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МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуто особливості інвестиційного процесу в АПК України та проаналізовано основні показ-
ники залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво. Основою для цього слугує поєднання державної 
інвестиційної політики, спрямованої на активізацію досліджень та інноваційних розробок із метою подаль-
шого їх упровадження у виробничу діяльність вітчизняних підприємств. Визначено, що основними джерелами 
фінансування діяльності є власні кошти підприємств, кошти державного бюджету, іноземних інвесторів та 
інші джерела. Виявлено сучасні можливості державної фінансової підтримки діяльності сільськогосподарських 
підприємств та установлено пріоритетність розвитку АПК. Визначено, що інноваційний розвиток АПК має 
максимально враховувати галузеві особливості його діяльності, бути зорієнтованим на нарощення можливос-
тей зростання підприємств і запропоновано пріоритетні напрями державного регулювання фінансового забез-
печення інноваційного розвитку аграрної галузі.

Ключові слова: аграрна сфера, інновації, державне регулювання, джерела фінансування, інноваційний розви-
ток, фінансове забезпечення.

МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Фрунза С.А.

В статье рассмотрены особенности инвестиционного процесса в АПК Украины и проанализированы пока-
затели привлечения инвестиций в сельскохозяйственное производство. Основой для этого служит объедине-
ние государственной инвестиционной политики, которая направлена на активизацию исследований, а также 
инновационных разработок, для последующего внедрения в производственную деятельность отечественных 
предприятий. Определено, что основными источниками финансирования деятельности являются собствен-
ные средства предприятий, средства государственного бюджета, иностранных инвесторов и другие источ-
ники. Выявлены современные возможности финансовой поддержки деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий. Установлена приоритетность развития АПК. Доказано, что инновационное развитие АПК должно 
максимально учитывать отраслевые особенности его деятельности, быть ориентированным на увеличение 
возможностей предприятий. Предложены приоритетные направления государственного регулирования финан-
сового обеспечения инновационного развития аграрной отрасли.

Ключевые слова: аграрная сфера, инновации, государственное регулирование, источники финансирования, 
инновационное развитие, финансовое обеспечение.

MONITORING OF STATE REGULATION  
FOR INVESTMENT & INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES

Frunza Svetlana

The article deals with the peculiarities of the investment process in agroindustrial complex of Ukraine and analyzes the 
main indicators of attracting investments in agricultural production. The basis for this is a combination of state investment 
policies in agricultural, policies directed on activization researches and innovation with a view to their implementation in 
production activities of domestic enterprises. The aim of research of this work is monitoring of state influence on investment-
innovative development of agrarian enterprises and exposure of basic problems, ground of directions of improvement of 
state sponsorship. It is determined that the main sources of financing are the own funds of enterprises, state budget funds, 
foreign investors and other sources. The modern trends of state financial support of agricultural enterprises activity are 
revealed. The priority of the agro-industrial complex development is established. The priority aim of the state must be a 
technological change of agricultural technique, in relation to rigging of agrarian enterprises a new technique and it will give 
more economic effect than from financing of money as subvention and grants from the state budget. The main reasons and 
factors hindering the innovative development of domestic agricultural enterprises are considered. The factors that caused 
the depressive nature of the development of agrarian enterprises are: reduction of their own investment sources of produc-
ers due to increased price disparities and depreciation of investment resources under inflation, reduction of state investment 
support, not compensated by their own and attracted sources of investment financing; the deterioration of access to credit, 
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the growth of non-payment, the breach of economic ties, the deterioration of material and technical supply, etc. It is deter-
mined that the innovative development of the agroindustrial complex should take into account the sector peculiarities of its 
activity as much as possible, and be focused on increasing the growth opportunities of enterprises. The priority directions of 
the state regulation of financial provision of innovative development agrarian sector offered.

Keywords: agrarian sphere, innovations, state regulation, sources of financing, innovative development, financial 
security.

Рис. 1. Джерела фінансового забезпечення  
сільськогосподарських підприємств 

Постановка проблеми. Аграрні підприємства фор-
мують продовольчу безпеку країни для забезпечення 
населення основними сільськогосподарськими про-
дуктами і незалежності від імпорту, тому цей сектор 
є найважливішою частиною матеріального виробни-
цтва в будь-якій державі. Для забезпечення виробни-
чого процесу існує потреба в постійних інвестиціях в 
основні фонди, а отже, їх оновлення та модернізацію. 
Недостатній рівень самозабезпечення агропромисло-
вого комплексу впливає на пошук інших джерел фінан-
сування. Найбільш раціональною є пряма фінансова 
підтримка сільськогосподарських товаровиробників за 
рахунок бюджетних коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біль-
шість науковців неодноразово підіймала питання 
щодо основних аспектів рівня державної фінансо-
вої підтримки сільськогосподарських підприємств 
в Україні, серед яких: В. Геєць [1], Б. Данилишин 
[2], С. Кушнір [5], Ю. Мазур [7], О. Панухник [8], 
П. Саблук [4], О. Шпикуляк та ін. Ураховуючи праці 
науковців, слід відзначити, що через економічні та 
політичні зміни у державі чимало питань у цьому 
напрямі залишаються невирішеними, тому потребу-
ють подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою даної роботи є моні-
торинг державного впливу на інвестиційно-іннова-
ційний розвиток аграрних підприємств та виявлення 
основних проблем, обґрунтування напрямів удоскона-
лення державної фінансової підтримки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвес-
тиції є одним із головних складників інноваційної 
діяльності, що має суттєвий вплив на нормальне проті-
кання та розвиток інноваційних процесів у будь-якому 
напрямі діяльності. 

Для аграрних підприємств необхідне здійснення 
інвестиційної діяльності, що дає можливість реалізо-
вувати інновації в сучасних умовах. Роль інновацій у 

розвитку аграрних підприємств визначається такими 
можливостями, як: вирішення продовольчої про-
блеми; забезпечення фінансової стійкості та розвитку 
АПК; конкурентоспроможність аграрної продукції та 
її якість; забезпечення екологічного захисту навко-
лишнього середовища; вирішення соціальних проблем 
щодо праці і рівня життя населення. Для ефективного 
функціонування підприємств в аграрній сфері потрібно 
поєднати інвестиційну та інноваційну діяльність із 
метою поліпшення сучасних інноваційних технологій 
та виробництва інноваційних продуктів у відкритому 
конкурентному середовищі.

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських під-
приємств здійснюється за рахунок власних коштів через 
модернізацію підприємств або за рахунок фінансової 
допомоги з бюджету та іноземних інвестицій (рис. 1).

Для більшості сільськогосподарських підпри-
ємств в Україні джерелом розвитку й упровадження 
інновацій є власні кошти. Оскільки отримати кредити 
складно, тому й на впровадження інновацій коштів не 
вистачає.

Обсяг іноземних інвестицій також є незначним у 
сучасних умовах через незадовільний інвестиційний 
клімат, неефективну державну політику, а також високі 
ризики в аграрному виробництві.

Більшість підприємств має ще надію на допомогу 
держави, оскільки продукція сільськогосподарських 
підприємств відіграє вирішальну роль у формуванні 
бюджетних коштів, а отже, й у поповненні ВВП.

Ті аграрні підприємства, що мають більше мож-
ливостей для поліпшення машино-тракторних парків, 
використання сучасних технологій для вирощування 
сільськогосподарських культур, мають більше можли-
востей вижити в сучасних умовах, підтримуючи висо-
кий рівень конкурентоспроможності своєї продукції. 
Одним з індикаторів цього є обсяг інвестицій у сіль-
ське господарство (табл. 1). 

За даними табл. 1, обсяг інвес-
тицій у сільське господарство в 
2018 р. збільшився лише на 3% 
порівняно з 2017р. Потрібно від-
значити, що в 2018 р. їхня частка 
в капітальних інвестиціях змен-
шилася і становить лише 11,4%, 
а в прямих інвестиціях – 1,7%. 
Отже, це свідчить про несприят-
ливу динаміку вкладання коштів 
у сільське господарство.

На сучасному етапі існує 
низка проблем для інвестицій-
ної діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств в Укра-
їні, яким притаманні:

– недостатній обсяг інвес-
тицій для оновлення основних 
засобів на підприємствах аграр-
ного сектору економіки;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств 

Бюджетне фінансування державних та регіональних програм і проєктів на 
безповоротній основі з державного та місцевого бюджетів (кредити, 
дотації, субсидії, податкові пільги, рефінансування, компенсація 
відсоткових ставок за кредитами) 

Самофінансування – власні ресурси сільськогосподарських підприємств 
(чистий прибуток, амортизаційні відрахування, валова виручка, інші 
власні фондові ресурси) 

Кредитування – мобілізація та перерозподіл тимчасово вільних коштів 

Інвестиції (приватні та іноземні) 
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Таблиця 1. Капітальні та прямі інвестиції за видами економічної діяльності в Україні (млн грн)

Показники 2015 2016 2017 2018 Зміни 2018-2017рр.
грн. %

Капітальні інвестиції, усього 273116 359216 448462 578726 130264 129
Сільське, лісове та рибне господарство 30155 50484 64243 66104 1861 103
Частка, % 11,0 14,1 14,3 11,4 -2,9 80
Прямі інвестиції, усього 38356,8 32122,5 31230,3 31606,4 376,1 101
Сільське, лісове та рибне господарство 617,0 502,2 586,2 578,6 -7,6 99
Частка, % 1,6 1,9 1,8 1,7 -0,1 94

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

– низький рівень взаємозв’язку між валовою дода-
ною вартістю, забезпеченою підприємствами галузі та 
інвестиціями у сільське господарство;

– недостатній рівень впливу інвестицій на зрос-
тання виробництва продукції АПК.

Основними формами державної підтримки інвести-
ційної та інноваційної діяльності є кредитна політика 
держави щодо пріоритетності проєктів для залучення 
кредитів, а також бюджетне фінансування у формі 
залучення державних коштів, які виконуються по прі-
оритетних напрямах діяльності технологічних парків.

Хотілося б зазначити, що для прискорення інно-
ваційного розвитку аграрних підприємств миттєвий 
вплив мають програми державної підтримки сіль-
ського господарства за 2019–2020 рр., такі як [3]:

– програма «Фінансова підтримка розвитку фер-
мерських господарств» (2019 р. – 800 млн грн; 2020 р. – 
780 млн грн);

– програма отримання часткової компенсації вар-
тості сільськогосподарської техніки та обладнання для 
агропромислового комплексу (2019 р. – 244,5 млн грн, 
з яких 200 млн грн – за рахунок загального фонду та 
44,5 – за рахунок спеціального фонду);

– здешевлення кредитів сільськогосподарським 
товаровиробникам для закупівлі землі (2020 р. – 
3,9 млрд грн);

– формування статутного капіталу Фонду/Аген-
ції часткового гарантування кредитів (2020 р. – 
500 млн грн);

– інші програми державної підтримки сільського 
господарства.

Більшість програм, які діють у 2019 р., збережено на 
2020 р. Слід зазначити, що із запланованих на 2019 р. 
коштів на програми підтримки сільськогосподарських 
підприємств застосувати вдалося лише третину.

Разом із тим малі виробники сільськогосподарської 
продукції, у тому числі фермерські господарства та їх 
об’єднання, можуть скористатися державною підтрим-
кою за іншими бюджетними програмами та програмами, 
які фінансуються через структурні підрозділи агропро-
мислового комплексу обласних державних адміністрацій.

За рахунок фінансування сільськогосподарських 
підприємств із державного бюджету більшість областей 
України покриває частину своїх витрат на придбання 
техніки, погашення кредиторської заборгованості 
тощо. Надання кредитів фермерським господарствам 
здійснюється через Український державний фонд під-
тримки фермерських господарств, що є державною 
фінансовою установою та виконує функції з реалізації 
державної політики щодо фінансової підтримки ста-
новлення і розвитку фермерських господарств.

Окрім того, надання коштів для підтримки фер-
мерських господарствах може здійснюватися через 
Укрдержфонд на поворотній основі у сумі, що не пере-
вищує 500 тис грн, строком до п’яти років із забез-
печенням виконання зобов’язань щодо повернення 
бюджетних коштів.

Фінансування здійснюється за такими напрямами [3]:
– часткова компенсація вартості насіння сільсько-

господарських рослин вітчизняного виробництва, 
закупленого у фізичних осіб – підприємців та юри-
дичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його 
реалізацію;

– часткова компенсація витрат, пов’язаних із нада-
ними сільськогосподарськими дорадчими послугами;

– фінансова підтримка сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів;

– часткова компенсація вартості придбаної сіль-
ськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва;

– здешевлення кредитів;
– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних 

угідь (1 га) новоствореним фермерським господар-
ствам;

– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних 
угідь (1 га) для фермерських господарств (окрім ново-
створених);

– додаткова фінансова підтримка фермерських 
господарств зі статусом сімейних фермерських гос-
подарств через механізм доплати на користь застра-
хованих осіб – членів/голови сімейного фермерського 
господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

У табл. 2 надано дані, що характеризують стан 
фінансування з державного бюджету на підтримку та 
розвиток АПК у 2019 р. за рахунок загального фонду 
державного бюджету.

Отже, за даними табл. 2 можемо зазначити, що в 
2019 р. передбачено збільшення фінансування коштів 
на 35% порівняно з 2018 р. Основна частка державної 
підтримки в 2019 р. – 59% – належить галузі тварин-
ництва, зберігання та переробки сільськогосподар-
ської продукції, аквакультурі. Ці кошти повинні бути 
спрямовані на часткову компенсацію вартості за бан-
ківськими кредитами; часткову компенсацію вартості 
будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів; спеціальну бюджетну дотацію; часткове 
відшкодування вартості закуплених для подальшого 
відтворення племінних тварин. 

Найменша частка фінансування спрямована на 
надання кредитів фермерським господарствам – 3%, а 
саме: надання повторної допомоги для придбання тех-
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ніки, обладнання, поновлення обігових коштів. А це 
означає, що в даній галузі відзначається гостра потреба 
в технічній оснащеності вітчизняного АПК, оскільки 
існує суттєва нестача техніки в сільськогосподарських 
підприємствах. Це, своєю чергою, впливає на високе 
навантаження на наявні машини та устаткування, які 
мають певний строк експлуатації і потребують онов-
лення та модернізації.

Отже, пріоритетною ціллю держави повинна бути 
технологічна зміна сільськогосподарської техніки 
щодо оснащення новою технікою аграрних підпри-
ємств, це дасть більш економічний ефект, аніж фінан-
сування у вигляді субвенцій та дотацій із державного 
бюджету. Субсидії з державного бюджету повинні бути 
спрямовані на реальні інвестиційні проєкти, на заку-
півлю техніки та впровадження новітніх технологій.

Для підвищення інвестиційно-інноваційної актив-
ності в АПК повинні бути використані певні державні 
напрями для активізації цього процесу, а саме:

– збільшення рівня державної фінансової під-
тримки в науково-інноваційному напрямі діяльності 
сільськогосподарських підприємств під реальні інвес-
тиційні проєкти;

– діяльність наукових установ повинна бути спря-
мована щодо запитів виробництва та новими техноло-
гічними засобами;

– забезпечення багатоканальними інформацій-
ними джерелами про наукові досягнення;

– підвищення рівня підготовки кадрів;

– визначення та впровадження економічних стиму-
лів для подальшого розвитку діяльності в АПК;

– розроблення заходів для вдосконалення техно-
парків, технополісів, інноваційних центрів, іннова-
ційні-консультаційних центрів. 

Висновки з проведеного дослідження. У ході 
дослідження з’ясовано, що для аграрних підприємств 
важливими стратегічними напрямами їхнього розвитку 
є науково-дослідний прогрес та інноваційні процеси. 
Це впливає на модернізацію і технічне переоснащення, 
що дає змогу використовувати новітні технології для 
зменшення матеріальних витрат у собівартості та виро-
бляти конкурентоспроможну продукцію. Для країни це 
можливість насищення ринку високоякісною продук-
цією, збільшення ВВП та налагодження зовнішньоеко-
номічних зв’язків з іншими країнами.

Ураховуючи наявні проблеми самофінансування 
сільськогосподарських підприємств, виникає потреба 
у залученні зовнішніх інвестиційних коштів, а отже, 
і коштів із державного бюджету. Таким чином, запро-
поновані напрями активізації державної допомоги 
на всіх рівнях суттєво можуть вплинути на підви-
щення інвестиційно-інноваційної діяльності в АПК, 
що забезпечить їх стабілізацію та створить умови для 
ефективного розвитку галузі. Для активізації інвести-
ційно-інноваційної діяльності в країні необхідно також 
ураховувати досвід інших країн з урахуванням змін 
потреб підприємств та населення, що може бути вико-
ристано в подальших дослідженнях.

Таблиця 2. Фінансування державної підтримки розвитку підприємств АПК у 2019 р.  
за рахунок загального фонду державного бюджету (тис грн) [10]

Програма Спрямовано 
у 2018 р.

Передбачено
на 2019 р.

Передбачено 
на 01.09.-01.12.2019

Відкрито 
асигнувань 
(13.11.2019)

Перераховано 
отримувачам
(13.11.2019)

Разом 4166216,2 5908950 4715573,4 2888843 2835137,4
Фінансова підтримка заходів 
в АПК шляхом здешевлення 
кредитів

265913 127160 127160 104085 103936,4

Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств 203263,7 800000 572053 279008 230440,6

Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення 
молодих садів, виноградників, 
ягідників і нагляд за ними

394334,5 400000 302500 119771,8 119771,7

Надання кредитів фермерським 
господарствам 0 200000 180000 140000 140000

Державна підтримка галузі 
тваринництва, зберігання 
та переробки с/г продукції, 
аквакультури

2389844,2 3500000 2826700 1604944,6 1600734,4

Фінансова підтримка  
сільгосп-товаровиробників 912860,8 881790 707160 641032,5 640254,1
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