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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині важливою умовою забезпечення 
ефективного розвитку сільськогосподарських 
підприємств є зміцнення їхнього інвестицій-
ного потенціалу, що сприятиме виробництву 
якісної та конкурентоспроможної продукції, 
технічному та технологічному переозброєнню 
галузі, підвищенню ефективності управління 
інноваціями та інвестиціями в аграрній сфері 
та забезпеченню продовольчої безпеки країни.

Інвестиційний інтерес до України в контек-
сті глобальних тенденцій невпинно зростає, 
водночас уже сьогодні вітчизняним аграрним 
товаровиробникам потрібно застосовувати 
ефективне управління, щоб досягти більшої 

інвестиційної привабливості та залучити інші 
шляхи фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження питань щодо 
інвестиційно-інноваційного забезпечення роз-
витку аграрного підприємництва зробили такі 
вчені, як: І.О. Бланк, В.М. Геєць, О.Д. Гудзин-
ський, О.Ю. Єрмаков, С.М. Кваша, М.І. Кісіль, 
М.Ф. Кропивко, Б.Й. Пасхавер, І.І. Червен та 
ін. Разом із тим, незважаючи на наявність 
значної кількості наукових праць, присвяче-
них питанням інноваційно-інвестиційного роз-
витку сільськогосподарського виробництва, 
слід зазначити, що все ще залишається низка 
невирішених питань щодо особливостей та 
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напрямів поліпшення інноваційно-інвестицій-
ного розвитку сільськогосподарських підпри-
ємств у сучасних умовах господарювання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз основних 
проблем інвестиційного розвитку сільсько-
господарських підприємств та розроблення 
практичних рекомендацій щодо активізації 
вкладення інвестицій у вітчизняні аграрні 
формування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сільське господарство займає про-
відне місце у вітчизняній економіці. Його 
частка в обсязі ВВП у 2016 р. становила 
11,7%. Незважаючи на кризу в країні, сільське 
господарство активно розвивається та потре-
бує вкладення інвестицій. Однак, незважаючи 
на підвищення показників галузі сільського 
господарства, у багатьох аграрних форму-
ваннях усе ще прослідковується руйнування 
виробничого потенціалу, зниження технічної 
оснащеності сільськогосподарського вироб-
ництва, погіршення соціального становища 
сільського населення. Все це вимагає вкла-
дення інвестицій у розвиток вітчизняних 
аграрних формувань.

За останні роки спостерігається обме-
женість надходжень іноземних інвестицій у 
галузь вітчизняного сільського господарства. 
Це пов’язано з нестабільною політичною ситу-
ацією в країні, високим рівнем корупції, слабо 
розвиненою економікою та військовими діями 
на Сході України. Всі наведені чинники ляка-

ють інвесторів та відбивають у них бажання 
вкладати свої кошти. 

Відповідно до оцінки, що була опублікована 
Світовим банком [2], який провів глобальне 
дослідження під назвою Doing Business-2018 та 
супроводжуючим його рейтингом щодо створе-
них у 190 країнах світу умов для ведення біз-
несу, Україна займає 76-е місце, поліпшивши 
свій результат на чотири позиції порівняно з 
минулим роком (рис. 1).

Причому суттєве поліпшення позицій 
можна відзначити лише у двох із них: «отри-
мання дозволу на будівництво», за яким Укра-
їна посіла 35-е місце проти 140-го в рейтингу 
2017 р. та за показником «оподаткування» 
(43-є місце проти 84-го) [2]. Відповідно до 
цього, слід відзначити, що Україна має високі 
можливості щодо залучення інвестицій в еко-
номіку загалом та для підтримки розвитку 
аграрної сфери зокрема. 

У сільському господарстві головним засо-
бом є земля, без якої виробничий процес 
неможливий. Вітчизняні сільськогосподарські 
підприємства мають потенційні можливості 
для збільшення виробництва сільськогоспо-
дарської продукції та нарощування зовніш-
ньоекономічного потенціалу, що вимагає 
постійного залучення інвестицій [7]. Капітало-
вкладення у землю є головним елементом гос-
подарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств, а залучення зовнішніх інвести-
цій у землю призведе в подальшому до збіль-
шення показників виробництва сільськогос-

Рис. 1. Зміна позицій України за основними компонентами рейтингу [1]  
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подарської продукції, поліпшення родючості 
ґрунтів та підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств сільського господарства на 
національному та іноземних ринках [6].

Разом із цим слід відзначити, що за останні 
роки спостерігається нестійке надходження 
інвестицій у галузь вітчизняного сільського 
господарства, про що свідчать дані табл. 1.

До основних країн-інвесторів нале-
жать Кіпр – 9 691,6 млн. дол. США, Нідер-
ланди – 5 753,9 млн. дол. США, Російська 
Федерація – 4 349,8 млн. дол. США, Велика 
Британія – 2 046,3 млн. дол. США, Віргінські 
Острови (Брит.) – 1 766,5 млн. дол. США, 
Німеччина – 1 606,6 млн. дол. США і Швей-
царія – 1 467,3 млн. дол. США. Зрозуміло, 
що такого обсягу інвестицій недостатньо 
для здійснення ефективного сільськогоспо-
дарського виробництва та достатнього рівня 
ресурсного потенціалу [7; 8]. Причинами ско-
рочення інвестицій у сільське господарство 
є низька інвестиційна привабливість галузі 
з огляду на низьку рентабельність сільсько-
господарського виробництва і високих ризи-
ків, зумовлених галузевими, регіональними, 
економічними та політичними умовами, вій-
ськово-політична нестабільність, недоско-
нала фінансово-кредитна податкова система, 
низький рівень розвитку ринкової інфраструк-
тури, відсутність системи оцінки інвестицій-
ного клімату країни, її окремих регіонів та галу-
зей, відсутність дієвої системи страхування в 
країні, ненадійність банківської системи тощо. 
Разом із тим Україна має вигідне географічне 
розташування, унікальні природно-кліматичні 
умови, традиції аграрного виробництва, зна-

чні трудові ресурси, сприятливе для розвитку 
сільського господарства екологічне серед-
овище, які визначають інвестиційні переваги, 
що дають змогу нашій країні бути привабли-
вою для розвитку сільського господарства.

Серед чинників, що впливають на інвести-
ційну привабливість сільського господарства, 
можна виділити такі [2]:

– економічні: внутрішня фінансова полі-
тика підприємства, ємність і платоспромож-
ність внутрішнього ринку, державна підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників, 
податкова політика, яка стимулює розвиток 
вітчизняного сільського господарства, інвес-
тиційний клімат у країні, регіонах і в конкрет-
ній сільській місцевості;

– організаційно-правові: соціальна і полі-
тична стабільність, правове забезпечення, 
державна політика щодо зовнішніх зв’язків;

– природно-біологічні: кліматичні умови, 
якість земель сільськогосподарського при-
значення, породний склад сільськогосподар-
ських тварин, сортовий склад сільськогоспо-
дарських культур;

– ресурсні: оптимальний склад основних 
фондів, трудових ресурсів; 

– науково-технологічні: науковий потен-
ціал країни і регіону, інноваційно-технологічна 
доступність.

Зауважимо, що нині для сільського госпо-
дарства нашої країни велике значення має під-
вищення його конкурентоспроможності та на 
цій основі збільшення обсягів інвестицій [6; 7].

У 2017 р. у сільському, лісовому та риб-
ному господарстві освоєно 57,8 млрд. грн. 
капітальних інвестицій, що на 30,7% більше, 

Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на початок року, млн. дол.

Показники
Рік 2017 р 

до 
2005 р2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017

Всього в Україну 9047 39824,5 49494,4 53704 40725,4 36154,5 37655,5 у 4 
рази

Сільське 
господарство 224 680 736 776,9 617 502,2 500,1 у 2,2 

рази
Питома вага 
сільського 
господарства, %

2,5 7,5 8,1 8,6 6,8 5,6 5,5 х

Виробництво 
харчових продуктів, 
напоїв та 
тютюнових виробів

1128 1924,3 2221,9 3228 2706,4 2419 2550,9 у 2,3 
рази

Питома вага 
харчової 
промисловості, %

12,5 21,3 24,6 35,7 29,9 26,7 28,2 х

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України
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ніж у 2016 р. Загалом частка капітальних 
інвестицій у сільське господарство становила 
14% від загального обсягу.

Варто відзначити, що інвестування аграр-
них формувань відбувається через зовнішні та 
внутрішні джерела. Під зовнішніми джерелами 
розуміють банківські кредити, бюджетне фінан-
сування, кошти кредитних установ та організа-
ції, страхових компаній, недержавних пенсійних 
фондів, інших інституційних інвесторів, інвести-
ційний лізинг, внески зарубіжних інвесторів до 
статутного фонду, продаж цінних паперів, емі-
сія акцій компаній. До внутрішніх джерел нале-
жать: інвестиції власників підприємства, нероз-
поділений прибуток, статутний і резервний 
капітал, амортизаційні відрахування, страхові 
суми відшкодування збитків, орендна плата 
тощо. Зауважимо, основним джерелом фінан-
сування капітальних інвестицій у сільському 
господарстві залишаються власні кошти під-
приємств. Але, на жаль, у сучасних умовах гос-
подарювання вони суттєво обмежені [7].

Отже, враховуючи складну економічну та 
політичну ситуацію в країні, а також умови 
функціонування вітчизняних аграрних фор-
мувань, уважаємо, що основними напрямами 
залучення інвестицій у сільське господарство 
є [5; 7]: формування розвиненої інфраструк-
тури аграрного ринку, вдосконалення нор-
мативно-правової бази щодо інвестиційних 
процесів, раціональне використання аморти-
заційних коштів, створення умов для форму-
вання сприятливого інвестиційного клімату, 
сприяння співпраці бізнесу з науковими та 

науково-дослідними установами; посилення 
рівня захисту прав інвесторів; забезпечення 
безпечності інвестиційних проектів з ураху-
ванням економічного, екологічного та соціаль-
ного складників; державна підтримка розвитку 
інвестиційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств; активізація діяльності приватних 
інвесторів (інвестиційних фондів, комерційних 
банків тощо); створення кредитних кооперати-
вів; активізація іпотечного кредитування.

Висновки з цього дослідження. Забезпе-
чення динамічного розвитку сільського госпо-
дарства неможливе без залучення інвестицій. 
Завдяки активізації інвестиційної діяльності 
збільшується обсяг аграрного виробництва, 
відбувається розвиток галузей і регіонів. Це 
сприяє підвищенню економічної ефективності 
сільськогосподарських підприємств, рівня та 
якості життя населення. 

Важливість стимулювання інвестиційної 
активності зумовлена тим, що ця галузь має 
міжгалузевий зв'язок із переробним комплек-
сом, у результаті чого інвестиції в їх розвиток 
створюють найбільший синергетичний ефект, 
стимулюючи попит на продукцію суміжних 
галузей і формуючи у них власний інвестицій-
ний потенціал. 

Основними чинниками, що стимулюють 
упровадження інвестицій у розвиток сіль-
ськогосподарських підприємств, є: наявність 
науково-технічних розробок, стабільна при-
бутковість інвестицій в основний капітал; 
підвищений попит на продукцію; відповідна 
матеріально-технічна база.
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Рис. 2. Сума капітальних інвестицій, млрд. грн. [3]
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