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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах господарювання однією з основ�

них проблем аграрного сектора економіки України є

залучення інвестиційних ресурсів, необхідних для мо�

дернізації галузі та забезпечення на цій основі вироб�

ництва конкурентоспроможної продукції. Проте внасл�

ідок значної кількості збиткових підприємств і низько�

го рівня норми прибутку аграрного виробництва по�

рівняно з іншими секторами економіки, повільного обо�

роту виробничого капіталу, зумовленого диспропорцією

між часом виробництва та робочим періодом, недостат�

ньої захищеності прав інвесторів спостерігається низь�

кий рівень інвестування аграрного сектора економіки,

що стримує процес його модернізації і нарощування

обсягів виробництва аграрної продукції. У цих умовах

УДК 330.3

О. В. Скидан,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту інвестиційної діяльності,
Житомирський національний агроекологічний університет
Ю. І. Лисогор,
старший викладач кафедри менеджменту інвестиційної діяльності,
Житомирський національний агроекологічний університет

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ СЕКТОР
ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Skydan,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Head of Department of Investment Management,
Zhytomyr National Agroecological University
Y. Lisogor,
Senior Lecturer of Department of Investment Management, Zhytomyr National Agroecological University

THE INVESTMENT IN AGRICULTURAL ECONOMY AS A BASIS
OF FOOD SECURITY FORMATION

У статті приділяється увага проблемам аграрних інвестицій і заходам щодо їх підтримки. Та�

кож розглядаються питання державних інвестицій в сільське господарство і необхідність до�

сягнення взаємодії між ними та інвестиціями дрібних землевласників. Обговорюється важ�

ливість ролі, яку мають відігравати державна політика і капіталовкладення в розширенні інвес�

тування і розвитку інвестування з урахуванням інтересів аграрних товаровиробників. У заключній

частині статті робляться висновки щодо формування відповідної політики.

This paper focuses on agricultural investment and how to support it. It also considers state

investment in agriculture and the need to promote synergy between this and smallholder investment.

The important role that public policies and investment must play to strengthen investment and to

promote agricultural producers investment is discussed. The paper concludes by highlighting some

key policy implications.
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виникає необхідність обгрунтування цілеспрямованих

заходів державної політики, орієнтованих на активіза�

цію інвестиційних процесів у галузі, що створить умови

для формування продовольчої безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні сучасні наукові концепції у сфері інвести�

ційної діяльності, зокрема в аграрному секторі еконо�

міки, викладені у наукових працях таких вітчизняних

дослідників, як І.А. Бланк, І.І. Вініченко, О.М. Гаркуша,

С.А. Гуткевич, О.І. Дацій, М.Х. Корецький, М.І. Кісіль,

М.О. Павловський, А.А. Пересада, П.С. Рогожин, П.Т. Саб�

лук, І.Н. Топіха, А.В. Чупіс, І.О. Іртищева та ін. Дослід�

ження вказаних вчених охоплюють широкий спектр пи�
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тань, пов'язаних з ефективним залу�

ченням іноземних інвестицій, форму�

вання сприятливого інвестиційного

клімату в аграрному секторі економі�

ки та ін. Проте актуальною залишаєть�

ся проблематика обгрунтування ме�

ханізмів залучення інвестицій в аграр�

ний сектор економіки в контексті фор�

мування продовольчої безпеки дер�

жави, що потребує подальших комп�

лексних досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є оцінка су�

часної динаміки інвестиційних процесів в аграрному сек�

торі національної економіки, ідентифікація існуючих

проблем у цій сфері та обгрунтування ключових векторів

державної політики, орієнтованих на активізацію інве�

стиційних процесів в галузі.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Одним з наслідків недостатнього рівня інвестуван�

ня в сільське господарство є низькі темпи зростання

аграрного виробництва порівняно зі зростанням попи�

ту. За останні два десятиліття у багатьох регіонах світу

темпи зростання врожайності знизилися — насамперед

в країнах, у яких було зафіксовано зростання врожаїв

за часів "зеленої революції". Згідно підготовлених ОЕСР

і ФАО "Прогнозам розвитку сільського господарства в

2011—2020 роках", зростання світового сільгоспвироб�

ництва в поточному десятилітті складе лише 1,7% по�

рівняно з 2,6% за минулі 10 років. Недостатні або не�

ефективно розподілені державні інвестиції в сільське

господарство, разом з помилковими стратегіями, також

призвели до витіснення дрібних землевласників та

сімейних ферм з ринку.

За оцінками ФАО, сільгоспвиробництво, перероб�

ка та збут сільгосппродукції потребують чистих інвес�

тицій в обсязі 83 млрд дол. США щорічно лише для

того, щоб задовольнити зростаючі потреби в продо�

вольстві у зв'язку зі збільшенням населення у світі. У

червні 2011 року "The Global Harvest Initiative" пред�

ставила власні оцінки, згідно з якими необхідно щорі�

чно інвестувати 90 млрд дол США в розвиток сільсько�

го господарства для того, щоб підвищити продук�

тивність і забезпечити продовольством населення

Землі в 2050 році [1, с. 4].

У сучасних умовах перед аграрним сектором еко�

номіки стоять три основні завдання. По�перше, він має

забезпечити достатнє виробництво продовольства для

задоволення зростаючих потреб населення у харчових

продуктах. По�друге, аграрний сектор повинен забез�

печити засобами існування значну частину сільського

населення. По�третє, аграрна сфера має стати більш

стійкою до мінливих умов навколишнього середовища

та несприятливих кліматичних змін. Для вирішення цих

проблем необхідним є збільшення розмірів і поліпшен�

ня якості інвестицій в галузь. Обсяг ресурсів, які наразі

спрямовуються в аграрний сектор, насамперед в

сільське господарство, є недостатнім для вирішення

існуючих і майбутніх проблем. Це переважно стосуєть�

ся досліджень, розробок і технологій в сільському гос�

подарстві, розширення та управління людським капіта�

лом, поліпшення стану природних ресурсів. Серйозні

проблеми існують також в сфері інфраструктури, вклю�

чаючи енергозабезпечення сільських територій, зро�

шення, обробку та зберігання зібраного врожаю, пере�

робку і транспортування.

Дослідження динаміки інвестиційних процесів в аг�

рарному секторі економіки України показує, що про�

тягом останніх років посилилася позитивна тенденція

щодо зростання обсягів капітальних інвестицій в

сільське господарство. Проте основним джерелом

інвестування галузі залишаються власні кошти

підприємств і організацій [2, с. 40]. У 2012 р. також

було відмічено негативну тенденцію щодо скорочення

обсягу прямих іноземних інвестицій в сільське госпо�

дарство (табл. 1).

Крім того, зменшилися обсяги залучення у галузь

кредитних ресурсів. За даними Національного банку

України, у 2012 р. 2603 підприємства АПК залучили 13,5

млрд грн. кредитних ресурсів, що майже на 1,3 млрд

грн. менше, ніж у 2011 р. Із загального обсягу залучено

короткострокових кредитів — 9,6 млрд грн., середньо�

строкових — понад 2,3 млрд грн., довгострокових —

майже 1,6 млрд гривень. 80 підприємств агропромис�

лового комплексу залучили пільгові кредити на суму

1265 млн грн., з них 772,4 млн грн. — короткострокові,

378,4 млн грн. — середньострокові та 114,1 млн грн. —

довгострокові кредити.

Обсяги пільгових кредитів, залучених у 2007—2011

рр., які підлягали здешевленню у 2012 р., становили

понад 9,8 млрд гривень. Процентні ставки, під які банки

кредитували підприємства АПК, у середньому в Україні

становили від 20 до 24% річних. У 2012 р. 370

підприємств потребували пролонгації кредитів, залуче�

них у минулі роки, загальним обсягом 1839,4 млн гри�

вень. Фактично пролонговано кредити 200 підприєм�

ствам на суму 1271,1 млн грн., що становить 69,1% до

потреби.

З метою здійснення фінансової підтримки суб'єктів

господарювання АПК через механізм здешевлення кре�

дитів та компенсації лізингових платежів протягом 2012 р.

до регіонів фактично спрямовано 378,75 млн грн.

бюджетних коштів, що становить 90,6% планових бюд�

жетних асигнувань. При запланованому обсязі коштів

для фінансової підтримки розвитку підприємств АПК за

рахунок коштів місцевих бюджетів в сумі 184,8 млн грн.,

у 2012 р. фактично профінансовано 131 млн грн., що

складає 71% від передбачених обсягів.

Таблиця 1. Інвестування сфери сільського господарства,
мисливства та пов'язаних з ними послуг у 2010—2012 рр.

Джерело: Державна служба статистики України.

 2010 . 2011 . 2012 . 2012 .  % 
 2010 . 

    , 
  ’    ,  

 . 
11880,9 16703,6 19089,7 160,7 

     
,   ’    

,  %    
  

111,8 130,8 111,0  

      
,   ’    

,  .  
793,0 838,7 692,0 87,3 
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Таким чином, процес інвестиційного забезпечення

розвитку вітчизняного аграрного сектора економіки

характеризується рядом негативних тенденцій, зокре�

ма уповільненням темпів надходження інвестиційних

ресурсів у розвиток галузі, а за окремими напрямами і

їх скороченням. Поряд з цим сьогодні для України го�

ловним пріоритетом забезпечення належного рівня про�

довольчої безпеки є насичення ринку власною сільсько�

господарською та продовольчою продукцією. Вирішен�

ню вказаного завдання має сприяти запровадження

складових стратегії аграрного протекціонізму та дер�

жавна підтримка галузі [3, с. 189].

Розширення конкурентних переваг вітчизняних аг�

ровиробників як на світовому, так і на вітчизняному рин�

ках вимагає суттєвого організаційного та технологічного

оновлення виробництва, посилення його крупнотовар�

ності, приведення технологічних процесів у відповід�

ність до міжнародних ветеринарних і фітосанітарних

вимог тощо. У сучасних умовах необхідно забезпечити

базу для стабільного розвитку аграрного виробництва,

підвищити його конкурентоспроможність, подолати

цінові диспропорції, посилити державну підтримку то�

варовиробників; сприяння залученню інвестицій для

переходу на інтенсивний тип розвитку сільського гос�

подарства шляхом комплексної механізації та автома�

тизації виробництва, запровадження ресурсозберігаю�

чих технологій і біотехнологій, меліорації землі, вдос�

коналення організації праці та матеріального стимулю�

вання, поглиблення спеціалізації виробництва та досяг�

нення його раціональної концентрації.

При цьому пріоритет має бути надано питанню роз�

ширення інвестування саме дрібних землевласників, що

має першочергове значення для зміцнення продоволь�

чої безпеки та покращення харчування населення, зни�

ження рівня бідності в сільській місцевості. Поліпшен�

ня якості інвестування дрібних землевласників сприя�

тиме вирішенню проблеми захисту навколишнього се�

редовища, включаючи скорочення дефіциту води,

відновлення грунтового покриву, збереження біорізно�

маніття та пом'якшення наслідків змін клімату.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, активізація інвестиційної діяльності у

сільськогосподарському виробництві має спрямовува�

тися на оновлення матеріально�технічної бази підпри�

ємств і запровадження новітніх технологій виробницт�

ва сільськогосподарської продукції на інноваційній ос�

нові, поліпшення інфраструктури аграрного виробниц�

тва. Першочерговими напрямами державної політики у

цьому аспекті мають бути запровадження іпотечного

кредитування сільськогосподарських виробників (після

скасування мораторію на продаж земель сільськогос�

подарського призначення); створення сприятливих умов

для залучення інвестицій на виробництво біопалива,

екологічно чистої та органічної продукції, формування

системи сільськогосподарських і обслуговуючих коо�

перативів; розвиток мережі закладів, які надають кон�

сультаційні поcлуги щодо можливостей вкладення кап�

італів в АПК; забезпечення контролю за виконанням

державних цільових програм у сільському господарстві

та використанням бюджетних коштів на їх реалізацію;

розроблення інвестиційних проектів з розбудови опто�

вих ринків сільськогосподарської продукції та логістич�

ної інфраструктури.

Оновлення матеріально�технічної бази аграрних

підприємств сприятиме нарощуванню виробництва кон�

курентоспроможної сільськогосподарської продукції та

підвищенню рівня продовольчої безпеки, зростанню

ефективності аграрної галузі як одного з основних ло�

комотивів розвитку національної економіки. Для цього

необхідно здійснити заходи щодо запровадження ме�

ханізмів пільгового довгострокового кредитування

сільськогосподарських товаровиробників при прид�

банні ними сільськогосподарської техніки; виконанні

послуг сторонніми організаціями зі встановлення відпо�

відного обладнання; будівництві тваринницьких комп�

лексів (особливо м'ясо�молочного напряму); сприяння

залученню промислового капіталу в розвиток сільсько�

господарського виробництва через формування верти�

кально інтегрованих агропромислових структур; спри�

яння кооперуванню сільськогосподарських підприємств

у спільному придбанні сільськогосподарської техніки та

її використанні; створення регіональних та місцевих

об'єднань з надання техніки в операційну оренду для

виконання певних технологічних операцій; розвиток

лізингу в сільському господарстві, надання інформац�

ійної та методичної підтримки інвестуванню в розвиток

агровиробництва, спрощення процесів реєстрації аграр�

них інвестицій, надання гарантій землекористування

інвесторам.

Перспективи подальших досліджень щодо пробле�

матики інвестування аграрного сектора економіки в

контексті формування продовольчої безпеки держави

мають зосереджуватися на питаннях ідентифікації рег�

іональних особливостей та факторів, що впливають на

процес вкладення інвестиційних ресурсів у галузь та

розробки на цій основі регіональних стратегій залучен�

ня інвестицій в аграрний сектор економіки.
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