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у якій поріг прийняття 0,0, а поріг відторгнення 

1,0. При таких, на перший погляд дивних, нала-

штуваннях мережі елемент із найвищим рівнем 

активності визначатиме клас незалежно від того, 

що відбувається в інших елементах.

Висновки. Під час побудови СМЕБП найбіль-

ша проблема виникає при виборі методів аналізу 

статистичних даних. Причина цього полягає в 

тому, що часто дані не мають певної лінійної за-

лежності або є неповними. У такому разі тради-

ційні методи аналізу даних є малоефективними.

Тому в таких випадках слід використовувати 

штучні нейронні мережі. Їх використання є абсо-

лютно прийнятним, адже всі дані, зібрані системою 

моніторингу, можуть адекватно використовуватися 

мережами. До задач, що виконують нейронні ме-

режі, належать задачі класифікації та регресії.

Отже, система моніторингу за допомогою штуч-

них нейронних мереж зможе класифікувати нагаль-

ний стан ЕБП і попередити про його настання в май-

бутньому за допомогою регресивних методів аналізу.
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Постановка проблеми. Становлення нових 

організаційно-правових форм господарюван-

ня, спад виробництва, соціальний занепад, де-

формація господарських зв’язків призводять до 

реструктуризації та корпоратизації сільського 

господарства. А відсутність злагоджених важе-

лів економічного механізму регулювання ринку, 

ефективної державної підтримки вітчизняних 

товаровиробників, стабільного інвестиційного 

впливу, поставила багатьох сільськогосподар-

ських підприємств на межу банкрутства з інтен-

сивним пошуком альтернативних форм госпо-

дарювання.

Нестабільність ринкових перетворень у на-

ціональному господарстві України зумовлює ви-

живання аграрної галузі, а саме невеликих сіль-

ськогосподарських формувань. За останні роки 

простежується різке їх скорочення за рахунок злит-

тя чи поглинання потужними аграрно-промисло-

вими об’єднаннями — агрохолдингами, створення 

яких стрімко набирає обертів. Вони поглинають 

дрібнотоварні господарства, які не можуть з ними 

конкурувати і залучати капітал до своєї діяльності.

Шлях інтеграції сільськогосподарського ви-

робництва має суттєвий вплив на аграрний ринок 

країни в цілому і реалізацію ефективних бізнес 
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проектів розвитку аграрно-промислових груп зо-

крема. Це надасть певного імпульсу припливу 

інвестиційних ресурсів у будь-якому їх вигляді 

(грошові, матеріальні) із швидкою їх окупністю і 

повернення, що можливе лише за умов збільшен-

ня виробництва високоякісної продукції з одно-

часним зниженням її собівартості.

Інтеграційний вектор сільськогосподарського 

виробництва має бути направлений на отриман-

ня додаткового чистого продукту, як у кількісному 

так й у вартісному його виразі, а залучення до цьо-

го процесу інвестиційних ресурсів, зі скороченням 

терміну окупності їх вкладень, виступить більшим 

стимулом в отриманні валової доданої вартості інте-

грованого аграрного підприємства і галузі у цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Масш-

табність інтеграційних процесів у сільському гос-

подарстві України засвідчує становлення галузі як 

в організаційному плані, так і в плані надбання 

стабільних навичон високоефективної діяльності.

Дослідженню напряму, пов’язаного із діяль-

ністю інтегрованих агроструктур і розвитком ТНК 

(транснаціональних компаній) з їх економічним 

механізмом функціонування, пріоритетами і про-

блемами розвитку в умовах глобалізації економіки 

та впливом на перебіг економічних процесів у на-

ціональній аграрній економіці, присвячено низку 

праць зарубіжних науковців, які здійснили аналіз 

передумов, етапів формування й чинників розмі-

щення транснаціональних компаній. Це Т. Анг-

мон, Р. Камерон, Ф. Модігліані, Х. Перлмутер, 

М. Портер, Ф. Рут, С. Хірш, а також вітчизняні 

вчені: А. Гальчинський, Т. Білоус, В. Білошапка, 

В. Геєць, В. Новицький, В. Плотніков, В. Рокоча, 

Л. Руденко, П. Саблук, М. Дем’яненко, які дослі-

джували типи, організаційні форми інтеграції під-

приємств і механізм їх функціонування.

Незважаючи на вагомий внесок цих науков-

ців, ролі інвестиційних ресурсів на фоні інте-

граційного становлення сільськогосподарських 

підприємств приділено незначну увагу, що і по-

служило об’єктом нашого дослідження.

Мета статті — дослідження функціонального 

впливу інтеграції аграрних підприємств на інвес-

тиційні потоки галузі АПК.

Виклад основного матеріалу. Із формуванням 

інтегрованих аграрних підприємств (агрохолдин-

гів) відбувається досить інтенсивне відродження 

сільськогосподарського виробництва завдяки 

новим і досконалим механізмам управління в по-

єднанні з об’єднанням капіталів, що є у розпоря-

дженні учасників аграрних холдингів. Найбільші 

агрохолдинги України контролюють біля 3 млн. 

га земельних площ, а це приблизно 10 % сіль-

ськогосподарської ріллі. Такі структури постійно 

розширюють свої земельні наділи за рахунок до-

говорів оренди приблизно на термін 4–5 років, а 

кожний десятий договір — на 10 років.

У порівнянні з європейськими країнами уро-

жайність сільськогосподарських культур вітчизня-

них товаровиробників досить низька, але при цьому 

спостерігається дещо вищий її рівень у великото-

варних аграрно-промислових формуваннях. Агро-

холдинги мають реальні можливості підвищення 

обсягів виробництва з утвердженням лідируючих 

позицій на внутрішньому ринку й отриманням 

конкурентних переваг на світовому. Крім того, ін-

вестори вкладають кошти лише у великі холдингові 

компанії та підприємства, які займаються не лише 

вирощуванням сільськогосподарської продукції, а 

й її переробкою, тому малі аграрні компанії будуть 

змушені просто відійти з ринку [1].

Світовий досвід інтеграції засвідчує, що єдиним 

шляхом у становленні конкурентоспроможних аг-

роструктур в умовах національної ринкової еконо-

міки є концентрація капіталів і виробничих потуж-

ностей, які підвищують ефективність виробництва 

за рахунок зниження сукупних витрат і зменшення 

оподаткування на проміжні продукти виробництва. 

А висока ліквідність отриманої продукції, значна 

питома вага основних фондів і конкурентоспро-

можність сільськогосподарського виробництва ви-

ступають гарантією іноземних інвестицій, проекти 

яких можна впевнено фінансувати.

Прикладом можуть бути залучення коштів на 

фондових біржах у розмірі близько $ 5 млрд. та від 

приватних розміщень — близько $ 1 млрд. про-

тягом 2010 р., що у середньому складає близько 

$ 200 млн. на одну агропромислову структуру [2].

Усвідомлюючи те, що переважним джерелом ін-

вестиційних ресурсів є власні кошти, генеровані до-

ходом сільськогосподарських підприємств, фінансу-

вання інвестиційних проектів необхідно розглядати з 

точки зору принципу їх пріоритетності (рис. 1).

Рис. 1. Принцип пріоритетності фінансування 

інвестиційних проектів. 

Джерело: складено автором за [3, с. 209]

Єдність іноземних інвестицій та централі-

зований вплив держави, на нашу думку, буде до-

цільним у посиленні дієвості антимонопольного 

чинника проти підприємств першої сфери АПК 

у міжгалузевому регулюванні економічних відно-

син з орієнтацією на поступове досягнення пари-

тетності обміну.
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Одним із таких загальнодержавних інвести-

ційних проектів є «Державна цільова програма 

розвитку села на період до 2015 року» [4], в якій 

передбачено стабільне зростання державної до-

помоги як зовнішнього джерела інвестиційних 

ресурсів на безповоротній основі (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяги та джерела фінансування державної цільової програми, млн. грн.

Джерела фінансування Обсяг фінансування
Роки 

2008 2009 2010 2011–2015

Державний бюджет 120750,5 15318,9 15153,5 14550,4 75727,7

Місцеві бюджети 11,2 0,1 0,3 10,1 0,7

Інші джерела 7402,4 407,2 984,1 1028,2 4982,9

Усього 128164,1 15726,2 16137,9 15588,7 80711,3

Джерело: [4].

Для вирішення зазначених завдань сільсько-

господарську галузь визначено як об’єкт інвес-

тиційного розвитку на ґрунті вдосконалення ме-

ханізму державної підтримки, що узгоджується із 

вимогами СОТ.

Але, на жаль, протягом 2008–2010 рр. сіль-

ськогосподарські підприємства фактично отрима-

ли лише 30 % від запланованої державної підтрим-

ки. Це обмеження пов’язане з розміром державної 

підтримки із заходів так званих «жовтих» про-

дуктових програм за 25 видами сільськогоспо-

дарської продукції (акумуляція ПДВ, часткова 

компенсація вартості сільгосптехніки, пільгове 

кредитування та ін.), де мінімальний розмір під-

тримки програми не може перевищувати 5 % від 

вартості загального обсягу виробництва сільсько-

господарської продукції. Так, згідно із цільовою 

програмою, у 2008 р. державна підтримка стано-

вила 5034 млн. грн., у 2009 р. — 5598 млн. грн., у 

2010 р. — 5948 млн. грн., а протягом 2011–2015 рр. 

має становити 6934 млн. грн. у середньому.

Таким чином, дисбаланс між державною про-

грамою фінансування та інтересами товарови-

робників розхитує продовольчу безпеку країни й 

економічне зростання на ґрунті генерації інвести-

ційних ресурсів.

Незважаючи на такі прорахунки, інтеграцій-

ний рух має певні свої переваги, йому властива 

централізація управління й концентрація вироб-

ничо-збутової діяльності, що суттєво впливає на 

прискорення всього циклу руху готової сільсько-

господарської продукції, обороту капіталу, окуп-

ності затрат та інформаційного обміну між під-

приємствами-учасниками.

Значні конкурентні переваги агрохолдинги 

отримують через здійснення гнучкої цінової полі-

тики, освоєння нових агротехнологій та концентра-

ції виробництва — поєднання процесів отримання 

сільськогосподарської продукції з її переробкою та 

безпосереднім постачанням кінцевому споживачу.

Необхідно звернути увагу на те, що процес ін-

теграції не вичерпується створенням єдиного аг-

ротехнологічного ланцюжка «від виробництва до 

споживача», заключна його стадія — повна інте-

грація агроформувань в єдину фінансово-еконо-

мічну структуру, тому цей процес в аграрній сфері 

економічно виправданий. Крім того, простежу-

ється можливий стратегічний розвиток агроінте-

грації на базі створення ТНК із транснаціональ-

ним її етапом та інтернаціоналізації підприємств.

Загалом, транснаціональний етап інтернаці-

оналізації фірм (критерій поведінки) вдало про-

демонстрував Х. Перлмутер за допомогою відомої 

моделі ERPG (табл. 2).

За етноцентричною орієнтацією (Е) фірми її 

зарубіжні операції розглядаються як такі, що під-

порядковані її діяльності на внутрішньому ринку. 

Поліцентрична орієнтація (Р) враховує особли-

вості бізнесового середовища різних країн. Регіо-

центризму (R) притаманне зосередження на регіо-

нальній організації повноважень і комунікаційних 

потоків. Геоцентризм, або глобалізм, (G) — співро-

бітництво між штаб-квартирою та філіями для роз-

роблення стандартів і процедур, які б відповідали і 

загальним, і локальним завданням фірми.

Таким чином, за допомогою прямих інозем-

них інвестицій фірма дістає можливості уникати 

національних тарифних бар’єрів при входженні на 

ринок певної країни через експорт товарів чи по-

слуг. Проте, враховуючи тенденцію до стрімкого 

розвитку транснаціональних компаній у світовій 

економіці, необхідно зазначити, що їх діяльність 

має і негативні наслідки, до яких можна віднести 

те, що вони передають слаборозвиненим країнам 

невідповідні їхньому рівню розвитку технології з 

жорсткими обмеженнями на продаж, відбувається 

централізація і контроль основних функцій із кра-

їн приналежності, тим самим закріплюється нео-

колоніальна залежність слаборозвинених країн із 

підривом спроби управляти власною економікою.

З посиленням глобалізаційних та інтеграцій-

них процесів, розгортанням світової продоволь-

чої кризи актуалізуються питання вибору місця 

й ролі агропродовольчої сфери України у світовій 

економічній системі, розробки та реалізації адек-

ватних заходів аграрної політики щодо форму-

вання продовольчої безпеки держави. За оцінка-

ми фахівців, національний АПК може здійснити 

прорив на світовий ринок, бо його потенціал, на 

відміну від традиційних учасників (США, ЄС, Ка-
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Таблиця 2

Етапи інтернаціоналізації фірм

Завдання й орієнтації

Етапи

Початковий
Локальної ринкової 

експансії
Транснаціональний

Завдання менеджменту
Вибір зарубіжних ринків 

і форм виходу на них

Підвищення 

результативної діяльності 

на зарубіжних ринках

Глобальна раціоналізація 

і забезпечення синергізму

Оцінка значущості міжнародної 

діяльності

Дотаційне доповнення 

до внутрішнього ринку

Значимість діяльності 

на внутрішньому ринку

Стратегічна умова успіху 

й розвитку
Орієнтація вищого менеджменту 

(модель ERPG) 
Е → Р Р → R R → G

Джерело: [5, с. 129].

нади), ще не вичерпаний — задіянаулише третина 

продуктивних сил природи і суспільства.

Сучасна структура вітчизняного аграрного 

сектора економіки деформована, з переважаю-

чою часткою виробництв із малою або середньою 

глибиною переробки, що забезпечує для неї місце 

лише на найнижчих щаблях світового господар-

ства. Відповідно, важливим напрямом структур-

ної перебудови аграрної економіки є зміна пропо-

рцій між виробництвом сировинних і споживчих 

товарів, а також сферою послуг.

Унаслідок низького сукупного попиту і рівня 

цін на внутрішньому ринку вітчизняне сільсько-

господарське виробництво набуло ознак експорт-

но-орієнтованої галузі. Враховуючи, що значний 

приріст обсягів реалізації аграрної продукції при-

падав саме на експорт сільськогосподарської та 

похідної продукції, можна зробити припущення, 

що економічне зростання в аграрному секторі — 

це так званий експортозумовлений економічний 

ріст (export-led growth) [6, с. 35].

Державні інвестиції на розвиток агропромис-

лового виробництва з кожним роком зростають, але 

їх обсяг не відповідає оптимальному рівню забез-

печення розширеного відтворення сільського гос-

подарства. Активна експансія іноземного капіталу у 

переробну промисловість і безпосередньо у сільське 

господарство розширює свій вплив, і тому, на нашу 

думку, бажання зайняти домінуюче становище й 

тим самим диктувати «правила гри» на внутрішньо-

му ринку має істотно впливати на експортну політи-

ку з помірною присутністю іноземного капіталу як у 

вітчизняній економіці, так і в АПК.

Це зумовлено тим, що вливання цього капі-

талу супроводжується запровадженням нової тех-

ніки, обладнання, сучасних технологій, ефектив-

ного менеджменту, нової корпоративної культури. 

[7, с. 56]. Інтеграція українського приватного ка-

піталу здійснюється під впливом різних факторів, 

тому має різні форми. Внаслідок чого набуває 

значення необхідність утворення вітчизняних 

ТНК, бо закордонні ТНК орієнтуються лише на 

високоприбуткові сегменти економіки, що не дає 

можливості нагромадження капіталу та модерні-

зації економічного комплексу України загалом.

Як й інші сфери національної економіки 

України, аграрний сектор знаходиться під безпо-

середнім впливом глобалізації, сприймаючи сіль-

ськогосподарську продукцію вагомою складовою 

міжнародної торгівлі. Водночас транснаціональні 

корпорації в українському селі майже не визначені. 

Крім того, за рівнем розвитку вітчизняний аграр-

ний сектор відстає від інших країн, де виробництво 

аграрної продукції досягнуто за рахунок високого 

рівня матеріально-технічного забезпечення, комп-

лексу високопродуктивних сільськогосподарських 

машин і механізмів, широкого застосування новіт-

ніх технологій тощо [8, с. 65].

В Україні найбільш високий рівень концен-

трації агровиробництва спостерігається у дочірніх 

підприємствах агрохолдингів і транснаціональ-

них компаній, але робота цих компаній не завжди 

відрізняється комплексним підходом до проблем 

села. Приклади найбільш успішного інвестуван-

ня в аграрному секторі економіки демонструють 

можливість отримання значного синергічного 

ефекту, особливо в умовах урбанізованих регіонів.

Створення й функціонування корпорацій в 

аграрному секторі України сприятиме розвитку се-

реднього малого бізнесу, підвищенню зайнятості, 

економічному зростанню й оздоровленню економі-

ки в цілому, збільшенню податкових надходжень до 

бюджету за рахунок розвитку виробництва конку-

рентноспроможніх товарів, зменшенню залежності 

від імпорту. Утворення гігантських корпорацій змі-

нює (або може змінити) самі «правила» ринкової гри, 

принаймні традиційні форми їх сприйняття [9, с. 98].

Отже, важливість формування політики залу-

чення іноземних інвестицій в Україну та в агропро-

мислову сферу має сприяти удосконаленню відносин 

власності з доступом інвестора до природних ресур-

сів та об’єктів соціальної інфраструктури. Відносно 

власності — в Україні відсутній ринок землі, що не 

дає можливості аграрним підприємствам залучати 

кредити та інвестиції під її заставу. Відносини влас-

ності потребують свого реформування з прийнят-

тям низки законодавчих актів, щоб закріпити права 

власності на землю для суб’єктів господарювання 

із гарантованою недоторканістю прав приватної 

власності, а також відповідних гарантій іноземним 
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інвесторам. Тільки у цьому випадку буде приплив 

іноземного капіталу, без якого досягнення конкурен-

тоспроможності аграрного сектору неможливе.

Висновки. В умовах глобалізації світової еконо-

міки важливу роль відіграє інтеграція вітчизняного 

агропромислового виробництва із створенням аг-

рохолдингів і створення ТНК (вищий ступінь ін-

тегрованого розвитку), які дозволяють проводити 

узгоджену економічну політику і загальну стратегію, 

розподіляючи ресурси, технології та відповідаль-

ність, у досягненні результату — отримання при-

бутку. Внаслідок чого необхідний перегляд мотивів, 

принципів, форм і методів державної підтримки 

аграрного сектору економіки, зокрема шляхом кон-

центрації капіталів спрямованих на становлення й 

розвиток виробництва інтегрованими агрострук-

турами конкурентоспроможної сільськогосподар-

ської продукції з урахуванням вимог СОТ.

Агрохолдинги виступають головним суб’єк-

том руху міжнародних інвестицій, технології 

та функціонування трансграничного виробни-

цтва, що здійснює міжнародне виробництво на 

базі прямих іноземних інвестицій та має прямий 

контроль над своїми філіями.

Процес інтернаціоналізації українського аг-

робізнесу і створення власних ТНК знаходить-

ся лише на початковому етапі, але підґрунтя для 

створення подібних корпорацій вже існує, що по-

требує подальших досліджень із цього напряму.
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