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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування виробництва конкурентоспроможної

продукції потребує відповідного інвестиційного забез(

печення. Особливо це важливо на територіях, де

діяльність підприємств у агропромисловому вироб(

ництві здійснюється в умовах обмежених власних і за(

лучених інвестиційних ресурсів, а тому недостатньо ак(

тивна й не забезпечує позитивних зрушень у економіч(

ному та соціальному розвитку.

З метою активізації інвестиційної діяльності в аграр(

ному секторі економіки доцільно здійснювати заходи

щодо поліпшення умов реалізації інвестиційних про(

ектів, залучення інвестицій, а також підвищення інвес(

тиційної привабливості регіону. Залежно від цілей і зав(

дань інвестиційної діяльності форми вкладень характе(

ризуються різноманітністю та індивідуальністю. Тому

інвестиції в аграрному секторі економіки вимагають

грунтовного вивчення та належного контролю за про(

цесами залучення капіталу.

МЕТА СТАТТІ
Розкрити особливості державного управління про(

довольчим забезпеченням та обгрунтувати стратегічну

значимість і специфічні особливості аграрного сектора
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економіки, що обумовлюють необхідність інвестуван(

ня в неї не тільки для отримання доходу і задоволення

інших суто економічних інтересів, а і для забезпечення

соціального та екологічного благополуччя.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для того, щоб більш повно представити і відобра(

зити зміст інвестицій, необхідно розглянути їх класи(

фікацію. У сучасній науковій думці з питань інвестицій

та інновацій розглядається багато підходів до класи(

фікації інвестицій за різними ознаками. Узагальнення

наявних розробок і думок дозволило виділити наступні

основні ознаки класифікації інвестицій і розглянути з

точки зору застосування в аграрному секторі еконо(

міки.

1. Мета вкладення інвестицій — головна ознака кла(

сифікації. В економіці в цілому і в аграрному її секторі,

зокрема, виділяють наступні основні цілі інвестування:

— отримання доходу у вигляді прибутку, дивідендів,

зростання вартості акцій і капіталізації бізнесу;

— забезпечення збереження коштів для покриття

фактичного рівня інфляції;

— отримання контролю над підприємством або

організацією для отримання надалі певної вигоди.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

119

З розглянутих видів інвестицій в даний час в сіль(

ському господарстві більше поширення мають інвестиції,

що спрямовані на отримання доходу або контролю над

сільськогосподарськими організаціями. Необхідно розу(

міти, що мета контролю над організацією передбачає

отримання доходу. Таким чином, потенціальний або ре(

альний дохід виступає основним стимулом інвестицій.

2. Джерело фінансування інвестицій. За джерела

фінансування інвестиції можна розділити на:

— централізовані — залучені за рахунок коштів

державного бюджету;

— нецентралізовані — що здійснюються за раху(

нок коштів юридичних і фізичних осіб.

У свою чергу нецентралізовані інвестиції можна

розподілити на зовнішні і внутрішні. Внутрішні інвес(

тиції, як правило, здійснюються за рахунок власних

коштів підприємства, що формуються із амортизацій(

них фондів, прибутку та інших джерел. Зовнішні інвес(

тиції фінансуються за рахунок залучених коштів — по(

зик та кредитів.

В даний час в аграрному секторі економіки практи(

куються як централізовані, так і нецентралізовані інве(

стиції. З прийняттям державної ініціативи "Рідне село.

Практичні кроки. Господарство населення та сільсько(

господарська кооперація" держава значно збільшила

підтримку сільського господарства, в тому числі і

підтримку інвестицій. Разом з тим, держава поки не ви(

ступає основним джерелом централізованих інвестицій,

стимулюючи залучення інвестицій в аграрний сектор

економіки з інших нецентралізованих джерел.

3. Форма власності інвестора. За формами влас(

ності інвестора слід розрізняти:

— державні інвестиції — здійснюються державни(

ми органам влади або підприємствами державної фор(

ми власності;

— муніципальні інвестиції — здійснюються за ра(

хунок регіонального або місцевого бюджету;

— приватні інвестиції (недержавні), тобто вкладен(

ня коштів громадян і підприємств недержавної форми

власності;

— інвестиції громадських об'єднань — інвестиції

асоціацій, спілок, споживчих кооперативів тощо;

— інвестиції змішаної форми (без іноземного капі(

талу) — інвестиції різних суб'єктів господарювання;

— іноземні інвестиції — інвестиції іноземних гро(

мадян, фірм, держав;

— змішані інвестиції з іноземним капіталом — здійс(

нюються вітчизняними та іноземними економічними су(

б'єктами господарювання.

Існуюча нормативна база дозволяє практикувати

участь в інвестуванні аграрного сектора економіки інве(

сторів різних форм власності. При цьому, характер

участі інвестора може бути різноманітним, що є окре(

мою ознакою класифікації інвестицій.

4. Характер участі інвестора. Різноманітний харак(

тер участі інвестора передбачає прямі і непрямі інвес(

тиції. При прямих інвестиціях інвестор здійснює безпо(

середню участь у виборі об'єктів інвестування або пря(

ме вкладення засобів в матеріальний об'єкт; при непря(

мих — інвестування здійснюється через фінансових

посередників (інвестиційні фонди, компанії), які спе(

ціалізуються на операціях з цінними паперами.

В аграрному секторі більшого поширення отрима(

ли прямі інвестиції, що пояснюється складністю

сільського господарства як об'єкта інвестування, вели(

ким ризиком аграрних інвестицій. Інвестиційні фонди і

компанії, як правило, працюють з акціями організацій,

що належать до галузей з меншим ступенем ризику вкла(

день .

5. Термін інвестування, як одна з ознак класифікації

інвестицій, згідно загальноприйнятим поняттям, поділяє

інвестиції на:

— довгострокові (на термін більше 5 років);

— середньострокові (на термін від 1 року до 5

років);

— короткострокові (на термін менше 1 року).

Загальноприйнята класифікація інвестицій за терм(

інами, на нашу думку, не зовсім доречна для викорис(

тання в аграрному секторі національної економіки. Тер(

міни для кожної галузі відносні і повинні враховувати її

специфіку. Поняття короткострокових інвестицій з тер(

міном менше року, на наш погляд, взагалі не застосо(

вується в сільському господарстві. Мінімальний термін

інвестування в сільському господарстві, на нашу думку,

повинен становити не менше 3(х років. Інвестиції з тер(

міном 3—5 років — це короткострокові інвестиції в

сільському господарстві, оскільки це мінімальні термі(

ни освоєння нових сівообігів, сортів культур і порід тва(

рин, нових технологій і видів техніки. Як середньостро(

кові слід розглядати інвестиції в сільському госпо(

дарстві на термін 5—10 років, оскільки за цей період

часу в середньому окупаються капіталовкладення в мо(

дернізацію технічної бази, що пов'язані з оновленням

мобільної частини основних засобів сільськогоспо(

дарських підприємств. Інвестиції, що пов'язані з будів(

ництвом споруд окупаються в деяких випадках за термін

більше ніж 10 років. Такі інвестиції в аграрному секторі

національної економіки доцільно, на нашу думку, вва(

жати довгостроковими.

6. Об'єкт вкладення коштів. За об'єктами вкладен(

ня коштів виділяють, як правило, реальні та фінансові

інвестиції.

Фінансові інвестиції передбачають вкладення

коштів у фінансові активи — цінні папери, паї (пайова

участь), банківські депозити, відсоткові облігації дер(

жави тощо. Реальні інвестиції — це сукупність вкладень

в матеріальні (матеріальне майно, запаси тощо), а не(

матеріальні (науково(дослідні роботи, патенти, ав(

торські права тощо) активи [4, с. 43]. У сучасних ринко(

вих умовах за кордоном значна частина інвестицій —

фінансові, в Україні ж основна частка інвестицій реаль(

ними інвестиціями, які доцільно розглянути більш док(

ладно.

Реальні інвестиції можна поділити на кілька різно(

видів залежно від того, на вирішення яких завдань

підприємства вони спрямовані. З цих позицій усі мож(

ливі різновиди реальних інвестицій можна звести до

наступних основних груп.

1. Інвестиції в підвищення ефективності. Їх метою є

насамперед створення умов для зниження витрат орган(

ізації за рахунок заміни обладнання, технологій, навчан(

ня персоналу, переміщення виробничих потужностей в

регіони з більш вигідними умовами виробництва та інших

чинників.
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2. Інвестиції в розширення виробництва. Завданням

такого інвестування є розширення можливостей випус(

ку товарів для раніше сформованих ринків у рамках вже

існуючих виробництв.

3. Інвестиції в створення нових виробництв. Такі інве(

стиції забезпечать створення абсолютно нових вироб(

ництв або підприємств, які випускатимуть нові товари

(або новий вид послуг), або дозволять організації

здійснити спробу виходу товару на нові для неї ринки.

4. Інвестиції заради задоволення вимог органів дер(

жавного управління. Цей різновид інвестицій стає не(

обхідним у тому випадку, коли підприємству необхідно

задовольнити вимоги влади або заради безпеки про(

дукції, або дотримання екологічних стандартів чи інших

умов діяльності, що не можуть бути забезпечені тільки

за рахунок удосконалення менеджменту.

Реальні інвестиції в даний час мають велике значен(

ня для розвитку національної економіки в цілому і аг(

рарного її сектора. З урахуванням сучасного стану

сільського господарства і завдань щодо його розвитку

важливе значення для даної галузі мають реальні ви(

робничі інвестиції або капіталовкладення в модерніза(

цію матеріально(технічної бази сільськогосподарських

товаровиробників.

Різні інвестиції в галузях економіки пов'язані з

різним рівнем ризику. Разом з тим, сільське господар(

ство, в порівнянні з іншими галузями є найбільш ризи(

кованою сферою бізнесу. Для цієї галузі економіки важ(

ливою є також класифікація інвестицій за рівнем ризи(

ку [6, с. 57].

5. Рівень ризику. Усі інвестиції з урахуванням ри(

зиків можна розділити на 3 рівні. Агресивні інвестиції

— спрямовані на максимальний приріст капіталу, але є

досить ризикованими. Помірні інвестиції забезпечують

середній приріст капіталу і помірну ступінь ризику

вкладів. Консервативні інвестиції найменш ризикові,

характеризуються невисокими, але стійкими гарантія(

ми повернення інвестицій.

Залежність між формою інвестицій і рівнем їх ризи(

ку визначається ступенем небезпеки, яка виникає у зв'яз(

ку з неможливістю спрогнозувати ринкову позицію

підприємства після завершення інвестицій. Організація

нового виробництва має за мету випуск нового продук(

ту, що пов'язана з найбільшим ступенем невизначеності,

тоді як підвищення ефективності (зниження витрат) у

виробництві вже прийнятого ринком товару несе

мінімальну небезпеку негативних наслідків інвестуван(

ня. Аналогічним чином з низьким рівнем ризику пов'я(

зані і інвестиції, що задовольняють потреби органів дер(

жавної влади [5, с. 88].

При класифікації аграрних інвестицій за рівнем ри(

зику також треба враховувати специфіку сільського гос(

подарства. Сільськогосподарський бізнес — це один з

найбільш ризикованих в нашій країні, де проявляється

весь спектр підприємницьких ризиків, що посилюється

ризиками, пов'язаними з впливом погодно(кліматичних

умов. Більш того, дана група ризиків має територіальні

особливості прояву. Всю сукупність ризиків, що діють

в сільському господарстві можна розділити на дві ве(

ликі групи: виробничі і комерційні ризики. Виробничі

ризики пов'язані з недобором продукції, зниженням

обсягів виробництв за різними обставинами. Комерційні

ризики викликані коливаннями кон'юнктури цін на рин(

ках сільськогосподарської сировини і продовольства.

Таким чином, розглянута класифікація інвестицій за

різними ознаками вимагає, на наш погляд, уточнення і

доповнення при використання її в аграрному секторі

економіки, оскільки вона не відображає всю специфі(

ку, складність і багатофункціональність даної галузі.

Сільське господарство — не звичайна галузь економі(

ки нашої країни, вона вимагає особливого підходу до

планування, організації, регулювання та управління в

цілому. Дослідження проблем державної підтримки та

інвестування в даному секторі економіки також вима(

гає індивідуального підходу, враховуючи особливу роль

сільського господарства в національній економіці.

На сучасному етапі розвитку соціально(економічних

систем у світі аграрне виробництво не можна розгляда(

ти тільки як одну зі сфер бізнесу. Це цілком очевидно

для урядів багатьох країн. Все більш і більш очевидним

це стає і для керівництва нашої країни, особливо гос(

тро реагує на вплив світової фінансової кризи.

У період реформ і переходу до ринкових відносин

ставлення до сільського господарства було як до галузі,

що має виконувати функцію продовольчого забезпечен(

ня. А оскільки конкурентоспроможність нашого націо(

нального сільського господарства на тлі розвинених

країн була і за деякими позиціями залишається нижче,

то у багатьох політиків і економістів иникало питання

про доцільність розвитку сільського господарства в

нашій країні. Рішення проблеми продовольчого забез(

печення вбачалося у закупівлях дешевих продуктів хар(

чування у інших країн. Сільське господарство розгля(

далося виключно тільки як одна з галузей економіки [3,

с. 34].

Це занадто вузьке уявлення, що не відображає

істинне багатофункціональне значення агроекономіки

як специфічного об'єкта управління. В умовах постінду(

стріального економічного розвитку значення сільсько(

го господарства в силу його багатофункціональності як

постачальника не тільки продовольства, але і ряду най(

важливіших суспільних благ і послуг, до яких відносить(

ся продовольча безпека, збереження і розвиток

сільського способу життя і культури, історично освоє(

них агроландшафтів, соціального контролю над тери(

торією, сприяння екологічній рівновазі в біосфері, не

тільки не зменшується, а й зростає (рис. 1).

У сучасних умовах подальше скорочення сільсько(

го господарства, внаслідок підвищення інтенсивності та

продуктивності праці, вже не є закономірністю, як це

не парадоксально звучить для ряду економістів. В ок(

ремих зарубіжних країнах це вже давно зрозуміли. Відо(

мий французький економіст, лауреат Нобелівської

премії з економіки Моріс Аллі писав: "Що стосується

Франції, то будь(яке скорочення її активного сільсько(

господарського (сільськогосподарського, а не сільсько(

го) населення нижче існуючого рівня небажано. Збере(

ження цього рівня повинно розглядатися в якості пер(

шорядної політичної та соціологічних завданнь". В Ук(

раїні сільськогосподарська зайнятість є значно вищою,

ніж у Франції, і без деякого її скорочення не обійтися,

але при цьому згадане скорочення не повинно призво(

дити до зменшення обсягів виробництва та зростання

сільського безробіття. Доцільніше говорити не про ско(
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рочення, а про заміну неефективної

сільськогосподарської зайнятості на

ефективну, а також про диверсифіка(

цію агробізнесу.

Віднесення сільського господар(

ства до пріоритетних галузей еконо(

міки було абсолютно правильним

рішенням владою держави. Розвиток

сільського господарства дозволить

досягти відразу декількох цілей на(

ціонального масштабу. Економічна

наука традиційно виділяла наступні

завдання, що поставлені перед

сільським господарством і системою

управління даною галуззю економіки:

соціальне відтворення населення; ви(

робництво сільськогосподарської

продукції; відтворення земельно(при(

родного потенціалу. Враховуючи су(

часні реалії і визначену роль сільсько(

го господарства в постіндустріально(

му суспільстві, на наш погляд, систему цілей управління

агробізнесом слід істотно розширити. У сучасних умо(

вах однією з основних цілей розвитку сільського гос(

подарства є забезпечення продовольчої безпеки. Про(

довольча безпека як вид національної безпеки, вима(

гає активного розвитку агроекономіки, що дозволяє

задовольняти незалежно від внутрішніх і зовнішніх заг(

роз потреби населення в життєво необхідних продук(

тах харчування в кількості, необхідній для активного і

здорового життя.

У різні епохи існували й існують домінуючі геополі(

тичні чинники, що визначають хід історії: це людські

ресурси, території, земельні ресурси. В даний час по(

ряд з нафтою провідним чинником світової політики стає

продовольство. З реалізацією даної мети тісно пов'я(

зане завдання максимального задоволення потреб на(

селення в продовольстві за рахунок вдосконалення його

асортименту і підвищення якості виробленої продукції

[1, с. 389]. Досягнення даної мети в певній мірі сприяти(

ме підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчиз(

няних сільськогосподарських товаровиробників на внут(

рішньому і світовому ринках. У сучасних умовах сільське

господарство слід розглядати не тільки як галузь еко(

номіки, але і як сферу життєдіяльності значної частини

населення країни. Таким чином, за рахунок підвищення

рівня зайнятості та доходів сільського населення мож(

на досягти однієї з основних цілей — забезпечення соц(

іальної стабільності і надійності в суспільстві. В умовах

інтеграції світової економіки і вступу України до СОТ

не менш важливими і взаємопов'язаними цілями для

вітчизняного сільського господарства є: підвищення

ефективності (конкурентоспроможності) сільськогоспо(

дарського виробництва та раціональне використання зе(

мельних, трудових і матеріально(технічних ресурсів.

Таким чином, вимальовуються нові контури стано(

вища сільського господарства в нашій економіці, вима(

гають нових підходів до аграрної політики та управлін(

ня, у тому числі і до інвестування як одному з важливих

і незамінних інструментів розвитку економіки в сучас(

них ринкових умовах господарювання. У зв'язку з цим,

для аграрного сектора економіки існуюче визначення

інвестицій необхідно уточнити і доповнити. Отримання

доходу не є єдиним і головним стимулом інвестицій в

сільське господарство. Аграрні інвестиції — особливий

вид інвестицій, під якими, на нашу думку, слід розуміти

вкладення капіталу та інших ресурсів у розвиток агро(

промислового виробництва та сільських територій з

метою отримання економічного, екологічного та соц(

іального ефектів. Сформульоване визначення більш

повно розкриває зміст і значення інвестицій в агарному

секторі економіки. Спрямованість аграрних інвестицій

на отримання не лише економічного, а й екологічного

та соціального ефектів обумовлює необхідність держав(

ної участі в даних інвестиціях, оскільки не всі напрями

інвестування будуть передбачати отримання доходу. У

зв'язку з цим, держава повинна або безпосередньо

фінансувати певні інвестиції або стимулювати і забез(

печувати участь в інвестуванні організацій бізнесу. На

підставі вищевикладеного, на нашу думку, також потре(

бує уточнення і доповнення класифікація інвестицій в

аграрному секторі економіки за комплексом розгляну(

тих раніше ознак (рис. 2).

Поряд з поширеними, як правило, економічними

цілями вкладення інвестицій, в сільському господарстві

як у специфічній сфері економіки, повинні бути соціальні

та екологічні цілі. Сільське господарство тісно взаємодіє

з навколишнім середовищем, втручаючись своїми ви(

робничими процесами в природні біологічні процеси.

Проблема збереження та відтворення природних ре(

сурсів, що використовуються в сільському господарстві

є однією з головних. Особливо це стосується збережен(

ня та відтворення природної родючості грунтів. Вирі(

шення цих завдань вимагає в багатьох випадках серй(

озних інвестиційних вкладень.

Сільське господарство є не просто одним з видів

бізнесу або галуззю національної економіки, а ще й

соціальним середовищем життєдіяльності мешканців

сільських територій. Без вкладень у соціальний розви(

ток села в даний час складно вирішувати проблеми роз(

витку сільськогосподарського і всього агропромисло(

вого виробництва. У зв'язку з цим, при класифікації аг(

рарних інвестицій за метою їх вкладення слід також ви(
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Рис. 1. Функції сільського господарства в сучасному
суспільстві
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діляти соціальні цілі: соціальний розвиток села, об(

лаштування соціальної інфраструктури, створення ро(

бочих місць для працездатного сільського населення.

Згідно з уточненим визначеням аграрних інвестицій,

вони повинні бути спрямовані на отримання не лише еко(

номічного, а й соціального та екологічного ефектів. При(

родно це вимагає розширення класифікації інвестицій

за цілями їх вкладення.

Вважаємо за доцільне розширити класифікацію

інвестицій у сільському господарстві за такою ознакою,

як форма власності інвестора. Звичайно ж, у сільсько(

му господарстві можуть бути присутні всі наявні форми

власності інвесторів. Разом з тим, в даному секторі еко(

номіки широко поширений такий різновид приватної

власності, як колективно(дольова. Поширеними орган(

ізаційно(правовими формами сільськогосподарських

підприємств і організацій є кооперативи (виробничі, спо(

живчі), які на колективно(пайових засадах об'єднують

групи людей для спільної діяльності. Колективи даних

кооперативів цілком можуть виступати ініціаторами та

інвесторами певних проектів, їх колективно(дольове

майно та земельні ресурси можуть бути вкладені в роз(

виток нових виробничих і створення нових сіль(

ськогосподарських підприємств.

Було вже зазначено, що за характером участі інве(

стора в сільському господарстві переважають прямі

інвестиції. Однак, складність і специфіка даної галузі,

підвищені ризики та інші обставини часто призводять

до того, що інвестори не тільки обирають, оцінюють і

вкладають кошти в аграрні бізнес(проекти, а й безпо(

середньо управляють їх реалізацією. У зв'язку з цим,

поряд з непрямими і прямими інвестиціями, в сільсько(

му господарстві доцільно виділити окрему групу керо(

ваних інвестицій, в рамках якої інвестори беруть безпо(

середню участь в управлінні і реалізації інвестиційних

аграрних проектів.

Велика тривалість циклів технологічних робіт, три(

валість періодів виробництва і періодів освоєння інно(

вацій та інвестицій, вимагають перегляду класифікації

інвестицій в сільському господарстві за такою ознакою,

 Рис. 2. Класифікація інвестицій в аграрному секторі економіки
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як термін інвестування. За нашу думку, доцільно

збільшити терміни інвестування в сільському госпо(

дарстві і вважати короткостроковими інвестиції з терм(

іном до 3—5 років, середньостроковими — з терміном

від 5 до 10 років, довгостроковими — інвестиції з терм(

інами більше 10 років.

Доповнення, на нашу думку, вимагає також класи(

фікація інвестицій в сільському господарстві за об'єктом

вкладення, що обумовлено специфікою сучасного ета(

пу функціонування сільського господарства в нашій

країні. В даний час гостро стоїть проблема кадрової

забезпеченості сільськогосподарського виробництва.

Реальні інвестиції в створення нових підприємств і ви(

робництв, в придбання сучасної техніки та обладнання,

в будівництво сучасних тваринницьких комплексів і цехів

з переробки сільськогосподарської продукції можуть не

мати сенсу без забезпечення цих виробництв і

підприємств кадрами необхідної кваліфікації. Таким

чином, враховуючи існуючу в даний час актуальність і

гостроту проблеми кадрового забезпечення аграрного

сектора економіки, доцільно як окремий самостійний

об'єкт вкладення інвестицій розглядати людські ресур(

си. Інвестиції, що спрямовані на вдосконалення систе(

ми підготовки кадрів в АПК будуть сприяти зміцненню

та розвитку кадрового потенціалу галузі. В науковій

думці такі інвестиції мають назву інвестиції в людський

капітал.

У силу специфічних особливостей, сільське госпо(

дарство є, мабуть, найбільш ризикованим видом бізне(

су. У зв'язку з цим, класифікація аграрних інвестицій за

рівнем ризику повинна поділяти їх на дві групи:

1) інвестиції з високим рівнем ризику, до яких слід

відносити інвестиції в виробництва на які впливають як

виробничі, так і комерційні ризики (наприклад, рослин(

ництво в зонах ризикованого землеробства);

2) інвестиції з середнім рівнем ризику, що пов'язані

з вкладення коштів у галузі, де вплив погодно(кліматич(

них чинників, тобто виробничих ризиків, є меншим (як

правило, інвестиційні проекти у тваринництві).

ВИСНОВКИ
Таким чином, визначення та класифікація інвестицій

в сільському господарстві вимагають уточнення і допов(

нення. Стратегічна значимість і специфічні особливості

даної галузі економіки, обумовлюють необхідність інве(

стування в неї не тільки для отримання доходу і задово(

лення інших суто економічних інтересів, а і для забез(

печення соціального та екологічного благополуччя. Це

розширює цілий спектр інвестиційних вкладень у

сільське господарство і обумовлює обов'язкову не(

обхідність прямої і опосередкованої участі держави в

інвестуванні і розвитку аграрного сектора економіки

країни. Необхідно враховувати також інституційні особ(

ливості сільського господарства нашої країни, що ви(

ражаються у привалюванні кооперативних форм орга(

нізації виробництва з колективно(приватною власністю

на земельні та матеріально(технічні ресурси. Складність

і висока ступінь ризику агарних інвестицій у багатьох

випадках вимагає безпосередньої участі інвесторів в уп(

равлінні реалізацією інвестиційних проектів у сільсько(

му господарстві, а їх тривалість вимагає перегляду оці(

нки термінів їх реалізації та окупності. В даний час од(

ним з найважливіших пріоритетів інвестування слід вва(

жати зміцнення і розвиток людського потенціалу

сільського господарства. Різноманітні умови та форми

ведення сільськогосподарського виробництва, висока

конкуренція на продовольчих ринках і нестабільність

ринків сільськогосподарської сировини потребують

особливого підходу до оцінки ризиків аграрних інвес(

тиційних проектів.
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