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ВСТУП
Інноваційна діяльність виробничих підприємств, у тому

числі й аграрних, неможлива без інвестиційної підтримки, спря(
мованої на здійснення науково(дослідних та дослідно(конст(
рукторських робіт, проведення маркетингових обстежень рин(
кового середовища, вкладення коштів з метою збереження та
примноження наявного капіталу, виготовлення перших, досл(
ідних зразків інноваційної продукції, доведення її до масово(
го виробництва тощо. Метою інвестицій при цьому є отриман(
ня максимального прибутку від вкладених коштів, метою інно(
вацій в такому партнерстві можна вважати покращення об'єкта
інвестування, тобто агропідприємства та його діяльності.

У сучасних умовах інвестиційна підтримка інноваційної
діяльності в аграрній сфері є не стільки бажаною, скільки
необхідною: доведення інноваційної розробки у сільсько(
му господарстві (особливо в селекції та генетиці) до кінце(
вої стадії потребує тривалого часу — іноді 10 і більше років
— і постійного притоку значного обсягу коштів. Практично
жодне агропідприємство сьогодні не спроможне виключи(
ти зі свого господарського обігу достатній обсяг коштів на
такий тривалий період, тим більше — забезпечити їх пост(
ійний приток у випадку необхідності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням інвестиційного забезпечення аграрної сфери

займалися Верхогляд І.М. [1, с. 26—28], Денисюк В.А. [2, с.
191—197], Іванович І. [3], Ситник В.П. [4, с. 45—49; 5, с. 11(
14], Сухоребська О.Я. [6, с. 260—263], Ціхановська О.М. [7,
с. 131—133] та інші науковці. Ними було досліджено обся(
ги потреби аграрної сфери у інвестиційних ресурсах, розг(
лянуто основні канали надходження коштів у АПК та оха(
рактеризовано основні групи стратегічних інвесторів. Вод(
ночас інвестиційне забезпечення інноваційних процесів у
аграрній сфері було вивчено недостатньо.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
— визначити рівень покриття інноваційних потреб аг(

рарного сектора інвестиційними ресурсами;
— дослідити характеристики основних каналів надход(

ження фінансових ресурсів у аграрну сферу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основними джерелами коштів, за рахунок яких

здійснюється фінансування інноваційної діяльності в аграр(
ному секторі, є:
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— власні кошти агропідприємств;
— кредити банків та позичкові кошти інших фінансово(

кредитних установ;
— кошти інвесторів (вітчизняних та іноземних);
— державна фінансова підтримка.
Власні кошти агропідприємств. Зазвичай з(поміж усіх

можливих видів фінансових ресурсів, що обертаються на
агропідприємствах, у якості інвестиційних використовують(
ся амортизаційні відрахування, прибуток та акумульований
капітал. В сучасних умовах практично всі із перелічених ка(
налів надходження фінансових ресурсів перекриті. Так,
щодо формування амортизаційного фонду, достатнього для
розширеного відтворення спожитого основного капіталу,
фізичний обсяг первинної вартості основних фондів у
сільському господарстві залишається на рівні 1990 р. До(
сить часто не забезпечується навіть просте відтворення ос(
новних засобів: на думку фахівців, лише за цим напрямом
потрібно інвестувати від 20 до 27 млрд доларів США [7, с.
131—133; 8]. Розробка та освоєння новацій на застарілому
обладнанні є абсолютно неможливою. З цієї ж самої причи(
ни недоцільним стає трансфер технологій з(за кордону:
вітчизняна агросфера не в змозі застосовувати передові
розробки на обладнанні, виготовленому ще за радянських
часів або більш пізньому, але недосить якісному та науко(
ємному, орієнтованому на 3(й технологічний уклад.

Неможливість сформувати адекватний амортиза(
ційний фонд пояснюється особливостями приватизацій(
них, організаційних та фінансово(економічних процесів,
що відбувалися в сільському господарстві України після
1990(х років. Внаслідок реформування значна частина
основних фондів перейшла у сектор господарств населен(
ня, які узагалі не нараховують амортизаційних відраху(
вань. Що стосується новоутворених аграрних під(
приємств, то протягом довгих років практично всі кошти,
акумульовані за статтею "амортизація", витрачалися не(
цільовим чином — для покриття поточних витрат та задо(
волення найбільш нагальних виробничих потреб. Так, не(
зважаючи на те, що протягом 2003—2010 рр. обсяг інве(
стицій у основний капітал в сільському господарстві зріс
майже у 5 разів (для порівняння: в середньому по еко(
номіці держави зростання становило лише 2,9 рази), в
цілому на відтворення та оновлення спожитого основно(
го капіталу в аграрній сфері припадає лише 4—7% усіх
інвестицій. В той самий час на промисловість припадає
близько третини усіх фінансових вкладень у основний
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капітал. Можна сказати, що основна частина фінансових
ресурсів, призначених для відшкодування спожитого ос(
новного капіталу (амортизаційні відрахування та інвес(
тиції), обертається у промисловості. Це змушує аграрну
сферу орієнтуватися у пошуку необхідних фінансових ре(
сурсів на альтернативні джерела — прибуток та акумуль(
ований капітал [9]. Але участь сільського господарства у
формуванні фінансових результатів діяльності госпо(
дарського комплексу країни є низькою. Так, згідно з да(
ними рис. 1, не менше чверті агропідприємств протягом
останніх 10(ти років працювали зі збитком. Узагалі ж ча(
стка збиткових підприємств у агросфері коливалася у
інтервалі 26,3—48,2%, тобто в окремі роки сягала май(
же половини. Позитивною динамікою відрізняються зро(
стання частки питомої ваги прибуткових агропідприємств
(на 12,8%) та збільшення абсолютної величини отрима(
ного в галузі прибутку — в 9 разів, але обсяг збитків в
агросфері протягом цього ж періоду також зріс — утричі
[10]. Чистий прибуток, який міг використовуватися
підприємствами на інноваційні цілі, був значно нижчим.

Розгляд структури власного капіталу аграрних під(
приємств дозволяє виявити тенденцію до покращення фінан(
сового становища підприємств протягом років кризи (2008—
2009 рр.), коли споживання переважної більшості товарів
та послуг значно скоротилося, та до повернення попередніх
параметрів за умов стабілізації економіки (2010 р). Протя(
гом 2008—2009 рр. основна частина власного капіталу аг(
рарних підприємств припадала (та більш(менше рівномірно
розподілялася) на три основні групи — статутний капітал
(29,5—31,6%), додатковий капітал (32,5—35,1%) та нероз(
поділений прибуток (29,9—32,9%). При цьому слід відзна(
чити, що отриманий у 2008 р. в аграрній сфері нерозподіле(
ний прибуток становив 29,6% всього нерозподіленого при(
бутку в економіці. В 2009 р. господарський комплекс уза(
галі не мав нерозподіленого прибутку та спрацював зі збит(
ком. Таким чином, 2008—2009 рр. можна вважати роками
нетривалого фінансового піднесення аграрної сфери, яке
могло стати трампліном до якісної перебудови виробницт(
ва на інноваційних засадах, що дозволило б зберегти ви(
сокі темпи розвитку навіть після відродження докризового
соціально(економічного становища країни. На жаль, цього
не відбулось, і вже у 2010 р. ресурс зростання було вичер(
пано: абсолютне значення показників скоротилось у 20 та
більше разів, зокрема статутний капітал становив 4,5% об(
сягу 2008 р., додатковий — 5%, резервний — менше 1%,
нерозподіленого прибутку в галузі вже не було — а збиток
становив 149,7 млн грн. тощо [11]. Можна припустити, що
отримані протягом 2008—2009 рр. агропідприємствами
кошти пішли (як це постійно відбувається з прибутком у аг(
рарній сфері) на погашення заборгованості, обслуговуван(
ня кредитів та задоволення поточних потреб.

Аналіз операційної діяльності сільськогосподарських
підприємств та її фінансові результати свідчать про те, що
вітчизняні сільгосппідприємства не в змозі самотужки пе(

реорієнтувати свою діяльність на інно(
ваційні засади. Прибутковість їх гос(
подарювання є питанням неоднознач(
ним, і практично втілювати інноваційні
розробки та вести науково(технічну
роботу, розраховуючи виключно на
неї, неможливо.

Кредити банків та позичкові кошти
інших фінансово(кредитних установ.
Питання отримання кредитів сільсько(
господарськими підприємствами (тим
більше — під здійснення інноваційної
діяльності) протягом усього часу існу(
вання незалежної України було і зали(
шається болючим. Незважаючи на клю(

чову роль аграрної сфери у економіці України, банки та
фінансові установи кредитують її суб'єктів украй неохоче. На(
скільки сільське господарство є перспективним, настільки ж
воно є і ризиковим (табл. 1).

Як свідчать дані аналізу поточних зобов'язань підприємств
господарського комплексу України, частка короткострокових
кредитів, вкладених фінансовими установами України в агро(
сферу, не перевищує 5%. Так, протягом 2007—2009 рр. її вда(
валося втримувати на рівні близько 4%, але в 2010 р. обсяги
кредитів значно скоротилися і становили лише 3,1% від рівня
2007 р. В загальній структурі короткострокових кредитних
коштів їх частка стала практично неіснуючою — 0,1%. Для по(
рівняння обсяг короткострокових кредитів, вкладених у про(
мисловість, коливався протягом цього періоду біля відмітки
30—43%, збільшившись у абсолютному вимірі на 60,4%. На
думку банкірів та фінансистів, сільське господарство в кредит(
ному аспекті і досі залишається в червоній зоні ризику. При
цьому природа існуючих ризиків пов'язана, насамперед, з по(
ганим менеджментом, відсутністю системи керування та конт(
ролю ризиків. Як наслідок, частка "поганих" кредитів у "аграр(
ному кредитному портфелі вітчизняних банків досягає 10%
[13]. До проблем, які перешкоджають кредитуванню комерц(
ійними банками аграрного сектора, відносяться також
відсутність гарантій та придатної застави по кредитах. За умо(
ви формування повноцінного ринку землі цю проблему буде
вирішено, але за сучасного врегулювання цього питання —
відсутності чіткої системи і механізмів переходу на право влас(
ності — аграрні підприємства часто не можуть запропонувати
банкам гідної застави. З точки зору самих банківських уста(
нов, вагомим стимулом до збільшення фінансування могли б
стати гарантії повернення кредитів, надані місцевими органа(
ми влади, але політика останніх часто пов'язана зі зловживан(
нями службовим становищем. Для надання бюджетних кош(
тів агропідприємствам часто доводиться закуповувати техні(
ку, хімікати чи інші товари у афільованих з місцевою владою
підприємств на маловигідних умовах. Неабияк на кредитуван(
ня агропідприємств може вплинути і лібералізація лізингового
законодавства у плані можливості створення банками дочірніх
лізингових компаній. Створення та діяльність неафільованих
із банками лізингових установ пов'язані з високими ризиками,
що зумовлює високі рівні кредитних ставок і, як наслідок, не(
ефективність та відсутність попиту на самі кредитні ресурси.
Важливою перешкодою залишається також зародковий стан
ринку страхових послуг, ефективна підтримка якого для га(
лузі з таким високим ступенем непередбачуваності діяльності,
як у сільському господарстві, стала б у неабиякій пригоді.

Пріоритетними об'єктами кредитування, з точки зору
банківських установ, залишаються переробні агропідприє(
мства, зокрема великі компанії чи холдинги, які займають(
ся не тільки сільгоспвиробництвом, але і переробкою
сільгосппродукції, і трейдингом, постачанням пально(мас(
тильних матеріалів, добрив та техніки для села. Звичайно,
підприємств, які відповідають переліченим вимогам, в аграр(
ному секторі сьогодні практично не існує.

 
 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2010 .  

2009 ., % 
 

 5826,5 11102,6 8532,8 178,0 3,1 
%    

  4,2 4,9 3,8 0,1 -4,1 
 45309,2 69977,1 62165,5 72671,7 160,4

%    
  32,4 30,7 27,7 43,2 10,8

 139772,9 227945,9 224335,5 168306,5 120,4 

Таблиця 1. Короткострокові кредити банків,
2007—2010 рр., млн грн.

Джерело: [12].
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Таким чином, зважаючи на тривалий
характер коштів, які звичайно залуча(
ються для забезпечення інноваційної
діяльності в сільському господарстві (в
селекції та генетиці він може становити
10 і більше років), можливість отриман(
ня кредитних коштів для її здійснення
сьогодні залишається малоймовірною.

Кошти інвесторів (вітчизняних та інозем(
них). Залучення достатнього обсягу інвести(
ційних ресурсів в агросектор завжди було
для України бар'єром, подолати який вона і
досі не в змозі. Інвестиційно сільськогоспо(
дарське виробництво тривалий час залиша(
лось непривабливим — через несформо(
ваність попиту на внутрішньому та зовнішнь(
ому ринках, конкуренцію з більш дешевою
імпортною продукцією, протекціоністську
політику інших країн світу та відсутністю
членства України у ВТО, що значно усклад(
нювало експорт, політичну, соціально(еко(
номічну та фінансову нестабільність тощо.
Неабиякою перешкодою в очах інвесторів
залишалось також низькотехнологічне ви(
робництво сільськогосподарської продукції
та відсутність зацікавленості у розвитку аг(
росфери органів державної та місцевої вла(
ди, що виявлялося через відсутність фінан(
сової підтримки, гарантій та сприятливих
умов для залучення інвестиційного капіталу,
створення спільних та іноземних під(
приємств. Як наслідок, протягом перших 18
років інвестиції в аграрний сектор практич(
но взагалі не залучалися — натомість потік
фінансових ресурсів спрямовувався в інші
галузі господарського комплексу. Про інве(
стиційну непривабливість села переконливо
свідчать дані табл. 2.

Згідно з даними таблиці, протягом
2007—2010 рр. частка інвестицій у аграр(
ний сектор не перевищувала 1—1,2%, в
той час як, наприклад, у промисловості
вона коливалась у межах 11,3—21,1%.
Посилення негативних тенденцій має місце і щодо абсо(
лютних обсягів залучення інвестицій: протягом досліджу(
ваного періоду їх обсяг скоротився до 1% від рівня, що
був зафіксований у 2007 р. Найбільш пріоритетними об(
'єктами інвестування в аграрній сфері сьогодні є великі
компанії зі стабільним і високим розвитком в галузях пта(
хівництва, виробництва яєць та олії. Вкладені в них ресур(
си призначені для реалізації гарантовано прибуткових про(
ектів, що забезпечують якнайшвидше повернення коштів.
Перераховані вище галузі належать до видів діяльності із
особливо швидким обігом капіталу, зокрема у птахівництві
цей термін становить близько 45 днів [13]. Найменш при(
вабливими для інвесторів є фруктово(овочева галузь, кар(
топлярство та великотоварне тваринництво. Переважна
частка обсягів виробництва в них припадає на господар(
ства населення, які не в змозі виробляти товарні партії про(
дукції та забезпечувати її належну якість.

Сучасна потреба аграрної сфери в інвестиціях оці(
нюється різними експертами по(різному. Наприклад,
Міністр аграрної політики М. Присяжнюк визначає її на
рівні 20 млрд доларів (протягом попередніх 18 років у
сільське господарство надійшло лише 2,5 млрд доларів,
тобто потребу було покрито лише на 12,5%), в той час
як Л. Козаченко, президент "Української аграрної кон(
федерації", оцінює цю потребу на рівні 55—60 млрд
доларів, або 5—6 млрд доларів на рік протягом найб(

лижчих десяти років (в такому випадку потребу в інвес(
тиціях покрито лише на 4,2—4,5%) [16; 17]. Приватні
дослідження ступеня використання інвестиційного по(
тенціалу аграрної сфери України протягом 2004—2009
рр. лише підтверджують гостроту потреби села в фінан(
сових ресурсах [3]. Протягом 2004—2009 рр. поточний
інвестиційний потенціал аграрної сфери України змен(
шився на 15,2%, при цьому рівень його використання
збільшився на 3,1%, тобто майже вдвічі, що свідчить про
загальний брак обігових коштів. Дані таблиці демонст(
рують поступову втрату вітчизняним селом свого інвес(
тиційного потенціалу та необхідність формування ефек(
тивного механізму, здатного запобігти "перекачуванню"
коштів у сферу споживання та спекулятивного обігу.

Державна фінансова підтримка. Аграрна сфера отримує
фінансові ресурси в рамках державних цільових програм,
зокрема державної цільової програми "Селекція сільськогос(
подарських культур у ланках первинного насінництва УААН"
та державної цільової програми "Селекція у тваринництві та
птахівництві у науково(дослідних господарствах УААН". У
рамках першої програми дотації були спрямовані на розви(
ток селекції, насінництва та розсадництва. Також мали місце
державне регулювання цін, компенсація витрат на виробниц(
тво оригінального та елітного насіння, надання кредитів на
пільгових умовах тощо. Виділених коштів протягом 2006—
2008 рр. вистачало на компенсацію лише 20—25% затрат на
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Таблиця 2. Інвестиції в аграрний сектор, 2007—2010 рр.

Джерело: [14; 15].
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виробництво оригінального насіння. Що ж до Державної
цільової програми "Селекція у тваринництві та птахівництві у
науково(дослідних господарствах УААН", щорічно у рамках
цієї програми інвестується 5,6 млн грн. на збереження,
збільшення поголів'я та розповсюдження вітчизняних гено(
типів сільськогосподарських тварин і птиці [4, с. 45—49].

Що стосується венчурного фінансування інноваційних
проектів в Україні, через повільні темпи розвитку діяльність
венчурних інститутів воно не відіграє помітної ролі. Згідно з
даними звіту Української асоціації інвестиційного бізнесу та
Міністерства економіки України, ринок венчурного капіталу
в Україні становить близько 400 млн дол. США, а кількість
венчурних інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні за
підсумками 2009 р. складала близько 730. При цьому до ос(
новних сфер спрямування венчурного капіталу в Україні
відносяться будівництво, торгівля, готельний і туристичний
бізнес, переробка сільгосппродукції, страхування та інфор(
матизація. Між тим, потреба у венчурних коштах безпосеред(
ньо на сільгоспвиробництві є дуже значною. Зокрема, у 2009
р. науковими установами, що входять до складу Української
академії аграрних наук, було подано до бази даних Держав(
ного агентства з інвестицій та інновацій 168 інноваційних про(
ектів, які за умови практичної реалізації матимуть потужний
економічний ефект. У зв'язку з обмеженістю державних
коштів та інертністю венчурного капіталу переважна більшість
з цих проектів залишиться нереалізованою [5, с. 11—14; 6, с.
260—263; 1, с. 26—28; 2, с. 191—197].

ВИСНОВКИ
Здійснення інноваційного прориву в агровиробництві

вимагає значних фінансових вливань. Останні потрібні не
лише для безпосереднього виконання науково(дослідних
робіт, але й для створення можливості їх практичного ос(
воєння, оскільки низька сприйнятливість окремих агрови(
робників до практичного впровадження інноваційних роз(
робок часто пов'язана з фізичним зносом та моральним ста(
рінням їх матеріально(технічної бази. Потреба сільського
господарства України в коштах сьогодні задовольняється
лише на 4,2—12,5%. При цьому основним джерелом фінан(
сування інноваційної діяльності залишаються власні ресур(
си підприємств. Зважаючи на недостатню прибутковість аг(
рарних суб'єктів господарювання, іншим реальним джере(
лом фінансування впровадження новацій могли б стати
амортизаційні відрахування. Але через існування понижу(
ючих коефіцієнтів та недосконалу індексацію вартості ос(
новних засобів вони можуть забезпечувати лише підтримку
діючого виробництва, а не його розширення чи розвиток.
Таким чином, сільське господарство практично не спромож(
не до самофінансування та самовідтворення на інновацій(
них засадах. Підтримка інноваційних процесів у агросфері
вимагає залучення інвестицій із зовнішніх джерел — інвести(
ційних або кредитних ресурсів чи державної підтримки, але
вірогідність їх отримання (тим більше у достатньому обсязі)
є надзвичайно низькою. Вітчизняна сфера сільського гос(
подарства продовжує залишатися інвестиційно непривабли(
вою, оскільки вкладення коштів пов'язане з високим ризи(
ком. Як наслідок, через високі відсоткові ставки підприєм(
ства не можуть залучати кредитні ресурси для інноваційної
реструктуризації своєї діяльності, а інвестори віддають пе(
ревагу не новаторським, але традиційним та гарантовано
прибутковим проектам. Це вимагає від держави створення
та гарантування діяльності мережі спеціалізованих аграр(
них банків чи спеціалізованих кредитних систем і фондів.
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