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ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
INVESTING IN AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT
AS A FACTOR OF REGIONAL STABILIZATION OF NATIONAL ECONOMY
Анотація. Проведено аналіз інвестиційних процесів в аграрному секторі. Розглянуто роль агросектору у вирішення проблеми продовольчої безпеки України та її економічної стабілізації.
Аннотация. Проведен анализ инвестиционных процессов в аграрном секторе. Рассмотрена роль
агросектора в решение проблемы продовольственной безопасности Украины и ее экономической
стабилизации.
Abstract. In thesis analysed theinvestment processes in the agricultural sector. The role of the agricultural
sector in solving the problem of food security of Ukraine and its economic stability.

Агропромисловий комплекс займає одне із найважливіших місць в економіці України. Однією
з умов стабільного функціонування економіки є стрімкий та ефективний розвиток інвестиційної
діяльності в агропромисловому секторі, який на сьогодні є найстабільнішим та експортоспроможним в економіці України. В умовах загострення світової продовольчої кризи виробництво та експорт продовольства набуває постійно зростаючого значення. Україна, яка володіє понад однієї
чверті всіх чорноземів світу та яка в числі першої п’ятірки світу по експорту зернових, олії та інших продуктів, має значний економічний потенціал для подальшого зростання обсягів експорту
продовольства, що є одним із вагомих чинників економічної стабілізації.
Ефективність використання інвестицій безпосередньо впливає на результати виробництва та
розвиток сільського господарства в цілому. Тому одним із напрямів довгострокової стабілізації
розвитку аграрного сектору набуває ефективність інвестування інноваційні проекти нових технологій вирощування сільськогосподарських культур. На сьогодні держава має низку перешкод для
безперебійних грошових потоків в агробізнес, оскільки Україна перебуває під впливом кризових
процесів. Причиною збереження дефолтних ризиків і втрати державою позицій у світовій економіці є слабка економічна динаміка, тривала військова агресія, високий рівень боргового навантаження, низька інвестиційна привабливість, недовіра до системи державного управління, високий
рівень корупції, негативні оцінки перспектив економіки України світовими рейтинговими агенствами тощо. Впродовж останніх п’яти років національна економіка вже вдруге переживає кризовий
шок, кожен з них має свої характерні особливості, які в, свою чергу, були сформовані своїми чинниками та складовими.
Аграрний сектор — одна з небагатьох галузей України, яка за кризових умов демонструє позитивні тенденції, як у виробництві та випуску, так і у притоку інвестицій. Він забезпечує 14 % загального обсягу ВВП і 37 % валютних надходжень від експорту. За два квартали 2015 року аграрному сектору вдалося забезпечити обсяг експорту продукції на рівні 10,4 млрд дол. США. Це
становить 37 % валютних надходжень від експорту всіх товарів.
Кожен третій долар, який отримує Україна, приносить аграрний сектор. Це безпосередньо
впливає на валютно-курсову стабільність, накопичення золотовалютних резервів НБУ і зміст економіки в прогнозованих параметрах як за інфляцією, так і за валютним курсом АПК став єдиною
галуззю української економіки, яка в останні місяці збільшила обсяги продовольчого виробництва
та експорт.
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За даними Державного комітету статистики України, загальний обсяг освоєних інвестицій у
сільському, лісовому і рибному господарствах у I півріччі 2015 року становитиме 9,4 млрд грн. Це
на 9,6 % перевищує показник січня—червня 2014 року. Тобто, на тлі загальних негативних тенденцій в економіці України інвестиції в АПК дещо збільшилися.
Протягом січня—червня 2015 року обсяги капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне
господарство зросли на 9,6 % порівняно з відповідним періодом минулого року і склали майже
9,43 млрд грн. І це у той час, коли загальний обсяг капітальних інвестицій у економіку знизився на
17,5 %, у тому числі у промисловості на 28,1 %.
Частка інвестицій у галузь сільського господарства із загального їх обсягу зросла на 2,2 % (з
7,3 % за 6 місяців 2014 року до 9,5 % — за відповідний період 2015 року). Це дало можливість
пригальмувати загальний спад обсягів інвестування в економіку. Зокрема, капітальні інвестиції
безпосередньо в аграрну галузь зросли на 9,2 %, у лісове господарство — на 51 %, а у рибне — у
3,44 разу. Збільшення обсягів капітальних інвестицій у 2015 році свідчить про зростаючу довіру
інвесторів і впевненість у довгостроковій перспективі аграрного сектору України.
Важлива умова забезпечення продовольчої безпеки — послідовне здійснення комплексу взаємопов’язаних скоординованих організаційно-економічних, законодавчих, адміністративних і соціальних заходів підвищення результативності управління агропромисловим комплексом як на державному, так і на регіональному рівнях. Поєднання державного регулювання агропромислового
виробництва з використанням його внутрішніх резервів на основі їх адаптації до швидкозмінних
економічних умов господарювання призведуть до суттєвого підвищення рівня продовольчої безпеки окремих регіонів та країни у цілому.
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БІЗНЕС-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
BUSINESS-PROCESSING APPROACH IN MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Анотація. Висвітлено сучасна модель управління підприємством, яка ґрунтується на бізнеспроцесному підході. Розглянуто елементи та методи цього підходу, особливості застосування.
Аннотация. Рассматривается современная модель управления предприятием, основанная на бизнеспроцессном подходе. Рассматриваются элементы и методы этого подхода, особенности применения.
Abstract. Looks at the essence of modern model of enterprise management, which is based on the process
approach. It also examines the basic elements and methods of this approach, jocularities of its use.

Управління підприємством будь-якої галузі економіки знаходиться на розмежуванні різних галузей знань. Діапазон думок фахівців варіює від повного заперечення значимості організаційноекономічних аспектів до ідентифікації кожної управлінської функції та окремого працівника.
Практика роботи підприємства в умовах жорсткої конкуренції показує, що функціональний підхід
до управління часто призводить до втрати стійкого розвитку підприємства через зниження ком*
БАЛАМУТ Ганна Сергіївна / Анна БАЛАМУТ / Hanna BALAMUT — к.е.н., старший викладач кафедри прикладної економіки та інформаційних систем Харківського державного університету харчування та торгівлі, e-mail: ameanna@mail.ru
ПОПОВА Анастасія В'ячеславівна / Анастисия ПОПОВА / Anastasiya POPOVA - доцент кафедри прикладної економіки та
інформаційних систем Харківського державного університету харчування та торгівлі

221

