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89 

профілактичні та регулятивні заходи. А поті вже відбирає ті, які тактичні дії, які 
будуть мінімізувати існуючий ризик [2]. 

Критичною фазою процесу управління ризиками є вибір оптимального 
рішення. Дана фаза починається з визначення рівня ризику, далі проводиться 
оцінка економічних витрат та альтернативних рішень для зниження ризику, а 
також розраховуються можливі економічні вигоди. Після цього приймається 
рішення про впровадження заходів щодо зменшення ризику або рішення про 
його подальший моніторинг у разі високого ступеня невизначеності, 
пов’язаного з сучасним рівнем знань, а отже, і неможливості зменшення ризику 
на етапі прийняття рішень. 
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STATE REGULATION OF THE INVESTMENT ACTIVITY IN THE 

AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE 
The scope of investment resources in the Ukrainian agricultural sector is not 

sufficient for the strategic sustainable development of the industry. One of the 
reasons for this is that agriculture is vulnerable to natural adverse conditions (climatic 
and weather), the presence of pests, diseases, emergencies. Agricultural 
entrepreneurship is accompanied by high risks due to changes in projected production 
volumes in the case of crop failures, cyclical fluctuations in prices and incomes. The 
riskiness of the industry does not increase the investment attractiveness of this area 
for external and domestic investors, who, as a rule, direct investments to replenish 
working capital, rather than to the creation of fixed capital and the introduction of 
modern technologies. That is why the agro-industrial complex and the agricultural 
sector are under increased attention of the state and require constant support and 
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regulation to stimulate investment activity in agriculture within the long-term state 
investment and agricultural policy of the state. 

State regulation of investment activity in the agro-industrial complex and 
agrarian sphere should be considered as a set of legal, administrative and economic 
measures of the state aimed at spreading and intensifying investment processes (in 
the agro-industrial complex and agrarian sphere) aimed at developing agricultural 
production and increasing its competitiveness. 

The analysis of the state and the modern development problems of the agro-
industrial complex, the agricultural sector of the national economy of Ukraine, allows 
us to identify strategic goals of state regulation investment activities in the studied 
areas (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Strategic goals of state regulation of investment activity in the agro-industrial complex 
and the agricultural sector of the economy 

Source: developed by the author for [1-3] 
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economic, monetary methods; control over the legality of investments by all 
participants in investment activities. 

To regulate investment activity, the state is endowed with appropriate levers 
(Fig. 2):  

1) direct action in the form of centralized state capital investments and public 
procurement; determining the conditions and implementation of specific actions for 
public investment; placement of state orders and control over their implementation; 
control over the legality of investments by all participants; 

2)  indirect regulation of the investment environment and conditions of 
investment activities using: organizational and legal methods (development of 
relevant legislation; state norms and standards in the investment sphere; licensing of 
investment activities; state examination of state programs and projects; antitrust 
measures; privatization and privatization; conditions of use of land and other natural 
resources); economic methods (incentives through the tax mechanism, depreciation 
policy, pricing system, financial assistance); using direct monetary and budgetary 
levers (open market operations with government securities, NBU discount rate 
policy), etc. 

The state acts as the most important institution that promotes investment and 
innovation development in the agricultural sector. To solve the problem of attracting 
foreign investment, it is necessary to take appropriate measures that would increase 
the investment attractiveness of enterprises, industries and the country as a whole. 
Taking into account the experience of most foreign countries, it is necessary to 
develop a comprehensive program to attract foreign investment both in the country 
and in individual regions and industries. 

Current measures of state support for investment projects need to be developed:  
– tax benefits, reduction of tax pressure on enterprises: exemption from 

income, tax, exemption from VAT and duties on import of new equipment, 
exemption from taxation of profits sent to purchase new equipment and capital 
construction; 

– provision of land plots necessary for the implementation of the 
investment project;  

– construction / reconstruction of related infrastructure facilities necessary 
for the implementation of the investment project, at the expense of the state; 

– granting loans at preferential interest rates based on the differentiation of 
enterprises on such grounds as the level of land fertility, the share of own funds in the 
estimated cost of construction of agricultural facilities, the share of farm and 
processing revenues in the value of products sold by agricultural enterprises; 

– implementation of lending programs and issuance of targeted loans for 
the construction of facilities of economic and social significance;  

– introduction of mortgages secured by real estate, including land, use and 
development of leasing as one of the areas of the agricultural credit system. 
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Fig. 2. Levers of state regulation of investment activity in the agro-industrial complex and the 
agricultural sector of the economy 

Source: developed by the author for [4-6] 
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integration in agriculture need state regulation, stimulation and support, as the main 
factors that can significantly affect the development of investment processes in the 
industry and contribute to increasing the amount of investment resources in the 
industry. 

Only a balanced state investment policy in the agricultural sector should become 
one of the main ways out of the financial material and technical crisis in which the 
country's agriculture finds itself and, in turn, will increase investment in the agro-
industrial complex and the agricultural sector of the economy. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української 

національної економіки. Україна володіє потужним агропромисловим 
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