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ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

 
Прискорення темпів соціально-економічного розвитку України в 

значній мірі визначається сутністю її інвестиційної політики, яка спрямована 

на інноваційні зрушення, у тому числі в сільськогосподарському 

виробництві. 

Світовий досвід свідчить про те, що сфера агробізнесу завжди 

приваблива для інвестицій, оскільки на продукцію аграрної сфери завжди є 

стійкий попит, який не має тенденцій до зниження. 

Недостатні обсяги інвестиційних ресурсів призвели до послаблення 

матеріально-виробничої бази суб'єктів господарювання, зменшення його 

прибутковості і рентабельності,  низького рівня концентрації і спеціалізації 
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виробництва, слабкого розвитку інфраструктури аграрного ринку. Достатня 

кількість фінансових ресурсів є запорукою оновлення та вдосконалення 

матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва, підвищення 

його ефективності, забезпечення конкурентоспроможності аграрного 

сектору. 

Найбільш привабливою для сільськогосподарського підприємства 

формою залучення інвестицій є створення спільних підприємств та 

стратегічних альянсів. Вона передбачає залучення інвестицій у вигляді 

внесків до статутного фонду підприємства. Інвесторами виступають 

переважно фінансово міцні промислові, агросервісні, іноземні та інші 

підприємства [1]. 

Традиційною і практично найбільш поширеною формою є залучення 

кредитних ресурсів комерційних банків та інших фінансових інвесторів [1]. 

Нині ситуація з можливостями доступу до отримання довготермінових 

кредитів для більшості дрібних і середніх фермерських господарств 

проблемна. 

Найбільш простою формою залучення інвестицій є використання 

господарських договорів про спільну виробничу діяльність, при якій 

обмежений в коштах сільськогосподарський товаровиробник та фінансове 

міцне підприємство спільно фінансують виробничі витрати. 

Перспективною формою залучення інвестицій у сільське господарство 

є також спільна діяльність сільськогосподарських, агросервісних, 

промислових та інших підприємств у складі агропромислових фінансових 

груп. 

Іноземні інвестиції являють собою всі види цінностей, що вкладаються 

безпосередньо іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності 

згідно з чинним законодавством України. Підприємство з іноземними 

інвестиціями - це підприємство (організація) будь-якої організаційно-

правової форми, створене за законами України, якщо протягом року в його 

статутному фонді є кваліфікаційна іноземна інвестиція. Кваліфікаційна 
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іноземна інвестиція - це іноземна інвестиція, що становить не менше 20% 

статутного капіталу [2]. 

З метою реалізації стратегії інвестиційного забезпечення сталого 

розвитку сільського господарства необхідно здійснити заходи щодо 

удосконалення державної інвестиційної політики та механізмів її реалізації, 

зміцнення фінансового забезпечення активізації інвестиційних процесів, 

інвестиційного забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури, 

шляхової мережі в сільській місцевості тощо [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що існує безліч шляхів 

залучення інвестицій у сільське господарство. Для більшості вітчизняних 

підприємств основним джерелом інвестицій є їхні власні кошти. Як наслідок, 

у складному стані перебуває матеріально-технічна база сільського 

господарства. Все це призвело до того, що більшість сільськогосподарських 

підприємств – збиткові. Тому дуже важливою проблемою виробників 

сільськогосподарської продукції є пошук альтернативних варіантів 

інвестування. 
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