільськогоспо"
дарського страхування та покращення страхо"
вого  захисту сільськогосподарських товарови"
робників згідно з Дорожньою картою рефор"
мування сільськогосподарського страхування
необхідно: сформувати якісну систему страхо"
вого захисту сільськогосподарських товарови"
робників із розширенням її інституційних скла"
дових; відновити дію державної програми час"
ткової компенсації страхових премій для
сільськогосподарських виробників; перегляну"
ти вимоги щодо вступу страховиків до про"
фільних асоціацій; запровадити андерайтинг,

врегулювати збитки і перестрахування по всіх
стандартних програмах з державною підтрим"
кою; покращити гарантійний механізм вико"
нання страховиками зобов'язань перед
сільськогосподарськими товаровиробниками
[4].

Пріоритетним на сьогодні є створення при"
вабливих умов інноваційного інвестування, а
саме: розвиток правових основ інвестиційної та
інноваційної діяльності підприємств з метою
створення ефективного правового механізму
гарантій захисту інвестицій, стабілізації та роз"
витку економічних процесів, сприяння розвит"
ку банківської системи через широке залучен"
ня іноземного капіталу, застосування сучасних
банківських технологій та інструментів для за"
безпечення якості банківських послуг та спря"
мування банківського капіталу до інноваційно"
го інвестування, сприяння розвитку інновацій"
ної та інвестиційної інфраструктури (фондо"
вих, товарних та аграрних бірж, депозитаріїв,
інститутів спільного інвестування, інновацій"
них та інвестиційних фондів, технопарків,
бізнес"інкубаторів, страхових компаній, науко"
во"консультаційних центрів), реформа подат"
кової системи та поетапне зниження податко"
вого навантаження, державна фінансова під"
тримка інноваційних проектів, що пройшли
відбір за встановленими критеріями.

Надходження інвестицій у аграрний сектор
економіки України залежить від інвестиційно"
го середовища, на формування якого вплива"
ють такі фактори: відповідність рівня розвиту
галузей в агропромисловому комплексі, на"
явність власних ресурсів, державні пільги для
інвесторів, страхування ризиків, технічний
рівень організації виробництва тощо. Для ефек"
тивного розвитку агровиробництва необхідне
формування як активно функціонуючого
фінансового ринку, так і інтегрованої системи
взаємозв'язків з міжнародними фінансовими
потоками, підвищення рівня інвестиційної за"
безпеченості аграрних підприємств для досяг"
нення конкурентних переваг вищого рівня та
забезпечення конкурентоспроможного роз"
витку [2].

Інвестиції в різні сегменти продовольчого
ланцюга, у контрактні схеми з сільгоспвироб"
никами різного розміру здатні забезпечити
інвесторам гарантовані поставки сільського"
сподарської продукції та прибутки. Основни"
ми мотиваторами агроінвестицій є: бажання до"
ступу до найкращих ділянок землі, підвищен"
ня капіталізації, диверсифікація інвестиційно"
го портфелю за рахунок вкладень в аграрний
сектор за зниження віддачі від інших секторів
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тощо. Водночас важливою є роль держави в ре"
гулюванні відносин у інвестиційному середо"
вищі, яке характеризується нерівністю досту"
пу аграрних підприємств до ринків, кредитних
ресурсів, інновацій та технологій (рис. 1).

Доцільним є формування й розвиток раціо"
нальних моделей залучення та розподілу інве"
стицій в аграрний сектор. За умови створення
ринку землі доцільним є інвестування у прид"
бання сільгоспугідь, виробничих засобів та
інфраструктуру, що здійснюють місцеві агро"
формування та населення; кооперативи та інші
інвестори вкладають кошти в об'єкти зі збері"
гання, переробки і реалізації продукції; дер"
жавні інвестиції спрямовуються в сільську
інфраструктуру, розвиток системи поширення
знань та освіту, консультування. Доцільним є
дотримання в даній моделі пропозицій ФАО:
25% інвестиційного ресурсу має спрямовува"
тись у рослинництво, 13 % — у тваринництво,
62 % — сільську й оптову ринкову інфраструк"
туру, первинну переробку. Ця модель має реа"
лізовуватись на принципах відповідального
інвестування в сільське господарство: визнан"
ня приватної власності на землю та матеріаль"

но"технічні ресурси; вдосконалення земельних
відносин; побудова на цій платформі ринково"
го економічного механізму господарювання з
пріоритетами розбудови підприємницької
діяльності з розробкою інвестиційно"інновац"
ійних проектів, що передбачають соціальну
відповідальність, збільшення кількості робочих
місць, належної організації праці й управлін"
ня, екологізації виробництва, підвищення доб"
робуту населення країни.

ВИСНОВКИ
Інвестиційні стратегії повинні створюва"

ти місця інклюзивного зростання, а збалан"
сований розвиток повинен бути в центрі зу"
силь на залучення і використання інвестицій.
Розроблювальні інвестиційні стратегії у
сільському господарстві мають бути націлені
на вирішення конкретних стратегічних зав"
дань інвестиційної політики в аграрних
підприємствах. Це дасть змогу досягти необ"
хідного симбіозу між різними векторами еко"
номічного зростання аграрних підприємств,
збалансувати складові забезпечення конку"
рентоспроможного розвитку агроформувань

Рис. 1. Сучасна парадигма інвестиційного середовища аграрних підприємств
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та посилити їхню фінансову стійкість. Зага"
лом капітальні інвестиції не лише визначають
розвиток матеріально"технічної бази госпо"
дарств, але і є суттєвим фактором забезпе"
чення конкурентних переваг сільськогоспо"
дарського виробництва як на внутрішньому,
так і зовнішніх ринках в середньо" і довгост"
роковій перспективі.
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