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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Високі потенційні можливості для досягнення кон-

курентної переваги Україні у сучасному глобалізовано-
му суспільстві створює аграрний сектор. Завдяки своїй
потужній земельно-ресурсній базі цей сектор може ста-
ти локомотивом економічного розвитку держави, дати
імпульс інвестиційному та соціальному піднесенню.
Можливості України посилюються на фоні загального
зростання чисельності жителів планети при одночасно-
му скороченні придатних для обробітку земельних
площ. Так, якщо у 1990 р. чисельність населення світу
становила 5,26 млрд осіб, то в 2009 р. — 6,6 млрд, а до
2050 р. очікується, що ця цифра сягне 9,3 млрд. Водно-
час, через погіршення навколишнього середовища,
стрімкий розвиток промисловості і ринку нерухомості
у світі втрачається 24,5—29,5 млн га сільськогоспо-
дарських угідь [1, с. 5]. Вже зараз проблема голоду тур-
бує світ — за даними ООН, від хронічного недоїдання
страждає 1,2 млрд людей [2], тобто майже п'ята части-
на населення планети. Фахівці FAO встановили, що для
забезпечення нормальної життєдіяльності впродовж
наступних тридцяти років людству необхідно буде
збільшити виробництво продовольства на 70%. Але
потенціал для цього, на їхню думку, має лише три краї-
ни, і одна з них — Україна. Проте держава не викорис-
товує своїх можливостей і поступово перетворюється
на імпортозалежну державу.

Світовий досвід засвідчив, що стійке економічне
зростання за умов глобальної конкуренції можливо за-
безпечити лише на інноваційній основі, шляхом засто-
сування ресурсоощадних засобів виробництва та про-
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гресивної технології. Проте сьогодні в сільському гос-
подарстві України зосереджено менше 2% основних
засобів, а їх частка постійно знижується. Рівень забез-
печеності галузі технікою для проведення польових
робіт становить 48—66%, 80% якої — застаріла і по-
требує негайної заміни [3]. Через технічні негаразди
близько 25% техніки не використовується [4, с. 101].
Розв'язання зазначених проблем має стати пріоритет-
ним завданням держави в аграрній сфері. Виняткове
значення для розширення аграрного виробництва на-
буває проблема інвестиційного забезпечення сільсько-
го господарства з усіх можливих джерел.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Завдяки своїй актуальності, питання залучення та
використання інвестицій в аграрній сфері перебувають
у центрі уваги багатьох українських практиків та нау-
ковців. Теоретичні та практичні його аспекти розкрито
у працях П. Гайдуцького, В. Гейця, М. Дем'яненка, В.
Завгороднього, П. Саблука, В. Юрчишина та інших.
Віддаючи належне доробкам зазначених учених, заз-
начимо, що питання стабілізації ситуації в інвестицій-
ному процесі аграрного сектору економіки, особливо
залучення інвесторів в інвестиційну діяльність та ефек-
тивного використання залучених коштів, досліджені
недостатньо. На сьогодні немає єдиної позиції щодо
практичної й теоретичної обгрунтованості проблеми та
ролі у цьому процесі держави. Зазначене формує ак-
туальність теми дослідження, визначає його зміст та
мету.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення й аналіз сучасних проблем

інвестиційної діяльності в аграрному секторі економі-
ки, визначення можливих джерел розширення інвести-
ційної активності у перспективі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вихід сільського господарства з кризи залежить від

реалізації комплексу заходів інноваційно-інвестиційного
характеру, що забезпечать його динамічний розвиток і
вихід на передовий рівень технологій та якості продукції.
Проте сільське господарство України, незважаючи на
свою пріоритетність та могутній потенціал, не надто при-
ваблює інвестора — частка інвестицій в основний капітал
галузі не перевищує 7,5% загального обсягу інвестуван-
ня вітчизняної економіки і становить 20,1 млрд грн. [5].
Цих коштів не вистачає не те щоб на модернізацію техні-
ко-технологічної бази виробництва, але й навіть на
кількісно-якісне оновлення машинно-тракторного парку
агропідприємств. Учені підрахували, що для повноцінно-
го відтворення матеріально-технічної бази аграрного сек-
тора необхідно залучити 300 млрд грн. [6, с. 79]. При цьо-
му вважаємо, що основну увагу необхідно зосередити на
сфері тваринництва, яка в Україні занепадає, що змушує
її вдаватися до зовнішніх закупівель. У той же час статис-
тичні дані свідчать, що головна увага інвесторів зосеред-
жена на рослинництві, питома вага якого в загальному
обсязі інвестиційних надходжень аграрної сфери сягає
72% [7, с. 19]. Неефективною є й відтворювальна струк-
тура інвестицій, яка на 80% складається з інвестицій на
технічне переоснащення і реконструкцію діючих
підприємств, будівель та споруд, тоді як на нове будівниц-
тво і розширення підприємств коштів майже не витрачаєть-
ся. Незначною є сума вкладень на придбання довгостро-
кових біологічних активів — продуктивної худоби та ба-
гаторічних насаджень, від стану і наявності яких і залежить
розвиток галузі, і на питому вагу яких припадає лише 5%
інвестованих коштів. До негативних моментів можна відне-
сти асиметричний розподіл інвестиційних ресурсів, а та-
кож їх переорієнтацією з довгострокових інвестиційних
проектів на задоволення короткострокових потреб у пред-
метах праці (добривах, паливно-мастильних матеріалах
тощо) в межах одного виробничого циклу [8, с. 296].

Головним джерелом фінансування інвестицій в основ-
ний капітал аграрного сектора виступають власні кошти
підприємств, що на 60% формуються з нерозподіленого
прибутку [9, с. 76]. В той же час світовий досвід доводить
про пріоритетність державної участі у зазначеній сфері.
Так, у Китаї частка інвестицій і довгострокових кредитів
державних банків, що направляються в сільське господар-
ство, сягає 3,2 % сумарних бюджетних капіталовкладень
в економіку країни [10]. У країнах ЄС на розвиток сільсько-
го господарство виділяється близько 37% бюджету.
Більша частина зазначених коштів спрямовується на інтен-
сифікацію виробництва, розвиток органічного землероб-
ства та застосування енергозберігаючих технологій й орі-
єнтована на довгострокову підтримку галузі [11, с. 317].
Водночас в Україні питома вага державного і місцевого
бюджетів у формуванні інвестиційних ресурсів не досягає
навіть 9%. А це означає актуалізацію питання про не-
обхідність оптимізації відносин "держава-реальний сек-
тор" як на теоретичному, так і на практичному рівні.

Попри важливість власних джерел у здійсненні інве-
стицій в основний капітал галузі, зазначимо, що мож-
ливості цього джерела обмежені. Прибутки, що їх от-
римують суб'єкти аграрного бізнесу, є недостатніми не
те що для модернізації виробництва, але й для нормаль-
ної життєдіяльності, а амортизаційні відрахування не пе-
ревищують 8% від суми зносу основних засобів [12].
Відсутність в державі дієвого контролю за цільовим ви-
користанням коштів амортизаційних фондів приводить
до їх "проїдання" та провокує подальший занепад ма-
теріально-технічної бази аграрної сфери.

Потужний інвестиційний ресурс в аграрну сферу еко-
номіки багатьох розвинених країн формують банківські
кредити, на питому вагу яких припадає 70% обігових
коштів підприємств. Але в Україні сільське господарство
не вельми приваблює банкірів — питома вага галузі у
структурі наданих кредитів становить лише 6,1% [13], а
частка кредитних коштів в загальному обсязі інвестицій-
них потоків в неї коливається у межах 18—20% [14]. По-
над 72% позик надається аграріям на термін від 1 до 3
років, що не дозволяє ефективно спрямувати їх на інвес-
тиційні цілі. Експерти Міжнародної фінансової корпорації
підрахували, що 77% товаровиробників частину залуче-
них коштів спрямовує на купівлю паливно-мастильних ма-
теріалів, 48% — на придбання засобів захисту рослин,
36% — на придбання посівного матеріалу, і лише 13% —
на технологічне оновлення і 6% — на розширення вироб-
ництва. Із загального обсягу кредитних ресурсів аграріям
на інвестиційні цілі витрачається лише 2—5% [15]. Крім
того, банківський кредит є надто дорогим для аграріїв —
процентні ставки, під які залучаються кредити в середнь-
ому по Україні сягають 22% річних [16], тоді як, приміром
у Європі, цей показник коливався у межах 4—5% [17, с.
103]. Та, незважаючи на непривабливі умови отримання
позик, зазначимо, що більшість банків неохоче кредиту-
ють суб'єктів аграрного ринку і висувають до них підви-
щені вимоги, виконати які ті неспроможні.

За відсутності в країні внутрішніх резервів для фінан-
сування інвестиційної діяльності все більша увага відво-
диться питанню розміщення та освоєння іноземних інве-
стицій. Сільське господарство України наділене могутнім
внутрішнім потенціалом і має високу інвестиційну приваб-
ливість для іноземних інвесторів. Проте специфіка галузі
(високий рівень ризику та значний термін окупності кап-
італу) наряду з макроекономічними та галузевими про-
блемами (відсутність прозорого ринку землі, нерозви-
неність логістичної та виробничої інфраструктури, низь-
кий рівень професійної кваліфікації підприємців, брак
привабливих інвестиційних проектів) стримує приплив
капіталу із-за кордону. Станом на 31 грудня 2012 р. у
розвиток підприємств сільського господарства, мислив-
ства та лісового господарства було вкладено 800,7 млн
дол. США прямих іноземних інвестицій [18], що стано-
вить лише 1,47% загального обсягу прямих іноземних
інвестицій в українську економіку. Ця сума поки що не є
достатнього для інноваційного оновлення галузі, однак
думки більшості експертів сходяться на тому, що мож-
ливості залучення іноземних інвестицій сільським госпо-
дарством України на сьогодні зростають.

Для того, що забезпечити позитивні сподівання
щодо іноземних інвестицій, українському Уряду необ-
хідно звернути увагу на низку проблемних аспектів, що
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є визначальними у формуванні інвестиційного клімату.
У 2013 р. Фондом "Ефективне управління" за підтрим-
ки Всесвітнього економічного форуму було проведено
опитування підприємців і виявлено, що найсерйозніши-
ми проблемами, що стримують розвиток агробізнесу в
Україні є нестабільна політична ситуація, обтяжлива
дозвільна система, корупція тощо (рис. 1).

Вважаємо, що на усуненні усіх цих проблем мають
бути спрямовані зусилля держави. Тим більше, що те-
пер, як ніколи раніше, новосформований уряд відчуває
у цьому велику зацікавленість. Позитивний вплив на їх
розв'язання має справити стійкий запит до змін, що ви-
являється і з боку суспільства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Рівень економічного розвитку України, відродження
її економічної могутності у глобальному суспільстві знач-
ною мірою визначається прогресивним розвитком аграр-
ного сектора, наділеного могутнім ресурсним потенціалом.
Однак сучасний стан аграрної сфери української економ-
іки не дозволяє не лише забезпечити державі вагомі кон-
курентні переваги на світових ринках, але й розв'язати
основні проблеми функціонування внутрішнього продо-
вольчого ринку. За відсутності прогресивної техніко-тех-
нологічної бази та достатнього обсягу інвестиційних над-
ходжень на її оновлення говорити про стійке зростання
галузі немає сенсу. Вагомими причинами порівняно неве-
ликих обсягів інвестицій, у тому числі й іноземних, в
підприємства аграрної сфери є їх неоптимальна структу-
ра, відсутність сприятливого середовища та обгрунтова-
ної концепції економічного розвитку галузі. Розв'язання
зазначених проблем повинна взяти на себе держава. Дер-
жавна політика в аграрній сфері повинна опиратися на нові
підходи у прийнятті рішень щодо оптимальних умов для
суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і вироб-
ничого потенціалу. Досягти забезпечення цієї мети дер-
жава може як економічними методами (передбачають за-
стосування системи стимулів), так і адміністративними
(грунтуються на авторитеті влади, дисципліні, відповідаль-

ності), які б реалізувалися нею у складі загальної економ-
ічної реформи. Викладений у статті матеріал може стати
основою для подальшої розробки Концепції економічно-
го розвитку аграрного сектора на перспективу.
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