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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Трансформаційні зрушення у світовій та 

національній економіках, на тлі загострення глобальних проблем людства, 

дедалі більше порушують еколого-економічну збалансованість у механізмах 

господарювання аграрних суб’єктів бізнесу, спричиняючи диспропорційність 

розвитку територіальних соціально-економічних систем. Негативний плив на 

діяльність сільськогосподарських підприємств спричинила пандемія 

коронавірусу COVID-19 та упровадження у цьому зв’язку карантинних 

обмежень, що порушили процеси інвестиційної діяльності, бізнесової 

активності та міжнародної економічної інтеграції. Особливо економічно 

вразливими є сільськогосподарські підприємства, які функціонують на 

радіаційно забруднених територіях, що потребують більших капіталовкладень 

за значно вищих інвестиційних ризиків. Окреслене вимагає розробки 

механізмів формування їх інвестиційної привабливості та підвищення 

інвестиційної активності. Ураховуючи зазначене, формування системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно 

забруднених територіях є незаперечною умовою їх переходу до нової якості 

економічного розвитку, що вказує на необхідність застосування сучасних 

принципів та упровадження інноваційних методів здійснення цього процесу.  

Дослідженням теоретико-методичних засад інвестиційної діяльності 

підприємств присвячено праці зарубіжних (класики економічної теорії – 

С. Брю, Дж. Кейнс, К. Макконнелл та ін.) та вітчизняних (І. Бланк, О. Вовчак, 

М. Денисенко, Р. Костюкевич, Т. Майорова, С. Мочерний, А. Музиченко, 

А. Пересада, Т. Самойлова та ін.) учених. Питання управління інвестиційними 

процесами в аграрному секторі національної економіки є предметом наукового 

пошуку таких відомих економістів-аграрників, як В. Андрійчук, І. Безп’ята, 

І. Вініченко, В. Вітвіцький, К. Волощук, А. Гайдуцький, О. Гончаренко, 

Г. Іванов, Ю. Лупенко, В. Месель-Веселяк, В. Микитюк, Л. Молдаван, 

Б. Пасхевер, О. Супрун, П. Стецюк, В. Ткачук та ін. Особливості системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, у т. ч. на 

радіаційно забруднених територіях, ґрунтовно вивчають І. Абрамова, 

О. Анісімова, О. Булуй, Г. Вишняк, А. Гайдуцький, В. Гераймович, О. Ґудзь, 

Є. Данкевич, В. Дутчак, С. Корчинська, О. Козак, Н. Кравчук, А. Кучер, 

В. Лаврук, А. Малиновський, М. Орликовський, М. Плотнікова, О. Прокопчук, 

В. Ходаківський, Є. Ходаківський, А. Череп, Т. Швець та ін.  

Відзначаючи теоретичну і практичну цінність існуючих наукових 

напрацювань, варто зазначити, що сучасні умови ведення бізнесу на територіях, 

що відносяться до  радіаційно забруднених, вимагають безперервного пошуку 

можливостей формування й розвитку системи інвестиційного забезпечення із 

залученням інноваційних методів інвестиційного аналізу, деталізації алгоритму 

її побудови, управління та корегування тощо. Актуальність даної проблеми, 

недостатність її вивчення, наявність дискусійних моментів зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи, визначили мету, завдання, а також наукову і практичну 

цінність. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт 
Поліського національного університету за темами: «Розробити та обґрунтувати 
стратегічні напрями та пріоритети формування конкурентоспроможного 
аграрного сектора економіки Південно-Західного регіону України» (номер 
державної реєстрації 0110U2406, 2010–2014 рр.) та «Інституційні імперативи 
інтелектуалізації аграрної економіки в Євроінтеграційному вимірі» (номер 
державної реєстрації 0115U006602, 2015–2020 рр.), у межах яких автором 
здійснено дослідження інвестиційного забезпечення системного відродження 
сільських територій у регіоні радіаційного забруднення. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка практичних 
рекомендацій щодо формування системи інвестиційного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях 
України. Для досягнення мети визначено такі завдання: 

 поглибити понятійно-категоріальний апарат інвестиційного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств; 

 розробити концептуальний підхід до формування системи інвестиційного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно 
забруднених територіях;  

 виявити сучасні тренди та проблеми інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених 
територіях; 

 ідентифікувати фактори і дати оцінку їх впливу на формування системи 
інвестиційного забезпечення досліджуваних підприємств; 

 розробити модель онтологічної системи інвестиційного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях;  

 внести пропозиції щодо удосконалення процесу управління 
інвестиційним забезпеченням сільськогосподарських підприємств; 

 запропонувати механізми активізації інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях; 

 надати рекомендації щодо державного регулювання інвестиційного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно 
забруднених територіях. 
Об’єктом дослідження є процес формування системи інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених 
територіях.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 
практичних положень щодо формування та підтримки функціонування системи 
інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно 
забруднених територіях України.  

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основами 
дисертаційного дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, що 
дозволяє визначити глибинні сутнісні зв’язки та суперечності між процесами і 
явищами, які відбуваються в межах формування системи інвестиційного 
забезпечення та віднайти істину в множині дискусійних положень.  
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Для постановки проблеми дослідження та наукового пошуку її вирішення 
використано загальнонаукові і спеціальні наукові методи, основними з яких 
стали: наукової абстракції – для теоретичного узагальнення сутнісних 
категорій інвестиційного забезпечення, критичного аналізу існуючих наукових 
підходів, формулювання висновків; монографічний – для поглибленого 
вивчення інвестиційних процесів окремих підприємств на територіях 
радіаційного забруднення; статистичний, зокрема його прийоми: графічний, 
вибіркового статистичного спостереження, рядів динаміки, прості та складні 
статистичні зведення, що дозволило виокремити ознаки досліджуваної 
сукупності підприємств; кореляційно-регресійного аналізу – для визначення 
рівня впливу факторів на інвестиційну діяльність сільськогосподарських 
підприємств та встановлення залежності обсягу виробництва продукції 
сільськогосподарських підприємств від позикових джерел інвестування; 
групування – з метою групування досліджуваних підприємств для встановлення 
економічних закономірностей між показниками господарської діяльності та 
інвестиційними процесами; моделювання – для побудови гештальтів 
онтологічної системи, моделювання зв’язків між інвестиційним забезпеченням 
та розвитком підприємств. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-
правові акти, державні стратегії, регіональні галузеві програми розвитку, плани, 
проєкти з питань інвестиційного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств, у т. ч. на радіаційно забруднених територіях, офіційні матеріали 
Державної служби статистики України та Головних управлінь статистики в 
регіонах, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові 
праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань інвестиційної діяльності, 
результати особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 
теоретичні узагальнення й наведені нові науково-обґрунтовані пропозиції 
щодо вирішення проблем формування системи інвестиційного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. 
Основні положення та результати, які виносяться на захист і становлять 
наукову новизну та особистий внесок автора, полягають у наступному:  

вперше: 
 розроблено концептуальний підхід до формування системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на 
радіаційно забруднених територіях, що ґрунтується на використанні 
інноваційних технологій інвестиційного аналізу і деталізації алгоритму 
побудови і корегування системи, де акцентується на стратегічному 
плануванні досягнення цілей інвестиційного забезпечення (з орієнтацією 
на специфічні принципи інвестування на радіаційно забруднених 
територіях) та розрахунку показників соціально-економічної ефективності; 

удосконалено: 
 трактування поняття «система інвестиційного забезпечення 

сільськогосподарського підприємства», яке, на відміну від існуючих, 
розглядається як сукупність взаємопов’язаних механізмів, процесів, 
інструментів та дій щодо залучення визначеного обсягу ресурсів, вибору 
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пріоритетних напрямів інвестування, розробки та упровадження 
інвестиційної програми на основі оцінювання доцільності її реалізації та 
визначення інших позитивних ефектів для підприємства або середовища 
його функціонування; 

 методичний підхід до побудови моделі онтологічної системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на 

радіаційно забруднених територіях, що, на відміну від існуючих, описує 

трансформацію акумульованих на підприємстві коштів амортизаційного 

фонду, прибутку, позикових коштів та інших джерел інвестування і 

дозволяє досліджувати динаміку інвестиційних процесів, аналізувати тип 

економічного відтворення, прогнозувати обсяг вкладень в основний 

капітал сільськогосподарських підприємств за визначених умов; 

 процес управління інвестиційним забезпеченням сільськогосподарських 

підприємств на радіаційно забруднених територіях з позицій 

виокремлення управлінських заходів щодо наступного: а) залучення 

інвестиційного капіталу (управління фінансовим та економічним станом; 

організаційне управління; управління персоналом); б) підвищення 

реальної ринкової вартості підприємства (управління іміджем; управління 

виробництвом; управління маркетингом і логістикою; інноваційне 

управління);  

дістали подальшого розвитку: 

 ідентифікація факторів, що впливають на формування системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, що 

функціонують на радіаційно забруднених територіях, їх класифікація 

залежно від походження, ступеня та наслідків впливу з урахуванням 

економічних, екологічних, інституційних особливостей та 

інфраструктурного забезпечення територій; до найвагоміших із них 

віднесено: індекс сільськогосподарської продукції; валовий регіональний 

продукт; загальний обсяг відходів; обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств; інституційне середовище; витрати на інновації; витрати на 

охорону та раціональне використання природних ресурсів; 

 механізми активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств на радіаційно забруднених територіях, які передбачають 

формування аграрних регіональних кластерів та моделі кредитної 

взаємодії фінансово-страхових інституцій, інвесторів та підприємств 

аграрної галузі; 

 пропозиції щодо напрямів державного регулювання інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств на територіях 

радіаційного забруднення, що базуються на розробці та реалізації 

програми їх інвестиційно-інноваційного зростання, формуванні необхідної 

інфраструктури сприяння інвестуванню та розвитку аграрного бізнесу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

упровадженні науково обґрунтованих рекомендацій щодо формування та 

функціонування системи інвестиційного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств на радіаційно забруднених територіях України.  
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Теоретико-методичні і практичні положення дисертаційної роботи 
використані Департаментом агропромислового розвитку та економічної 
політики Житомирської обласної державної адміністрації при розробці 
Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області та 
Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області 
(довідка № 08/198/0/2-21/50 від 01.02.2021 р.).  

Методику порівняльного аналізу інвестиційної діяльності у галузях 
рослинництва і тваринництва сільськогосподарських підприємств на радіаційно 
забруднених територіях прийнято до упровадження Департаментом 
економічного розвитку Житомирської міської ради в рамках Програми 
розвитку малого і середнього підприємництва у м. Житомирі (довідка 59/0/77-
21 від 02.02.2021 р.).  

Пропозиції щодо забезпечення розвитку виробничих, соціальних і 
обслуговуючих структур, формування електронної бази даних та належне 
інформування стейкхолдерів про інвестиційне забезпечення підприємств, 
забезпечення розвитку співпраці виробників, органів влади та науковців, 
підтримка розвитку пріоритетних галузей сільськогосподарського виробництва 
у вигляді цільових виплат підприємствам, знайшли практичне застосування на 
Сільськогосподарському дочірньому підприємстві «Обрій» (довідка № 24 від 
19.04.2017 р.).  

Пройшли апробацію та використовуються у практичній діяльності 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРА РА» методичні засади 
формування механізмів інвестиційного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств радіаційно забруднених територій та концептуальна модель 
управління процесами інвестування (довідка № 5 від 16.12.2017 р.).  

Окремі теоретико-методичні і практичні положення дисертації 
упроваджені у навчальний процес Поліського національного університету при 
викладанні дисциплін «Економіка підприємства», «Інвестування» та «Стратегія 
підприємства» (довідка № 189/01-17 від 10.11.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 
дослідженням, результати якого отримані автором особисто. Вони полягають в 
обґрунтуванні концептуального підходу до формування системи інвестиційного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених 
територіях, що ґрунтується на використанні інноваційних технологій 
інвестиційного аналізу і деталізації алгоритму побудови і корегування системи, 
а також розробці моделі онтологічної системи інвестиційного забезпечення 
тощо. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використано 
лише ті положення, що належать автору. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати наукових 
досліджень апробовано на Міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Актуальні питання сучасної науки» (Київ, 15–16 трав. 2017 р.), 
«Трансформаційні процеси національної економіки: теоретичні і практичні 
аспекти» (Львів, 30 січ. 2021 р.); Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях: «Кооперативні читання – 2015» (Житомир, 3 квіт. 2015 р.); 
«Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи» 
(Київ, 15 трав. 2015 р.); «Бізнес та його розвиток в умовах ринкової економіки: 
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проблеми та перспективи» (Одеса, 14 трав. 2014 р.); «Інфраструктура 
фінансового ринку: формування та перспективи розвитку в умовах інноваційної 
економіки» (Київ, 12–13 трав. 2017 р.); Міжфакультетській науково-практичній 
конференції: «Формування стратегії розвитку аграрного сектору регіону» 
(Житомир, 14 трав. 2014 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 17  наукових 
працях загальним обсягом 20,57 д. а. (автору належить 5,28 д. а.), у т. ч. 7 – у 
наукових фахових виданнях України, 2 – у зарубіжних наукових періодичних 
виданнях, з яких 1 включено Web of Science), 1 розділ у колективній 
монографії, 7 публікацій апробаційного характеру.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (220 найменувань), 
додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 175 сторінок. Робота 
містить 35 таблиць та 22 рисунки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади формування системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на 

радіаційно забруднених територіях» – поглиблено понятійно-категоріальний 

апарат інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств; 

обґрунтовано концептуальний підхід до формування системи інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених 

територіях; визначено специфікацію напрямів інвестування підприємств, що 

функціонують на радіаційно забруднених територіях. 

За результатами дослідження ієрархії та онтології системи інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств узагальнено наукові підходи 

до розгляду інвестиційного забезпечення як інструменту, процесу (дії), 

підсистеми та системи управління. Акцентовано увагу на необхідності 

розмежування категорій «інвестиційне забезпечення» та «інвестиційний 

розвиток», що дозволило розглядати інвестиційне забезпечення як процес 

пошуку, залучення та використання інвестицій, а інвестиційний розвиток як тип 

або спосіб розвитку підприємства, його економічне зростання, що базується на 

систематичному залученні інвестицій та формує високу вартість бізнесу.  

Обґрунтовано, що систему інвестиційного забезпечення сільськогоспо-

дарського підприємства треба розглядати як сукупність взаємопов’язаних 

механізмів, процесів, інструментів та дій щодо залучення визначеного обсягу 

ресурсів, вибору пріоритетних напрямів інвестування, розробки та 

упровадження інвестиційної програми на основі оцінки доцільності її реалізації 

та визначення інших позитивних ефектів для підприємства або середовища 

його функціонування. Визначено, що динамічне та узгоджене функціонування 

компонент інвестиційної системи (економічної, фінансової, екологічної, 

техніко-технологічної, інноваційної, матеріальної, інформаційної, кадрової, 

інтелектуальної, організаційної, маркетингової та ін.) сприятиме ефективному 

використанню інвестиційних ресурсів та забезпечить соціально-економічні 

інтереси стейкхолдерів інвестиційного процесу. 
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Зважаючи на змістовне наповнення авторського визначення та з 

урахуванням необхідності його екстраполяції у площину досліджень радіаційно 

забруднених територій, розроблено концептуальний підхід до формування 

системи інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, що 

ґрунтується на використанні інноваційних технологій інвестиційного аналізу і 

деталізації алгоритму побудови та корегування системи, де акцент робиться на 

стратегічному плануванні досягнення цілей інвестиційного забезпечення (з 

орієнтацією на специфічні принципи інвестування на радіаційно забруднених 

територіях) та розрахунку показників соціально-економічної ефективності 

(рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Експлікація системи інвестиційного забезпечення  

сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях 
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Узагальнено принципи інвестиційного забезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств, ключовими серед яких слід вважати такі: 

взаємоузгодженість та збалансованість інтересів стейкхолдерів інвестиційного 

процесу; адаптивність до змін зовнішнього середовища; альтернативність та 

ситуативність інвестиційної стратегії; інноваційність підприємницьких ініціатив; 

Q-принцип; раціональність та оптимізація ресурсного потенціалу; системність 

оперативного та стратегічного планування інвестиційного забезпечення; 

передбачення та ризикостійкість інвестиційних бізнес-проєктів; безперервність 

та циклічність капіталовкладень у галузі рослинництва і тваринництва; 

мультиплікативність з огляду на взаємозалежність природних процесів у галузі 

сільського господарства; фідбек в отриманні консультативних послуг.  

Розкрито особливості інвестиційного забезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств на радіаційно забруднених територіях, на основі чого 

сформовано перелік напрямів інвестування в їх діяльність з акцентом на 

практичні вимоги щодо здійснення ними господарської діяльності (зменшення 

рівня радіоактивних речовин у готовій продукції). Специфічні напрями 

інвестування наступні: використання різних комбінацій доз внесених добрив; 

проведення меліоративних заходів зі зниження радіоактивного забруднення 

земель сільськогосподарського призначення; зміна культур у сівозмінах на стійкі 

до накопичення радіонуклідів; інвестування в агротехнічні прийоми зниження 

вмісту радіоактивних речовин у ґрунті тощо. Наведено варіанти розвитку 

сільських територій у регіонах радіаційного забруднення, де акцент робиться на 

максимальній варіативності, збільшенні інвестицій, розвитку соціально-

економічної інфраструктури та диверсифікації підприємницької діяльності. 

У другому розділі «Сучасний стан і тренди формування системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на 

радіаційно забруднених територіях» – проаналізовано сучасний рівень 

інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств на радіаційно 

забруднених  територіях, виявлено сучасні тренди та проблеми у їх 

інвестиційній діяльності; проведено вибіркове статистичне спостереження та 

групування підприємств, що дозволили встановити економічні закономірності 

між показниками господарської діяльності та інвестиційними процесами; 

визначено фактори інвестиційного забезпечення та ступінь їх впливу.  

Встановлено, що в цілому упродовж 2015–2019 рр. інвестиції в основний 

капітал сільськогосподарських підприємств Житомирської області збільшилися 

у 3,6 раза до рівня 104,0 тис. грн; показник співвідношення обсягу інвестицій та 

виручки від реалізації знизився на 0,02 в.п.; темп приросту інвестицій в 

основний капітал зріс у 13,4 раза (98,3 %); частка інвестицій в сільське 

господарство до загального обсягу інвестицій в основний капітал скоротилася 

на 0,7 в.п. до рівня 6,1 %; освоєно інвестицій в основний капітал у 3,6 раза 

більше до рівня 102,0 тис. грн. Обсяг прямих іноземних інвестицій упродовж 

досліджуваного періоду збільшився до рівня 402,0 млн дол. (на 54,6 %). Їх 

географічний профіль свідчить, що з 2016 р. країни-члени ЄС є основними 

інвесторами, які профінансували 82,0 % усіх надходжень.  
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Для дослідження трендів інвестиційної діяльності, а також ідентифікації 
факторів і проблем інвестиційного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств Житомирської області, що функціонують на радіаційно 
забруднених територіях, проведено вибіркове обстеження підприємств 
Овруцького, Олевського, Новоград-Волинського, Народницького, Лугинського, 
Малинського, Коростенського, Ємільчинського, Хорошівського районів. 
Загальна кількість підприємств вибірки становила 140, з яких для поглибленого 
дослідження обрано 116 (82,8 %). Виявлено, що упродовж досліджуваного 
періоду 36,5 % підприємств були збитковими, що значно вище, ніж частка 
збиткових підприємств у сільському господарстві (26,3 %). 52,6 % підприємств 
мали позитивний тренд зростання рентабельності за чистим прибутком, 43,1 % 
– за рентабельністю інвестицій, проте лише у 18,1 % підприємств коефіцієнт 
рентабельності інвестицій був понад 10 %.  

Для встановлення економічних закономірностей між показниками 
господарської діяльності та інвестиційними процесами, проведено групування 
підприємств у розрізі відповідних груп показників, у т. ч. за обсягами 
капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій. Виявлено, що у 2019 р. 
капітальні інвестиції у межах 10,0–100,0 тис. грн здійснювали 47,4 % 
підприємств, а прямі іноземні інвестиції взагалі відсутні у 87,9 % суб’єктів 
господарювання. Лише 8,6 % підприємств отримали такі інвестиції у розмірі 50–
100 тис. дол. США. Зроблено висновок про те, що фінансування підприємств 
відбувалося переважно за рахунок внутрішніх джерел (89,0 %). Найбільш 
інтенсивно здійснено інвестування у заміну застарілого та зношеного 
обладнання (62,0 %) та розширення виробництва сільськогосподарської 
продукції (49,1%). Низьку інтенсивність інвестування зафіксовано щодо 
забезпечення екологічності продукції (91,4 % підприємств). 

Для оцінки впливу масштабів діяльності підприємств на обсяги 
інвестування використано критерій розподілу за площею сільськогосподарських 
угідь (табл. 1).  

Таблиця 1 

Обсяги інвестицій залежно від масштабів діяльності 
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях 

Житомирської області, 2019 р. 

Показник 

Група за площею с.-г. угідь, га 

III група  
до I, % 

У 
серед-
ньому 

I II III 

до 500 
у межах 
501–800 

понад 800 

Кількість підприємств у групі, од 46 56 14 х 116 

Середня площа с.-г. угідь, га 294 582 1176 4,0 р. 618 

Обсяг валової продукції, тис. грн 882,3 1115,0 3749,5 4,2 р. 1622,9 

Обсяг валової продукції у розрахунку 

на 1 га с.-г. угідь, грн 
3001,02 1915,81 3188,69 106,25 2701,84 

Середній обсяг виробничих витрат у 

розрахунку на 1 га с.-г. угідь, тис. грн 
2,1 2,2 3,0 142,9 2,3 

Рівень продуктивності праці, тис. грн 30,9 61,3 66,1 2,1 р. 52,2 

Коефіцієнт окупності витрат 0,86 0,97 1,09 0,23 0,97 

Обсяг інвестицій у розрахунку  

на 1 підприємство, тис. грн 
1755,2 1946,7 2354,4 134,1 1862,3 
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Відтак,  у підприємствах III групи з площею сільгоспугідь у середньому 
1176 га, порівняно з підприємствами I групи, площа яких 294 га, показники 
економічної ефективності значно вищі. Обсяг валової продукції у розрахунку на 
1 га угідь на 6,25 % вищий, рівень інтенсивності виробництва – на 76,5 %, 
середньорічний рівень продуктивності праці – у 2,6 раза, рівень використання 
землі – на 75,0 %. Групування дозволило встановити таку закономірність: більші 
за масштабом діяльності підприємства мають вищу інвестиційну активність, про 
що свідчить показник обсягу інвестицій з розрахунку на 1 підприємство у 
розмірі 2354,4 тис. грн, що на 34,1 % більше, ніж у підприємств ІІІ групи.  

Акцентовано увагу на активізації діяльності агрохолдингів («Сварог Вест 
Груп», «Укрпромінвест-Агро», «Астарта-Київ», «AgroGenera-tion», «Агротон», 
«Авангард»). Результати доводять, що об’єднання підприємств локалізують і 
спрямовують значно більші обсяги фінансових ресурсів на оновлення основних 
засобів та в інноваційні технології, що забезпечує інвестиційну привабливість 
та активність.  

Для деталізації і виявлення рівня впливу ключових факторів 
інвестиційного забезпечення підприємств на радіаційно забруднених територіях 
Житомирської області проведено кореляційно-регресійний аналіз на макро- 
(підприємства галузі регіону – 116 підприємств) і мікрорівнях (5 підприємств, 
що обрані за обсягами реалізації продукції (СГ ПП «Бігунь»; ПП «Берегиня»; 
ТОВ «Великофоснянське»; СФГ «Афіна-2007»; ПОСП «Дружба»). Виявлено, 
що на процеси інвестування протягом досліджуваного періоду здійснювали 
прямий вплив такі фактори, як індекс сільськогосподарської продукції (r=0,99); 
валовий регіональний продукт (r=0,98); загальний обсяг відходів (r=0,92); обсяг 
роздрібного товарообороту підприємств (r=0,91); інституційне середовище 
(r=0,90); витрати на інновації (r=0,78); витрати на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів (r=0,69). Акцентовано увагу, що ступінь 
впливу кожного із факторів суттєво відрізняється в умовах окремого суб’єкта 
господарювання, що обумовлено його внутрішнім середовищем. 

Сучасними трендами інвестиційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств радіаційно забруднених територій слід вважати такі: 
1) підприємства мають значну потребу в інвестиційних ресурсах на тлі 
зниження прибутковості; 2) акцент на внутрішні джерела фінансування та 
низька увага залученню інвестицій знижує можливості для розвитку і 
негативно впливає на фінансово-господарську діяльність; 3) більші за 
масштабами виробничо-господарської діяльності агровиробники залучають 
більші за обсягами інвестиції; 4)  більшість підприємств здійснюють 
інвестиційну діяльність, але її розміри незначні або мінімальні, що знижує 
вартість бізнесу; 5) у інвестиційній діяльності агровиробники акцентують на 
інвестиції у матеріальні активи та основний капітал, у той час як аутсайдерами 
за інвестиційними вкладеннями є інвестиції у землю та довгострокові 
біологічні активи тваринництва; 6) інвестиційна діяльність збільшує 
диспропорції у розвитку сільського господарства області на користь 
рослинництва, що викликає додаткові труднощі для підприємств з радіаційно 
забруднених територій; 7) пасивність державних та місцевих владних 
інститутів негативно впливає на інвестиційну діяльність підприємств. 
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Результатом аналітичної частини роботи стало виявлення таких проблем 

формування системи інвестиційного забезпечення досліджуваних підприємств: 

застаріла нормативно-правова база діяльності суб’єктів господарювання на 

територіях, що мають спеціальний режим у зв’язку з техногенною 

катастрофою; відсутність виваженої державної підтримки; несприятливе 

інвестиційне середовище; застарілі інфраструктура та матеріально-технічне 

забезпечення; низький рівень рентабельності інвестицій; подальша деградація 

ґрунтів, радіаційна та екологічна навантаженість територій; повільне 

упровадження технологічних інновацій малими підприємствами; недоступність 

кредитних ресурсів з огляду на низьку платоспроможність підприємств. 

У третьому розділі «Удосконалення системи інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених 

територіях» – здійснено моделювання гештальтів онтологічної системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств; розроблено 

рекомендації щодо удосконалення управління інвестиційним забезпеченням; 

обґрунтовано механізми активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарсь-

ких підприємств та визначено напрями державного регулювання цього процесу.  

Для встановлення зв’язку між інвестиційним забезпеченням та 

економічним розвитком сільськогосподарських підприємств на територіях 

радіаційного забруднення здійснено моделювання гештальтів онтологічної 

системи. Ураховуючи, що ключовими внутрішніми джерелами інвестування 

(89,0 %) досліджуваних підприємств є прибуток та амортизаційний фонд, а 

зовнішнім – довгострокове кредитування, модель онтологічної системи 

інвестиційного забезпечення подано у вигляді функціональної залежності: 
 

 DCRAІ    (1) 

 

де, А, R, C, D – відповідно, амортизаційний фонд, прибуток, позикові кошти та інші 

інвестиційні джерела на підприємстві; 

α, β, , ν – коефіцієнти, що відображають спрямування коштів в інвестиції, відповідно, 

амортизаційного фонду, прибутку, позикових коштів та інших інвестиційних джерел 

підприємства. Коефіцієнти α, β, , ν належать інтервалу [0..1]. 

 

Динаміку інвестиційного процесу функціонування сільськогосподарських 

підприємств, з урахуванням періоду насичення, коли поставлені цілі досягнуті 

на певному етапі розвитку виробництва, описано нелінійним диференціальним 

рівнянням виду: 

 )()]([
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tItIk
dt

tdІ
  (2) 

де, 
max

max

0

)(
)]([

I

tII
ktIk


 ,    Imax – максимальний обсяг інвестицій.                        (3) 

Модель динаміки інвестиційного забезпечення з урахуванням фактора 

часу представлено залежністю: 
 

 )()()()()( tDtCtRtAtІ    (4) 
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Динамічну модель інвестиційного забезпечення діяльності 
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях 
представлено у вигляді: 

 
max

max

0

)(
)(

)(

I

tII
tIk

dt

tdІ 
  (5) 

Використовуючи залежність (5), досліджено зміну інвестицій на 
підприємствах у часі (рис. 2).  
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Рис. 2. Динаміка зміни капітальних інвестицій у сільськогосподарських 

підприємствах радіаційно забруднених територій  
 

Інвестиційний процес описано нелінійною моделлю, яка відображає 

трансформацію акумульованих на підприємстві коштів у інвестиції. Динаміка 

цього процесу визначається зміною прибутку (за незначного обсягу прибутку 

коефіцієнт β наближається до 1). Виявлено, що практично увесь прибуток 

інвестується у виробництво. Зі зростанням його обсягу все менша частина 

інвестицій спрямовується у капітальні вкладення. Це пояснюється тим, що 

підприємства, які динамічно розвиваються та генерують необхідний обсяг 

прибутку, частину його використовують на виплату дивідендів. Інший аспект 

інвестування пов’язаний з тим, що не у кожний період кошти можуть бути 

ефективно інвестовані. Крім того, слід враховувати досягнення поставлених 

інвестиційних цілей на певному етапі розвитку за визначених початкових умов. 

Означеним зумовлено спадаючу тенденцію зростання інвестицій. 

Отже, економетрична модель інвестиційного забезпечення відображає 

процеси здійснення інвестиційної діяльності та описує залежність фінансово-

господарських показників від конкретних факторів. Модель дозволяє дослідити 

стан інвестиційних процесів, визначити основні джерела інвестиційних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств, проаналізувати тип економічного 

відтворення. Її доцільно використовувати для прогнозування обсягів вкладень в 

основних капітал підприємств, оцінки масштабів інвестиційної діяльності, що 

дозволить ефективно розробляти управлінські рішення, планувати й 

використовувати обмежені ресурси підприємства. 
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На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу (R2 = 0,93) 

встановлено залежність обсягу виробництва продукції сільськогосподарських 

підприємств на територіях радіаційного забруднення від позикових джерел 

інвестування: 
 

 
321 24,181,40,286,16925 xxxy   (6) 

де, у – обсяг виробництва продукції; факторні ознаки: х1 – вартість фінансового 

лізингу, х2 – вартість кредитів, наданих кредитними спілками на с.-г. діяльність; х3 – вартість 

кредитування підприємств депозитними корпораціями, крім НБУ. 

 

Встановлено, що за збільшення на 1,0 % вартості фінансового лізингу або 

обсягу кредитування депозитними корпораціями, обсяг продукції зросте на 

5,0 та 11,0 %, відповідно. Зростання обсягу кредитів кредитних спілок на 1,0 % 

призведе до збільшення обсягу продукції лише на 3,0 %. 

Таким чином, результати моделювання гештальтів онтологічної системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно 

забруднених територіях, з одного боку, свідчать про необхідність оновлення 

основних засобів, що є базисом для успішної фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, а з іншого, позиціонують фінансовий 

лізинг як найбільш ефективний інвестиційний інструмент, що розширить 

можливості доступу до фінансових ресурсів малих підприємств та сприятиме 

створенню мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як 

важливих суб’єктів розвитку ринкової інфраструктури радіаційно забруднених 

територій. 

Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління інвестиційним 

забезпеченням сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених 

територій, розкрито об’єкти управління, а також механізми формування 

системи менеджменту. Сформовано концептуальну модель, що виокремлює два 

блоки управлінських заходів: а) для залучення інвестиційного капіталу – 

управління фінансовим та економічним станом, організаційне управління,  

управління персоналом; б) для підвищення реальної ринкової вартості 

підприємства – управління виробництвом, управління маркетингом і 

логістикою, управління іміджем, інноваційне управління.  

Механізми активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств базуються на формулюванні мети, цілей та завдань, визначенні 

пріоритетних напрямів залучення інвестицій державою та сільгоспвиробниками 

радіаційно забруднених територій, а також на побудові і функціонуванні 

регіональних аграрних кластерів, до яких включено суб’єкти аграрного ринку 

(постачальників, агровиробників, інститути інфраструктури, споживачів, 

інвесторів, науково-дослідні установи, асоціацію агропромислових підприємств 

області тощо). Доведено, що сформована схема взаємозв’язків у інтеграційному 

кластерному об’єднанні регіону та багатокомпонентна модель кредитної 

взаємодії фінансово-страхових інституцій, інвесторів та підприємств аграрної 

галузі сприятимуть підвищенню ефективності функціонування системи 

інвестиційного забезпечення на радіаційно забруднених територіях. 
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Обґрунтовано, що низька інвестиційна активність сільськогосподарських 

підприємств на радіаційно забруднених територіях пов’язана, у т. ч., із 

недостатнім обсягом інвестицій з боку держави, її підтримки у створенні 

сприятливого інвестиційного середовища для залучення іноземних та 

вітчизняних інвесторів, гарантування законодавчої захищеності іноземного 

капіталу. Першочерговими кроками з боку держави мають стати: формування 

стабільної нормативно-правової бази у сфері інвестиційної діяльності; 

упровадження соціально орієнтованої, екологічної, фінансової та податкової 

політики щодо економічного розвитку підприємств на радіаційно забруднених 

територіях; формування стратегії розвитку сільського господарства в зоні 

радіаційного забруднення, в рамках якої проєктування програми розвитку 

інвестиційного забезпечення суб’єктів аграрного бізнесу з детальним планом її 

реалізації; створення ефективного механізму стимулювання розвитку ринкової 

інфраструктури, зокрема оптових продовольчих ринків, сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; законодавче врегулювання земельних відносин, 

особливо у напрямі пріоритетності права на придбання радіоактивно 

забруднених земель сільськогосподарського призначення; розвиток 

страхування інвестиційних ризиків шляхом створення земельних банків та 

іпотечного кредитування; спрощення системи оподаткування та пільгового 

кредитування, підтримка лізингу; розвиток інформаційно-консультативного 

забезпечення, у т. ч. дорадництва, на постраждалих територіях.  
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі викладено теоретико-методичні положення й 

розроблено практичні рекомендації щодо формування й розвитку системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно 

забруднених територіях України. Результати дослідження дозволяють 

сформулювати такі висновки: 

1. Визначальною умовою економічного розвитку сільськогосподарського 

підприємства є формування системи інвестиційного забезпечення, під якою, 

згідно з авторським трактуванням, пропонується розуміти сукупність 

взаємопов’язаних механізмів, процесів, інструментів та дій щодо залучення 

визначеного обсягу ресурсів, вибору пріоритетних напрямів інвестування, 

розробки та упровадження інвестиційної програми на основі оцінювання 

доцільності її реалізації та визначення інших позитивних ефектів для 

підприємства або середовища його функціонування. Інвестиційним 

забезпеченням слід вважати процес пошуку, залучення та використання 

інвестицій, а інвестиційним розвитком – тип або спосіб розвитку підприємства, 

його економічного зростання, що базується на систематичному залученні 

інвестицій та формує високу вартість бізнесу. 

2. Теоретично обґрунтовано, що формування ефективної системи 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств радіаційно 

забруднених територій слід здійснювати з урахуванням розроблених теоретико-

методичних положень, що ґрунтуються на використанні інноваційних 
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технологій інвестиційного аналізу і деталізації алгоритму побудови і 

корегування системи, де акцент робиться на стратегічному плануванні 

досягнення цілей інвестиційного забезпечення (з орієнтацією на специфічні 

принципи інвестування на радіаційно забруднених територіях) та розрахунку 

показників соціально-економічної ефективності.  

3. Емпіричне обстеження стану і трендів інвестиційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях 

Житомирської області дозволило виокремити фактори мікро- та макровпливу, 

залежно від походження, ступеня та наслідків їх дії з урахуванням економічних, 

екологічних, інституційних особливостей та інфраструктурного забезпечення 

територій. Найбільш значущими є такі: індекс сільськогосподарської продукції 

(r=0,99); валовий регіональний продукт (r=0,98); загальний обсяг відходів 

(r=0,92); обсяг роздрібного товарообороту підприємств (r=0,91); інституційне 

середовище (r=0,90); витрати на інновації (r=0,78); витрати на охорону та 

раціональне використання природних ресурсів (r=0,69). 

4. Основними проблемами формування системи інвестиційного 

забезпечення досліджуваних підприємств є такі: відсутність належної державної 

підтримки та низькі обсяги державного фінансування; застаріла нормативно-

правова база щодо супроводження діяльності суб’єктів господарювання на 

територіях, що мають спеціальний режим у зв’язку з техногенною катастрофою; 

несприятливе інвестиційне середовище; застаріла інфраструктура та 

матеріально-технічна база; низький рівень рентабельності інвестицій; деградація 

ґрунтів та радіаційна і екологічна забрудненість територій; повільне 

упровадження інновацій технологій малими підприємствами; недоступність 

кредитних ресурсів з огляду на низьку платоспроможність суб’єктів бізнесу. 

5. Ураховуючи, що основними внутрішніми джерелами інвестування 

сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях є 

прибуток (89,0 %) та амортизаційний фонд, а зовнішнім – довгострокове 

кредитування, розроблено модель онтологічної системи інвестиційного 

забезпечення, яка відображає трансформацію акумульованих на підприємстві 

коштів амортизаційного фонду, прибутку, позикових коштів та інших джерел 

інвестування і дозволяє досліджувати динаміку інвестиційних процесів, 

аналізувати тип економічного відтворення, прогнозувати обсяг вкладень в 

основний капітал сільськогосподарських підприємств за визначених умов. 

Отримані результати, з одного боку, вказують на нагальну потребу в оновленні 

основних засобів; з іншого – позиціонують фінансовий лізинг як найбільш 

ефективний інвестиційний інструмент, що дозволить вирішити проблему 

доступу до фінансових ресурсів малих підприємств та створити мережу 

обслуговуючих кооперативів для удосконалення ринкової інфраструктури. 

6. Більшість підприємств радіаційно забруднених територій не 

приділяють належної уваги управлінню інвестиційним забезпеченням, метою 

якого є планування та корегування інвестиційної привабливості, стимулювання 

інвестиційної активності, виявлення інвестиційних переваг і визначення 

доцільного напряму інвестування, що дозволяє отримати економічний, 

екологічний та соціальний ефект, а також нейтралізувати інвестиційні ризики. 
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Оптимальне управління інвестиційним забезпеченням необхідно здійснювати з 

позицій виокремлення заходів щодо наступного: а) залучення інвестиційного 

капіталу (управління фінансовим та економічним станом; організаційне 

управління;  управління персоналом); б) підвищення реальної ринкової вартості 

підприємства (управління іміджем; управління виробництвом; управління 

маркетингом і логістикою; інноваційне управління). 

7. Розроблення і залучення механізмів активізації інвестиційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених 

територіях дозволить визначити пріоритетні напрями залучення інвестицій 

державою та сільськогосподарськими товаровиробниками, ефективність дії 

яких забезпечується за умов формування регіонального аграрного кластеру, 

учасниками якого мають стати суб’єкти аграрного ринку – стейкхолдери 

інвестиційного процесу (постачальники, агровиробники, інститути 

інфраструктури, споживачі, інвестори, науково-дослідні установи, асоціація 

агропромислових підприємств області тощо). Сформована схема взаємозв’язків 

у інтеграційному кластерному об’єднанні регіону та багатокомпонентна модель 

кредитної взаємодії фінансово-страхових інституцій, інвесторів та підприємств 

аграрної галузі сприятимуть підвищенню ефективності функціонування 

системи інвестиційного забезпечення на радіаційно забруднених територіях. 

8. Сільськогосподарські підприємства на радіаційно забруднених 

територіях потребують належного державного регулювання і підтримки, 

зважаючи на обмежувальні умови їх функціонування і розвитку. Першочергово 

слід зосередити увагу на законодавчій, економічній та інформаційній сферах, а 

також галузево-специфічних методах та організаційних заходах на 

загальнонаціональному, регіональному і локальному рівнях. Інструментарій 

державного регулювання на регіональному рівні слід розширити за рахунок 

розроблення та упровадження (у межах реалізації Стратегії розвитку 

Житомирської області) програми інвестиційно-інноваційного зростання, 

формування необхідної інфраструктури інвестування та сприяння розвитку 

аграрного бізнесу у напрямі екологічно орієнтованого виробництва. 
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Каленська В. П. Система інвестиційного забезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Поліський національний університет Міністерства 

освіти і науки України, Житомир, 2021. 

Досліджено теоретико-методичні положення і розроблено практичні 

рекомендації щодо формування системи інвестиційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. 

Удосконалено трактування поняття «система інвестиційного забезпечення 

сільськогосподарського підприємства». Обґрунтовано концептуальний підхід 

до формування системи та ідентифіковано фактори інвестиційного 

забезпечення. Виявлено сучасні тренди та проблеми інвестиційної діяльності 

підприємств, розроблено модель онтологічної системи інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених 

територіях. Надано пропозиції щодо удосконалення процесу управління 

інвестиційним забезпеченням сільгосппідприємств, запропоновано механізми 

активізації їх інвестиційної діяльності, визначено напрями державного 

регулювання. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Каленская В. П. Система инвестиционного обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий на радиационно загрязненных 
территориях. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Полесский национальный университет 
Министерства образования и науки Украины, Житомир, 2021. 

Исследованы теоретико-методические положения и разработаны 
практические рекомендации по формированию системы инвестиционного 
обеспечения сельскохозяйственных предприятий на радиационно загрязненных 
территориях. Усовершенствована трактовка понятия «система инвестиционного 
обеспечения сельскохозяйственного предприятия». Обоснован концептуальный 
подход к формированию системы и идентифицированы факторы 
инвестиционного обеспечения. Выявлены современные тренды и проблемы 
инвестиционной деятельности предприятий, разработана модель 
онтологической системы инвестиционного обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий на радиационно загрязненных территориях. Даны предложения по 
совершенствованию процесса управления инвестиционным обеспечением 
сельхозпредприятий, предложены механизмы активизации их инвестиционной 
деятельности, определены направления государственного регулирования. 

Ключевые слова: инвестиции, система инвестиционного обеспечения, 
сельскохозяйственное предприятие, радиационно загрязненные территории, 
государственное регулирование, инвестиционная привлекательность, 
инвестиционные риски. 
 

SUMMARY 
 

Kalenska V. P. System of investment support of agricultural enterprises in 

radioactively contaminated areas. – Qualification thesis manuscript copyright. 
Thesis for a Ph. D. degree in Economics specializing in 08.00.04 – Economics 

and Business Management (according to line of business). – Polissia National 
University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2021. 

The thesis is devoted to investigation and improvement of theoretical and 
methodological foundations and development of practical recommendations 
regarding the formation of the system of investment support of agricultural 
enterprises in radioactively contaminated areas. 

The system of investment support of an agricultural enterprise is considered as 
a set of interconnected mechanisms, processes, tools and actions that are used to 
attract a certain amount of resources, select priority areas of investment, develop and 
implement an investment program based on the assessment of the feasibility of its 
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implementation and determination of other positive effects for the enterprise or the 
environment, in which it operates. 

A conceptual approach to the formation of the system of investment support of 
agricultural enterprises in radioactively contaminated areas has been developed. It is 
based on the use of methods of strategic and investment analysis and detailing the 
algorithm for building and adjusting the system. The emphasis is on strategic 
planning aimed at achievement of investment goals (focused on specific principles of 
investment in radioactively contaminated areas) and on the calculation of 
performance indicators of the enterprise. 

The key provisions have been summarized and the features of investment 
support of agricultural enterprises in radioactively contaminated areas have been 
highlighted. On this basis, the list of investment areas has been formed with the 
emphasis on practical requirements for economic activity conducted by agricultural 
enterprises in radioactively contaminated areas (reduction of the content of 
radioactive substances in finished products). 

The factors that affect the formation of the system of investment support of 
agricultural enterprises operating in radioactively contaminated areas have been 
systematized. They have been also classified depending on the origin, degree and 
consequences of their impact taking into account economic, environmental, 
institutional features and infrastructure of the areas. 

The methodological approach to construction of a model of ontological system 
of investment support of agricultural enterprises in radioactively contaminated areas 
has been improved. It describes the transformation of accumulated depreciation 
funds, profit, loans and other sources of investment and makes it possible to study the 
dynamics of investment processes, analyze the type of economic reproduction, and 
forecast the amount of investment in the fixed capital of agricultural enterprises under 
certain conditions. 

The process of investment management at agricultural enterprises in 
radioactively contaminated areas has been characterized from the standpoint of the 
selection of management measures as to the following: a) attraction of investment 
capital (financial and economic management; organizational management; personnel 
management); b) increase of the real market value of the enterprise (image 
management; production management; marketing and logistics management; 
innovation management). 

The mechanisms of intensification of investment activity of agricultural 
enterprises in radioactively contaminated areas have been offered. They include the 
formation of agrarian regional clusters and the model of credit interaction of financial 
and insurance institutions, investors and enterprises engaged in agriculture. Proposals 
for the areas of state regulation of investment support of agricultural enterprises in 
radioactively contaminated areas have been developed. They are based on the 
development and implementation of the investment and innovation growth program, 
the formation of the necessary infrastructure to promote investment and development 
of agricultural business. 

Key words: investment, system of investment support, agricultural enterprise, 

radioactively contaminated areas, government regulation, investment attractiveness, 

investment risks.  
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