АНОТАЦІЯ
Дзюрах Ю.М. Державне регулювання інвестиційної діяльності в
сільському господарстві. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Національний
університет «Львівська політехніка», Львів, 2020.
Дисертація

присвячена

теоретико-методологічному

обґрунтуванню

необхідності удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності
в

сільському

господарстві,

здійсненню

системних

змін,

формуванню

відповідної стратегії та ефективного використання наявних механізмів,
застосуванню

кластерного

підходу

та

публічно-управлінських

засобів

державного впливу на інвестиційний процес на регіональному рівні.
Актуальність

наукового

дослідження

полягає

в

необхідності

удосконалення важелів державного впливу на процес інвестиційної діяльності в
сільському господарстві. Досвід багатьох розвинених зарубіжних країн
свідчить, що аграрний сектор завжди перебуває під пильною увагою органів
державного управління та потребує стимулюючих заходів впливу, включаючи
дотаційне фінансування, інформаційну підтримку, преференції, застосування
пільгових податкових режимів, консультаційних сервісів, тощо.
Практичне значення дослідження полягає у систематизації впливу
чинників геополітичного рівня на інвестиційну діяльність підприємств
агросектору.

Вітчизняні

сільськогосподарські

виробники

стикаються

із

викликами, пов’язаними з формуванням нових інституцій, лобіюванням
локальних інтересів, які часто не мають достатніх ресурсів та коштів для
розвитку агросектору. Вищевикладене зумовлює потребу збалансування
процесів інвестиційного розвитку сільського господарства на національному та
регіональному рівнях управління, шляхом впровадження smart-спеціалізацій в
розрізі регіонів та громад.
У

першому

розділі

«Теоретичні

та

правові

засади

державного

регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві» здійснено

теоретичні визначення предмету, об’єкту та мети дисертаційного дослідження,
розкрито зміст категорійного апарату відповідно до теми. Запропоновано
авторське трактування поняття «інвестиції», зміст і продуктивне значення якого
акцентує увагу на ресурсному забезпеченні розширеного відтворення процесів
суспільного виробництва. Здійснено класифікацію видів інвестицій за їх
ключовими класифікаційними ознаками, що дало змогу чіткіше розкрити
основні характеристики інвестиційної діяльності та їх значення в сільському
господарстві.
Інвестиційна діяльність в сільському господарстві структурується за
такими елементами: джерело надходження, об’єкти та цілі інвестування, рівні
інвестиційного ризику та дохідності, а також соціальної відповідальності.
Обґрунтовано доцільність використання поняття «державне регулювання», яке,
на відміну від близького за змістом поняття «державне управління»,
характеризує процес впливу на інституційний розвиток сільського господарства
та збереження значної автономії й приватних прав суб’єктів господарювання.
Дослідження зарубіжного досвіду реалізації державної інвестиційної
діяльності

в

закономірності,

сільському
що

господарстві

відображають

дозволили

механізм

взаємодії

виявити
між

основні
окремими

учасниками інвестиційного процесу в розвинених країнах світу. Сучасні
підходи до формування системи державного регулювання інвестиційної
діяльності

в

сільському

господарстві

відбуваються

з

врахуванням

глобалізаційних тенденцій та поглиблення міжнародного руху капіталу,
трансферу технологій, зміни регуляторних політик відповідно до принципів
демократії тощо. В сучасних умовах розробляються регіональні програми
інвестиційного розвитку сільського господарства. Високорозвинені країни
значною мірою прагнуть використовувати ліберальніші засоби інвестиційної
політики, що дає змогу обмежити рівень втручання держави та підвищити
значимість приватного капіталу. Країни Західної Європи часто використовують
заходи фінансового стимулювання інвестиційних процесів, зокрема такі:
активне державне субсидування; фінансування експортних операцій; дотаційне
фінансування для сільськогосподарських виробників; створення умов для

залучення іноземного капіталу в аграрний сектор країн ЄС; збалансування
регіонального розвитку завдяки створенню відповідних регіональних фондів;
координування роботи різних міністерств та відомств, які відповідають за
залучення іноземних інвестицій, ідентифікацію та розвиток smart-спеціалізацій
в сільському господарстві.
Виокремлено елементи позитивного світового досвіду, які можна
використати в процесі розвитку державного регулювання інвестиційної
діяльності в сільському господарстві України. Це зокрема такі: забезпечення
конкурентних умов участі у вкладанні інвестицій; надання певних преференцій
вітчизняним інвесторам; створення умов для економічного, інноваційного,
технологічного,соціального та екологічного відродження сільських територій;
стимулювання науково-дослідних розробок як основи інвестування у сферу
сільського господарства; надання державної економічної допомоги через
розвиток smart-спеціалізацій; субсидування; податкові пільги; відшкодування
сплачених податків; державне кредитування тощо.
Розглянуто нормативно-правову основу досліджуваного процесу за
допомогою аналізу чинних законодавчих і правових актів, прийнятих органами
публічної влади, та здійснено їх періодизацію. Виокремлення п’яти етапів
становлення
інвестиційної

нормативно-правового
діяльності

в

механізму

сільському

державного

господарстві

регулювання

дозволило

більше

акцентувати увагу на якісних змінах в аграрній політиці, поступовому
запровадженні права приватної власності на землю, регламентації процесу
користування землями сільськогосподарського призначення.
У другому розділі «Сучасний стан державного регулювання інвестиційної
діяльності в сільському господарстві України» розкрито основні організаційноінфраструктурні

та

економічні

особливості

цього

стану.

Інституційне

забезпечення інвестиційної діяльності в сільському господарстві представлене
загальнодержавним та регіональними рівнями, органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Державне регулювання інвестиційною діяльністю
здійснюється за допомогою правового, адміністративного та економічного
механізмів.

За результатами аналізу низки статистичних показників зроблено
висновки про необхідність чіткого фокусування системи органів публічної
влади у розвитку smart-спеціалізації. Це має забезпечити стимулювання
інвестиційних

процесів,

зростання

кількості

сільськогосподарських

підприємств, а також стабілізувати макроекономічну ситуацію та стан
інвестиційного клімату.
Так, за період 2015-2019 рр. фіксується кількісне зростання інвестицій у
сільське господарство. Водночас ідентифікуємо, що слабкою стороною
державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві є
відсутність виваженої довгострокової політики економічного розвитку та
стабільного нормативно-правового забезпечення функціонування цієї сфери.
Розкрито зміст, значення і кількісні показники економічного механізму та
основних інструментів здійснення державного регулювання інвестиційної
діяльності в сільському господарстві, до яких належать: видатки з державних
бюджетів

на

господарства;

підтримку
адресне

органів

державного

дотаційне

фінансування

регулювання

сільського

сільськогосподарських

виробників; відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції;
державні

закупівлі

агропродукції

в

сільськогосподарського

виробника;

фінансування кадрового розвитку працівників сільського господарства та
відповідних освітніх програм, розвиток експортоорієнтованих підприємств.
Проведено статистичний аналіз тенденцій та розвитку механізмів
державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві.
Зокрема, досліджено обсяги бюджетного фінансування роботи державних
установ, що регулюють інвестиційні процеси в сільському господарстві;
порівняльну динаміку темпів приросту видатків на державне регулювання
інвестиційної діяльності в сільському господарстві та ВВП; показники видатків
на державне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві у
розрахунку на одиницю населення України; показники капітальних інвестицій
підприємств та валової доданої вартості в сільському господарстві України;
обсяги прямих іноземних інвестицій у сільське господарство тощо.

Виходячи з аналізу статистичних показників сформульовано висновки
щодо впливу політики державного регулювання на загальний стан розвитку
інвестування в сільському господарстві. Регресійний

аналіз дозволив

узагальнити особливості впливу державного регулювання на інвестиційну
активність сільськогосподарських підприємств.
У третьому розділі «Напрями вдосконалення державного регулювання
інвестиційної діяльності в сільському господарстві України» обґрунтовано
необхідність удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності
в сільському господарстві України та визначено основні напрями цього
процесу.

До

них

віднесено

формування

цілісної,

збалансованої

на

національному та регіональному рівнях влади, системи вказаного регулювання,
необхідність

застосування

теоретико-методологічного

потенціалу

для

розроблення сучасної стратегії підтримки розвитку інвестиційного процесу та
забезпечення узгодженого функціонування низки його механізмів та їхніх
інструментів. У рамках запровадження такої системи акцентується увага на
важливості

теоретико-методологічного

визначення

стратегії

розвитку

інвестування в сільське господарство, формування нормативно-правового
забезпечення її реалізації та важливість використання засобів публічного
управління на загальнодержавному та регіональному рівнях із врахуванням
регіональної smart-спеціалізації. Це дозволило розробити та запропонувати V
подібну

модель

активізації

інвестиційного

регулювання

в

сільському

господарстві. Дана модель створює можливості для використання сучасних
інструментів державного регулювання інвестиційних процесів з урахуванням
системного підходу, що забезпечує узгодження дій окремих органів державного
управління та інтересів інших суб’єктів публічного адміністрування.
Визначено перспективи застосування правового механізму як сукупності
імперативів законодавчого та нормативного регулювання інвестиційної
діяльності, окреслено позитивне значення імплементації закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення та прийняття відповідних підзаконних
актів. Законодавчо закріплене в них право на володіння землею для сільського
господарства та правове нормування діяльності в цій сфері відкриє нові

можливості

для

довгострокового

інвестування,

посилить

ринкову

конкурентоспроможність і у результаті сприятиме розвитку регіонів та
сільських територій.
Відповідно до запропонованої комплексної системи перспективним
напрямом удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в
сільському господарстві має бути формування єдиного центрального органу з
повноваженнями організації та контролю реалізації державної стратегії
розвитку сільського господарства, а також координації роботи різних
міністерств та відомств, які відповідають за залучення іноземних інвестицій.
Адміністративний механізм державного регулювання інвестиційної діяльності
реалізується через систему заходів, до яких належать забезпечення науковоекспертного супроводу цього виду діяльності, підсилення публічної інформації
про інвестиційну діяльність та запровадження програм підготовки фахівців
державної служби з управління інвестиційними проєктами.
У рамках підвищення якості функціонування економічного механізму
державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві
запропоновано використовувати низку конкретних інструментів стимулювання
інвестиційних ініціатив, зокрема державне замовлення сільськогосподарської
продукції, фінансування експортних операцій тощо. Обґрунтовано необхідність
поєднання важелів державного регулювання з фінансовими інструментами
банківських установ, що дасть змогу скоротити видатки бюджету та значно
посилити рівень контролю за використанням фінансових ресурсів. За
допомогою методики множинної регресії спрогнозовано зростання показників
ВВП України за умови впровадження запропонованих інструментів підвищення
ефективності державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському
господарстві.
Конкретні можливості реалізації державної стратегії регулювання
інвестиційної діяльності в сільському господарстві продемонстровано з
використанням

кластерного

підходу.

Його

основними

управлінськими

перевагами визначено такі, як здійснення інвестиційної діяльності на місцевому
рівні із залученням територіальних громад до вибору, затвердження та

здійснення інвестиційних проєктів; широке використання засобів публічноуправлінського впливу, зокрема інструментів публічного інформування
громадськості та активізації державних і публічних форм контролю; активне
залучення потенціалу державно-приватного партнерства та використання низки
інших інструментів економічного характеру. Тим самим кластерний підхід
розглядається як практичне впровадження сучасної стратегії поєднання
державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві із
засобами публічно-управлінського впливу на цей соціально значущий процес
розвитку.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес,
державне регулювання інвестиційної діяльності, сільське господарство, система
державного регулювання інвестиційної діяльності, стратегія, механізми
державного регулювання інвестиційної діяльності, ефективність державного
регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві, публічноуправлінські засоби розвитку інвестиційної діяльності, кластерний підхід.

ANNOTATION

DziurakhYurii. The state regulation of investment activity in agriculture. –
Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
The dissertation with a view to obtaining the scientific degree of the doctor of
philosophy on a specialty 281 «Public management and administration». – «Lviv
Polytechnic» National University, Lviv, 2020.
The dissertation is devoted to the theoretical and methodological substantiation
of the need to improve the state regulation of investment activity in agriculture
through the implementation of systemic changes, formation of an appropriate strategy
and effective use of existing mechanisms, application of a cluster approach and
public-administrative means of the state influence on the investment process at the
regional level.
The relevance of scientific research lies in the need to improve the levers of the
state influence on the process of investment activity in the agriculture. The
experience of many developed foreign countries shows that the agricultural sector is
always under the close monitoring of public authorities and constantly needs
stimulating measures, including subsidies, information support, preferences,
application of preferential tax regimes, consulting services, etc.
The practical significance of the study is to systematize the impact of
geopolitical factors on the investment activities of agricultural enterprises. Domestic
agricultural producers face up with the challenges related to the formation of new
institutions, lobbying of local interests, which often do not have sufficient resources
and funds for the development of the agricultural sector. The above presupposes the
need to balance the processes of investment development of agriculture at the
national and regional levels of government, through the introduction of smartspecializations in terms of regions and communities.
In the first section «Theoretical and legal principles of state regulation of
investment activities in agriculture» made theoretical definitions of the subject, object
and purpose of the dissertation research, revealed the content of the categorical
apparatus in accordance with the topic.

The author's interpretation of the concept of «investment» is offered, the
content and productive value of which emphasizes the resource provision of the
expanded reproduction of the processes of social production. The types of
investments were classified according to their key classification features, which made
it possible to more clearly reveal the main characteristics of investment activities and
their importance in agriculture.
Investment activity in agriculture is structured according to the following
elements: source of income, objects and goals of investment, levels of investment risk
and profitability, as well as social responsibility. The legitimacy of using the concept
of «state regulation» is substantiated, which, in contrast to the similar concept of
«public administration», characterizes the relative process of in fluencing the
institutional development of agriculture and preserving significant autonomy and
private rights of economic entities.
The study of foreign experience in the implementation of state investment
policy in agriculture has revealed the main patterns that reflect the mechanism of
interaction between individual participants in the investment process in developed
countries. Modern processes of formation of the system of state regulation of
investment activities in agriculture are considering the globalization trends and the
deepening of international capital movements, technology transfer, changes in
regulatory policies in accordance with the principles of democracy and more. In
modern conditions, regional programs for investment development of agriculture are
being developed. On the basis of the specified tendencies development of regional
programs of investment development in various spheres, including agriculture is
carried out. Highly developed countries largely seek to use more liberal means of
investment policy, which allows limit the level of state intervention and increase the
importance of private capital. Western European countries often use measures to
financially stimulate investment processes, including the following areas: active
government subsidies; financing of export operations; subsidy financing for
agricultural producers; creating conditions for attracting foreign capital to the
agricultural sector of the EU; balancing regional development through the creation of
appropriate regional funds; coordinating the work of various ministries and agencies

responsible for attracting foreign investment, identification and development of smart
specializations in agriculture.
The elements of positive world experience that can be used in the process of
development of state regulation of investment activity in agriculture of Ukraine are
highlighted. These include: ensuring competitive conditions for participation in
investments; granting certain preferences to domestic investors; creation of
conditions for economic, innovative, technological, social and ecological revival of
rural areas; stimulating research and development as a basis for investing in
agriculture; providing state economic assistance through the development of smart
specializations; subsidies; tax benefits; tax refunds; government lending, etc.
The normative-legal basis of the researched process is considered by means of
the analysis of the current legislative and legal acts accepted by public authorities,
and their periodization is carried out. The separation of five stages of formation of the
normative-legal mechanism of state regulation of investment activity in agriculture
allowed to pay more attention to qualitative changes in agricultural policy, gradual
introduction of private land ownership, regulation of agricultural land use.
The second section «The current state of state regulation of investment
activities in agriculture of Ukraine» reveals the main organizational, infrastructural
and economic features of this state. Institutional support for investment activities in
agriculture is provided by the national and regional levels, executive authorities and
local governments. State regulation of investment activities is carried out through
legal, administrative and economic mechanisms.
Based on the results of the analysis of a number of statistical indicators,
conclusions were made about the need to clearly focus the system of public
authorities in the development of smart specialization. This should stimulate
investment processes, increase the number of agricultural enterprises, as well as
stabilize the macroeconomic situation and the investment climate.
Thus, for the period 2015-2019, a quantitative increase in investment in
agriculture is recorded. At the same time, it is stated that the weakness of state
regulation of investment activity in agriculture is the lack of a balanced long-term

policy of economic development and stable regulatory and legal support for the
functioning of this area.
The content, significance and quantitative indicators of the economic
mechanism and the main instruments of state regulation of investment activity in
agriculture are revealed, which include: expenditures from state budgets to support
the state regulatory bodies of agriculture; targeted subsidy financing of agricultural
producers; VAT refund on agricultural exports; state purchases of agricultural
products from agricultural producers; financing of personnel development of
agricultural workers and relevant educational programs, development of exportoriented enterprises.
The statistic alanalys is often dencies and development of the mechanisms of
state regulation of investment activity in agricultureis carried out. In particular, the
volumes of budget financing of work of the state establishments regulating
investment processes in agriculture are investigated; comparative dynamics of growth
rates of expenditures on state regulation of investment activity in agriculture and
GDP; indicators of expenditures on state regulation of investment activity in
agriculture per unit of population of Ukraine; indicators of capital investments of
enterprises and gross value added in agriculture of Ukraine; volumes of foreign direct
investment in agriculture, etc.
Based on the analysis of statistical indicators, conclusions are formulated on
the impact of state regulation policy on the general state of investment development
in agriculture. Regression analysis allowed to generalize the features of the impact of
state regulation on the investment activity of agricultural enterprises.
The third section «Directions for improving state regulation of investment
activities in agriculture of Ukraine» substantiates the need to improve state regulation
of investment activities in agriculture in Ukraine and identifies the main directions of
this process. These include the formation of a holistic, balanced at the national and
regional levels of government, the system of regulation, the need for theoretical and
methodological capacity to develop a modern strategy to support the development of
the investment process and ensure the coordinated operation of a number of its
mechanisms and tools.

The introduction of such a system focuses on the importance of theoretical and
methodological definition of the strategy of investment in agriculture, the formation
of regulatory and legal support for its implementation and the importance of using
public administration at the national and regional levels, taking into account regional
smart specialization. This allowed to develop and propose a V-shaped model of
intensification of investment regulation in agriculture. This model creates
opportunities for the use of modern tools of state regulation of investment processes,
considering a systematic approach that ensures the coordination of actions of
individual government agencies and the interests of other public administration
entities.
The prospects for the application of the legal mechanism as a set of legislative
and regulatory regulation imperatives of investment activities are identified, the
positive significance of the implementation of the law on the circulation of
agricultural land and the adoption of relevant bylaws. Legislatively enshrined, the
right to own land for agriculture and legal regulation of activities in this area will
open new opportunities for long-term investment, strengthen market competitiveness
and, as a result, promote the development of regions and rural areas.
According to the proposed comprehensive system, a promising area for
improving state regulation of investment in agriculture should be the formation of a
single central body with the authority to organize and monitor the implementation of
the state strategy for agricultural development, as well as coordinate the work of
various ministries and agencies. The administrative mechanism of state regulation of
investment activities is implemented through a system of measures, which include
providing scientific and expert support for this type of activity, strengthening public
information about investment activities and introducing training programs for civil
service management of investment projects.
As part of improving the quality of the economic mechanism of state regulation
of investment activities in agriculture, it is proposed to use a number of specific tools
to stimulate investment initiatives, including state procurement of agricultural
products, financing of export operations and more. The necessity of combining the
levers of state regulation with the financial instruments of banking institutions is

substantiated, which will allow to reduce budget expenditures and significantly
strengthen the level of control over the use of financial resources. Using the method
of multiple regression, the growth of Ukraine's GDP is projected under the condition
of implementation of the proposed tools to increase the efficiency of state regulation
of investment activity in agriculture.
Specific opportunities for the implementation of the state strategy for
regulating investment activities in agriculture have been demonstrated using a cluster
approach. Its main managerial advantages are defined as the implementation of
investment activities at the local level with the involvement of local communities in
the selection, approval and implementation of investment projects; wide use of means
of public administration, in particular opportunities for public information of the
public and intensification of state and public forms of control; active involvement of
public-private partnership potential and use of a number of other economic
instruments. Thus, the cluster approach is seen as a practical implementation of a
modern strategy of combining state regulation of investment activities in agriculture
with the means of public management influence on this socially significant
development process.
Key words: investments, investment activity, investment process, state
regulation of investment activity, agriculture, system of state regulation of investment
activity, strategy, mechanisms of state regulation of investment activity, efficiency of
state regulation of investment activity in agriculture, public management means of
investment activity development, cluster approach.
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