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інвестиції, як інвестиції у майбутнє власного ринку та бізнес-середовища, що 

формує основу для отримання прибутку в майбутньому [1]. 

Таким чином, розрахунки та популяризація SPI є індикатором не лише 

актуалізації соціальних процесів, але й можливості пошуку альтернативних 

джерел для їх фінансування за рахунок залучення соціальних інвестицій. Крім 

того, соціальні інвестиції мають потенціал для поліпшення індикаторів 

людського розвитку в Україні. 
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Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці України. На сьогодні 

саме ця галузь забезпечує ефективне функціонування в цілому всієї 

національної економіки. Фінансові ресурси відіграють вирішальну роль у 

забезпеченні ефективного розвитку аграрного сектору. Це зумовлено сезонним 

розривом між вкладенням і надходженням коштів та безперервністю процесів 

відтворення. Враховуючи об'єктивні причини впливу на отримання реальних 

дешевих фінансових ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників є 

зниження державної підтримки даної галузі з боку держави та високі відсоткові 

ставки фінансово-кредитними установами.  

Більшість інвестицій в Україні формуються в агросфері - агробізнес 

приваблює своїм потенціалом. Вже зараз Україна знаходиться на лідируючих 

позиціях в світі по виробництву та експорту багатьох харчових продуктів, і це 

при меншій, в порівнянні з порівнянними країнами, ефективності та 

врожайності. Український агробізнес поступово перестає бути сировинним. 

Вперше експортним продуктом №1 стало не зерно, а продукт переробки - 

соняшникова олія. Інвестори розуміють, що агросектор - перспективна галузь, а 

Україна - одна з кращих країн для сільського господарства в світі (рис.1). 

Інвесторів приваблює колосальний потенціал сільського господарства 

країни, але вони все ще стикаються із значними перепонами в процесі 

інвестування, на додаток до спаду економіки і напруги в політиці, що тривають. 

Втручання держави шляхом гарячкового контролю цін на продовольство 

та обмежень експорту відразливо спрацьовує у виробництві зерна. Часто 

інвестиційні стимули розробляються мірою необхідності, без чітких цілей, в 

залежності від наявних бюджетних коштів. Це створює непевність для 

інвесторів, що гальмує довгострокове інвестування. 

Доступ до фінансування залишається обмеженим. На долю банківського 

сектору припадає 95% активів фінансового сектору, і великі постачальники 

факторів виробництва, виробники, роздрібні продавці та експортери найчастіше 

користуються банківським кредитом як механізмом доступу до фінансування, 

хоча високий рівень і волатильність процентних ставок поряд із нестачею 
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інформації щодо кредитоспроможності позичальника гальмують розвиток 

банківського кредитування. Все більшого поширення набувають альтернативні 

механізми фінансування: схеми лізингу, векселі, аграрні розписку [2]. 

 

Рис. 1 Економічні показники обсягів сільськогосподарської продукції 

в Україні в 2017 році [1] 

Інвестиції в сільське господарство відчутно поліпшують ситуацію в країні: 

постійно збільшується продовольчий запас, відбувається значний внесок в 

розвиток економіки, плюс до всього створюються нові робочі місця. Якщо 

подивитися на вплив інвестицій в АПК, то можна помітити, що розвиток 

сільського господарства сприяє прогресу в сфері інноваційних технологій. Вся 

справа в тому, що інвестиції в АПК мають на увазі неминучі витрати на 

придбання продукції біохімічної та машинобудівної галузей, а також хімічного 

виробництва, енергетичного сектора та інших галузевих напрямів. 

Фактично для того щоб аграрний сектор став на шлях стабільного 

розвитку, йому необхідно щонайменше 100 мільярдів гривень на рік. На даний 

момент безпосередньо самі виробники сільськогосподарської продукції здатні 

вкласти тільки четверту частину цієї суми. Саме з цієї причини державна 

політика в останні роки орієнтована на активне стимулювання АПК. 
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З огляду на вищесказане, можна зробити висновок, що сільське 

господарство в Україні має реальну перспективу розвитку та зростання за 

умови співфінансування з боку держави. У свою чергу, інвестори все охочіше 

готові вкладати фінансові ресурси в сільське господарство, оскільки вартість 

продуктів харчування в міжнародних масштабах підвищується та стабільно 

формує цінність аграрного сектору. 
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КРАУДФАНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ 

 
В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій та обмеженості 

джерел фінансування нових, інноваційних проектів – стартапів все більшої 

популярності набувають нові форми фінансових відносин, що базуються на 

співпраці людей та громадській участі. Одним з таких інноваційних фінансових 

інструментів, який активно використовується в світі, є краудфандинг, який в 

буквальному сенсі означає «фінансування натовпом». Даний вид фінансування 




