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Визначено, що для забезпечення процесу інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва потрібна
консолідація всіх джерел надходження капіталу і залучення його у формі інвестицій.

У зв'язку з цим проведено дослідження формування методології визначення рівноважного стану попиту та про%
позиції на ринку капіталу.

Розглянуто три основні методологічні підходи, на основі яких інтегрується розвиток економічної думки: класич%
ний, кейнсіанський та монетариський. Визначено, що погляди класичної школи формуються на твердженні, що стан
рівноваги на ринку встановлюється автоматично, а будь%які відхилення є випадковими і тимчасовими. За рахунок
стабілізуючих факторів економіка самостійно, без втручання з боку держави, відновлює порушену рівновагу.

Вказано, на особливості формування кейнсіанської школи та поглядів вчених на предмет дослідження: достат%
ньо знайти оптимальну кількість грошей, яка задовольнить існуючий попит на гроші щоб повернути економіці ефек%
тивність і привести її в стан макроекономічної рівноваги.

Визначено, що погляди монетаристів сформувалися завдяки існуванню механізму конкуренції. При цьому ціни
виконують головну функцію — коригування у разі порушення рівноваги, а диспропорції на ринку регулюються гро%
шово%кредитною політикою держави.

На основі дослідження основних наукових підходів до розвитку теорії економічної рівноваги визначено, що в
залежності від ситуації застосовують різні комплексні рішення, що представляють собою інтеграцію положень ви%
щевказаних концепцій.

Вказано власний погляд на формування алгоритму досягнення стану рівноваги на інвестиційному ринку капіталу
аграрних підприємств. За результативну ознаку попиту на інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств
обрано ступінь зносу основних засобів у сільському господарстві, що є похідною функцією від чистого прибутку, ви%
щий рівень якого призведе до введення в дію нових основних засобів та скорочення зносу. Формуючим фактором про%
позиції визначено капітальні інвестиції в сільське господарство. Передбачено ситуацію досягнення стану рівноваги,
при цьому в розрахунках враховано ефект мультиколінеарності факторів, які мають зробити власний внесок інвестиц%
ійного капіталу в обсяг пропозиції і зменшити фінансове навантаження на прибуток сільськогосподарських підприємств.

It is determined that consolidation of all capital sources and involving it in the form of investment are necessary to
provide the process of the innovative development of agricultural production.

In this regard, the study on the methodology for determining the equilibrium state of supply and demand in the
capital market is carried out.

Three basic methodological approaches based on integrating development of the economic thought: classical,
Keynesian and monetarist are considered. It is found that views of the classical school are formed on the statement that
the market equilibrium is established automatically and any deviations are random and temporary. The economy restores
balance independently, without government intervention by stabilizing factors.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стан інвестування аграрної галузі нині є

однією з головних проблем країни. Для забез!
печення процесу інноваційного розвитку сіль!
ськогосподарського виробництва потрібна
консолідація всіх джерел надходження капіта!
лу, і залучення його у формі інвестицій. У зв'яз!
ку з цим актуальним є дослідження методоло!
гічних засад визначення рівноважного стану
попиту та пропозиції інвестиційного капіталу
для аграрних підприємств, адже це дозволить
сформувати ефективну стратегію інвестуван!
ня сільського господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перші спроби аналізу суспільства як рів!
новажної системи були зроблені Б. Спінозою,
Т. Гоббсом і Г.В. Лейбніц в XVII ст. Вчені розг!
лядали суспільну рівновагу як певне оптималь!
не співвідношення між прошарками суспіль!
ства.

З економічної точки зору, це питання впер!
ше досліджували вчені!меркантилісти як про!
блему торгівельного та платіжного балансу.
Надалі дана концепція розвивалася різними
економічними школами, які мали власний по!
гляд на її формування.

Розглянемо три основні підходи до дослід!
ження стану рівноваги в економіці на основі
яких, нині інтегрується розвиток економічної
думки: класичний, кейнсіанський та монета!
риський.

Погляди вчених класичної школи таких,
як У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, Ж!Б. Сейя
та ін. формувалися на основі тверджень, що

Features of the Keynesian school formation and views of scientists on the research subject are indicated. It is enough
to find the optimal amount of money that will satisfy the existing demand for money to return the economical efficiency
and bring the economy to a state of macroeconomic equilibrium.

It is determined that monetarist views were formed due to the existence of a mechanism of competition. Thus, prices
perform the main function that is an adjustment in case of disequilibrium and imbalances in the market are regulated by
monetary and credit policy.

It is found that various integrated solutions depending on the situation are used as integrating provisions of the
abovementioned concepts based on the research of basic scientific approaches to the development of the theory of
economic equilibrium.

Own view on forming the algorithm for achieving equilibrium in the investment market capital of agricultural
enterprises is given. The degree of depreciation in agriculture is chosen as the resultant variable of demand for investment
funds in agricultural enterprises. It is a derivative of a function of the net profit higher level of which will lead to the
introduction of new fixed assets and reducing depreciation. Capital investment in agriculture is the forming supply factor.
The situation of the equilibrium state achievement is envisaged. Thus, the effect of factor multicollinearity is taken into
account in calculations. These factors have to make contribution of investment capital in the volume of supply and reduce
the financial burden on the income of agricultural enterprises.

Ключові слова: попит, пропозиція, рівновага, основні засоби, капітальні інвестиції.
Key words: demand, supply, equilibrium, fixed assets, capital investment.

економіка є саморегулюючою в силу абсо!
лютної гнучкості цін, раціональної поведін!
ки суб'єктів та інших стабілізуючих факторів.
Вони вважали, що на ринку капіталу цим фак!
тором є гнучка відсоткова ставка. Рівновага
на ринку встановлюється автоматично, а
будь!які відхилення від рівноважного стану
є випадковими і тимчасовими. За рахунок ста!
білізуючих факторів економіка самостійно,
без втручання з боку держави, відновлює по!
рушену рівновагу. Гроші — виконують посе!
редницьку функцію при товарних угодах, і не
мають самостійної цінності. Зайнятість є по!
вною, а безробіття може бути тільки природ!
ним і тимчасовим [1, с. 201; 2, с. 322]. Зазна!
чимо, що представники класичної школи вба!
чали, що за умов досконалої конкуренції стан
загальноекономічної рівноваги може бути
лише тимчасовим.

Представник цієї школи Л. Вальрас сфор!
мулював поняття загальної економічної рівно!
ваги як стану балансу попиту та пропозиції на
всіх ринках, за якого жоден з суб'єктів ринко!
вого процесу не бажає змінити умов угоди.
Основні тезиси, що були покладені вченим в
основу теорії загальної економічної рівноваги:
будь!яке ринкове господарство прагне до
рівноваги; принцип взаємозалежності основ!
них елементів ринкової економіки забезпечує
єдність і рівновагу системи; початковий етап
встановлення рівноваги — аналіз обміну між
виробником і споживачем; рівновага досягаєть!
ся через механізм рівноважних цін, які є взає!
мозалежними на різних ринках і відображають
рівну граничну корисність обмінюваних товарів
[3, с. 26].
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Вихідним моментом класичної теорії рівно!
ваги є аналіз таких категорій, як процентна
ставка, заробітна плата, рівень цін в країні. На
думку класиків, ключові змінні є гнучкими ве!
личинами, що забезпечують рівновагу. Ринко!
вий механізм за класичною теорією самостійно
виправляє дисбаланси, що виникають у масш!
табах національної економіки, втручання дер!
жави виявляється зайвим, макрорівновага вста!
новлюється самостійно. Принцип невтручання
держави є основою макроекономічної політи!
ки класиків.

Однак класична концепція макрорівноваги
не витримала випробувань економічної кризи
1920—1930 рр., що і стало початком зароджен!
ня кейнсіанської школи. На думку вчених кей!
нсіанців, є періоди економічного зростання, які
постійно переривають кризами, бо зріла капі!
талістична економіка не має схильності авто!
матично досягати рівноваги, тобто використо!
вувати всі наявні в неї ресурси (виробничі по!
тужності, робочу силу, заощадження).

За кейнсіанською теорією реальний і грошо!
вий сектор взаємопов'язані, а гроші є багат!
ством і мають самостійну цінність. Дж. Кейнс
стверджував, що розміри суспільного вироб!
ництва і зайнятості визначаються не фактора!
ми пропозиції, а чинниками платоспроможно!
го попиту, величина якого коригує з грошовим
ринком, тому визначальним параметром за!
гальної рівноваги є ефективний попит.

 Відповідно до теорії Дж. Кейнса, головним
фактором стимулювання сукупного попиту є
інвестиції. Вони повинні компенсувати дефіцит
купівельного попиту. За умови наявності в еко!
номіці фактора заощаджень, ідеальною є ситу!
ація, коли всі заощадження повністю акумулю!
ються і мобілізуються існуючими фінансовими
інститутами (інституційними інвесторами) в
інвестиції. Тобто створюється ситуація, коли
інвестиції дорівнюють заощадженням в умовах
короткострокового та довгострокового пе!
ріодів [4, с. 103]. Проводячи паралель з ниніш!
ньою ситуацією на інвестиційному ринку на
прикладі аграрної галузі, відзначимо, що май!
же 70% інвестицій в основний капітал — це аку!
мульований капітал аграрних підприємств.

Аналізуючи основний зміст кейнсіанської
моделі регулювання економіки можна зроби!
ти висновок, що досить знайти оптимальну
кількість грошей, яка задовольнить існуючий
попит на гроші (перевага ліквідності), щоб по!
вернути економіці ефективність і привести її в
стан макроекономічної рівноваги. Виходячи зі
своєї теорії, Дж. Кейнс пропонував такі мето!
ди встановлення макроекономічної рівноваги:

— Заходи бюджетної політики — збільшен!
ня державних видатків та зниження податків —
повинно було стимулювати створення нових
підприємств, скорочення безробіття і, як на!
слідок, зростання податкових надходжень.

— Грошово!кредитна політика, особливо в
частині маніпулювання процентною ставкою.
Зниження процентних ставок повинно було
привести до підвищення рентабельності інвес!
тицій і залучення грошових коштів в реальний
сектор.

— Перерозподіл доходів в інтересах соці!
альних груп з низькими доходами.

— Політика повної занятості [5, с. 96].
Така теорія проіснувала до середини 70!х

років, однак енергетичні кризи у розвинених
країнах обумовили тривалий період стагфляції
економіки, що був обумовлений зростанням
цін, інфляції та безробіття, скороченням ви!
робництва. На фоні цих процесів сформувало!
ся нове теоретичне уявлення про макроеконо!
мічну рівновагу і методи її досягнення — досл!
ідження школи монетаризма.

Вчені цього наукового напряму вважали, що
ринкова економіка стабільна завдяки існуван!
ню механізму конкуренції. При цьому ціни ви!
конують головну функцію — коригування у
разі порушення рівноваги, а диспропорції на
ринку регулюються грошово!кредитною по!
літикою держави. Основною причиною пору!
шення рівноваги монетаристи вважали інфля!
цію.

Представники цього напряму вважали, що
пряме державне втручання повинно бути
мінімальним через використання грошово!кре!
дитних інструментів і орієнтуватися не на по!
точні, а на довгострокові завдання. М. Фрид!
мен доводив, що серед різних інструментів, що
впливають на економіку, перевагу слід відда!
вати фінансовим інструментам, бо саме вони (а
не адміністративні, бюджетні, фіскальні) здатні
забезпечити економічну стабільність як голов!
ну мету регулювання. Вчені не поділяли позиції
попередніх шкіл щодо повної зайнятості в
якості головної умови економічної рівноваги.
Було введено поняття "природна норма безро!
біття", що представляла собою такий рівень
безробіття, який утримує незмінною реальну
заробітну плату та рівень цін" [6, с. 228].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Враховуючи беззаперечне значення

сільськогосподарського виробництва для за!
безпечення продовольчої безпеки та розвитку
економіки країни, і відносно опосередковану
його участь у процесі інвестування нами було
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визначено дослідити ймовірність настання
рівноважного стану попиту та пропозиції на
ринку інвестиційного капіталу для підприємств
аграрного сектора економіки. Враховуючи, що
цей стан на ринку є не постійно, і періодично
та динамічно рухається у сторону збільшення
чи зменшення обсягу інвестиційних ресурсів,
розроблений методологічний апарат дозволить
визначити оптимальний розмір капіталу, який
за допомогою розроблених стратегій може бу!
ти ефективно інвестовано у інноваційне відро!
дження аграрної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Провівши дослідження основних наукових
підходів до розвитку теорії економічної рівно!
ваги можна констатувати, що нині не існує
єдиної загальноприйнятої концепції. Вищезга!
дані наукові школи зробили вагомий внесок у
розвиток методології даної теорії, сформував!
ши основні поняття та напрями аналізу рівно!
важних станів, і фактично стали ідеологічною
базою для подальших досліджень. Відзначимо,
що нині науковці та практики продовжують
застосовувати в різних ситуаціях комплексні
рішення, що представляють собою інтеграцію
положень вищевказаних концепцій.

На формування результатів нашого дос!
лідження позначилися наукові доробки сучас!
них вчених, особливо відмітимо дослідження
Бродського Б.Е., щодо визначення впливу фак!
торів на стан рівноваги на економічному ринку
[ 7, с. 18]. У роботі "Моделі макроекономічно!
го обміну: ринки благ та ресурсів" вченим син!
тезовано методологічні підходи класиків та
кейнсіанців при досліджені ринків заощаджень,
кредиту та інвестицій. Розроблена модель опи!
сує інтегровану поведінку трьох основних груп
учасників ринку: підприємців, які здійснюють
інвестиції; домогосподарств, що заощаджують
частину доходу в акціях, облігаціях та на бан!
ківських депозитах; фінансових посередників,
що кредитують інвестиційні проекти.

При цьому Бродський Б.Е. вказує на існу!
вання ймовірності не настання рівноваги і до!
водить це прикладами. Особливо цікавою для
нас є його думка, щодо впливу альтернативних
фінансових інструментів на стан рівноваги. Вче!
ний відзначає, що передумовою настання
нинішніх криз могло бути недооцінене значен!
ня останніх. Адже згідно з результатами до!
слідження теорії раціонального вибору, фінан!
сові деривативи порушують стан рівноваги за
рахунок скорочення потенційних капіталовк!
ладень у реальне виробництво [8, с. 22]. Як на!

слідок, створюється надлишковий попит на
інвестиційні ресурси.

Для повернення ринку до стану рівноваги,
на нашу думку, доречним буде розробка меха!
нізму залучення коштів альтернативних фінан!
сових посередників у господарську діяльність
аграрних суб'єктів. Враховуючи нинішнє зрос!
таюче значення визначених факторів ефект
мультиколінеарності дозволить збільшити ре!
зультативну функцію і швидше повернути ри!
нок до стану рівноваги.

Запропонована Бродським Б.Е. модель мак!
роекономічної рівноваги є цінним надбанням,
однак метою нашого дослідження є визначен!
ня сукупного впливу цілого ряду факторів на
оптимальний розмір попиту і пропозиції інвес!
тиційного капіталу для сільськогосподарських
підприємств.

Дослідженням приведення до стану рівно!
ваги вітчизняного інвестиційного ринку зай!
мався Кобушко І.М. Використовуючи теорію
Дж. Кейнса та можливості параметричного
програмування, вченим обгрунтовано, що при
збереженні існуючих тенденцій та параметрів
розвитку, досягнення рівноважного стану на
інвестиційному ринку країни відбудеться на
рубежі 2020—2021 рр. Запропоновано гнучкий
механізм коригування рівноважної позиції
шляхом прийняття відповідних значень пара!
метрами функцій попиту і пропозиції. Автором
проведено розрахунки досягнення рівноважної
позиції у 2013 р., 2014 р., 2015 р. за рахунок
відповідних змін факторних ознак моделі [9, с.
365].

Результати дослідження Кобушко І.М. ма!
ють теоретичну значимість та практичний ре!
зультат, адже автор розглядає процес інвесту!
вання на макрорівні, що має узагальнені харак!
теристики. Інвестування аграрної галузі пред!
ставляє собою дослідження поведінки суб'єктів
мезорівеня, що мають особливості пов'язані із
специфічними умовами ведення аграрного ви!
робництва.

Нами запропоновано власний погляд на
алгоритм досягнення стану рівноваги на інвес!
тиційному ринку капіталу аграрних підпри!
ємств, обгрунтовано специфічні фактори, що
визначають попит і пропозицію для даної га!
лузі. Результативною ознакою, що визначає
попит на інвестиційні ресурси сільськогоспо!
дарських підприємств нами визначено ступінь
зносу основних засобів у сільському госпо!
дарстві, % ( )(tFAag ), що є похідною функцією від
чистого прибутку, вищий рівень якого призве!
де до введення в дію нових основних засобів та
скорочення зносу (рис. 1).
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Нинішньою тенденцією розвитку аграрно!
го сектора є висока частка використаної зас!
тарілої техніки у виробничому процесі, що по!
в'язано із скороченням державного фінансу!
вання програм кредитування, банківських
лізингових програм та високою вартістю інно!
ваційних продуктів, тому вирішення проблеми
задоволення інвестиційного попиту призведе
до зростання рівня продуктивності праці, при!
бутків підприємств.

Враховуючи, що протягом останнього часу
(2010—2016 рр.) основним джерелом наповнен!
ня (60—70%) структури капітальних інвестицій
галузі є кошти підприємств, які фактично вико!
ристовуються із чистого прибутку останніх, то
результативною ознакою при визначені пропо!
зиції нами обрано капітальні інвестиції в
сільське господарство. Цей показник є похідною
функцією від обсягів аграрного виробництва:

n
V

f
n

CI pagag
(1),

де СІag — капітальні інвестиції в сільське
господарство, млн грн; Vpag — обсяг виробниц!

тва продукції сільськогосподарськими підприє!
мствами; n — кількість сільськогосподарських
підприємств.

Збільшення обсягів виробництва позначить!
ся зростанням чистого прибутку аграрних
підприємств, які за умов скорочення держав!
ного фінансування та відсутності інших дже!
рел надходження капіталу, можуть задоволь!
нити потребу виробництва у капітальних інве!
стиція (рис. 2).

Вищевказане дозволяє нам синтезувати мо!
дель визначення рівноваги на інвестиційному
ринку для аграрних підприємств.

Функції попиту (рис. 1 — зносу основних
засобів в аграрних підприємствах) та пропо!
зиції (рис. 2 — капітальних інвестицій в сільське
господарство), що відображені нами на рисун!
ку 3.

Оскільки обсяг виробництва зростатиме, то
знос основних засобів та капітальні інвестиції
в сільське господарство будуть збалансовани!
ми. У випадку зменшення обсягів виробництва
відносно рівня зафіксованого точкою рівнова!
ги на інвестиційному ринку відбудеться ско!
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Рис. 1. Встановлення кривої попиту на мезорівні інвестиційного ринку
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Рис. 2. Встановлення кривої пропозиції на мезорівні інвестиційного ринку
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рочення надходжень капітальних інвес!
тицій в аграрне виробництво (А1). За проти!
лежної ситуації — обсяги капітальних інве!
стицій збільшаться (А2). Однак відзначимо,
що нами при розрахунках враховано ефект
мультиколінеарності факторів, які мають
зробити власний внесок інвестиційного кап!
італу в обсяг пропозиції, і зменшити фінан!
сове навантаження на прибуток сільськогос!
подарських підприємств.

Отже, дослідив погляди вчених на процес
економічного регулювання рівноважного
стану інвестиційної сфери, можна стверджу!
вати, що нині більшість країн виступають за
синтез державних та ринкових методів,
співвідношення яких визначається специфі!
кою конкретної ситуації. За стабільних еко!
номічних умов розвитку зростає значення
ринкових методів стимулювання інвестиційних
процесів, при цьому держава зберігає за собою
лише функції правового регулювання. У про!
тилежному випадку посилюється вплив дер!
жавних методів, при цьому втручання держави
має бути економічно виправданим і в допусти!
мих розмірах, які дійсно сприятимуть підви!
щенню ефективності інвестиційних процесів у
країні.

У подальших дослідженнях обгрунтування
ефективних напрямів залучення інвестиційного
капіталу в аграрну галузь вимагає розробки стра!
тегії інвестування, при формуванні якої потрібно
використати аналіз тенденцій розвитку сільсько!
господарських підприємств та світових ринків, а
також методи стратегічного планування.
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Рис. 3. Збалансування стану рівноваги
на інвестиційний капітал для підприємств
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