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Анотація. Висвітлено пробле-
ми інвестиційної діяльності в
агропромисловому виробницт-
ві. Розглянуто сутнісно-змістов-
не наповнення поняття інвес-
тиції, проаналізовано динаміку
й сучасний стан інвестиційного
забезпечення підприємств аг-
рарного сектору, впроваджен-
ня інвестиційних проектів ко-
рпоративними об’єднаннями і
компаніями. Запропоновано за-
ходи щодо залучення інвести-
цій в аграрну сферу економіки
України.
Ключові слова: інвестиції, ін-
вестиційна діяльність, інвести-

Abstract. The leading role of in-
vestment as a prerequisite for
efficient operation of the indus-
try was shown. The problems of
investment in agricultural pro-
duction were researched. The
concept of investment was ex-
amined. Dynamics and the cur-
rent state of the investment to
enterprises of the agricultural
sector, implementation of in-
vestment projects and corporate
associations and companies
were analyzed. Measures to at-
tract investments in the agri-
cultural sector of Ukraine’s
economy were proposed. The role
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ційний клімат, аграрні підпри-
ємства, аграрний сектор еко-
номіки.

of the state in the provision of
investment was researched.
Keywords: investments, invest-
ment activities, investment envi-
ronment, agrarian companies, the
agricultural sector of economy.

Несприятливий інвестиційний клімат в Україні, що нині спо-
стерігається, зумовлений нестабільністю політичної ситуації,
швидкою мінливістю економічного середовища, нечіткістю пра-
вової системи, високим рівнем корупції, проблемами встанов-
лення прав власності, недосконалістю законодавства у питаннях
захисту міноритарних акціонерів, низьким рівнем доходів грома-
дян. До стримуючих чинників інвестиційної діяльності в Україні
слід віднести також високий рівень тіньової економіки, що ста-
новить нині майже 50 %; ризик експропріації «брудного» капіта-
лу, рейдерські захоплення підприємств, адміністративні пере-
шкоди, складність системи ліцензування видів діяльності.
Проблема посилюється й тим, що економічне зростання набуває
кількісної ознаки. Спостерігається збільшення обсягів виробниц-
тва при зниженні якісних показників і рентабельності підпри-
ємств, тобто екстенсивний шлях економічного розвитку.

Низька рентабельність більшості українських підприємств
спонукає до пошуку і залучення зовнішніх джерел інвестиційних
ресурсів, формування сприятливого інвестиційного клімату.
Збільшення обсягів інвестицій забезпечує поступове підвищенню
темпів економічного зростання.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства
України за останні роки загальний обсяг бюджетного фінансу-
вання агропромислового комплексу Київської області скоротився
більше ніж удвічі, порівняно з попередніми роками.

Київська область має усі можливості для взаємовигідного й ефек-
тивного міжнародного співробітництва, однак набуває актуальності
надання державою гарантій потенційним інвесторам. Значний ім-
пульс і цілеспрямованість інвестиційному розвитку сільського гос-
подарства має надати саме ефективне державне регулювання цього
процесу. Для залучення інвестицій у агропромислові підприємства
Київської області необхідно зміцнити енергетичну базу, забезпечити
поступове зростання ефективності сільськогосподарського виробни-
цтва, розвиток якого базується на подальшому розширенні масшта-
бів зрошуваного землеробства, розвитку бюджетонаповнюючих
пріоритетних галузей, удосконалення структури сільськогосподар-
ського виробництва і розвитку переробної промисловості.
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Значну увагу слід також приділити національному фондовому
ринку. На організованому національному фондовому ринку, який
становить лише 10 % ринку цінних паперів, відбувається здебільшо-
го формальна реєстрація угод з цінними паперами, зокрема аграрних
підприємств, а не їх реальне виконання. Неорганізований ринок, у
свою чергу, використовуються у нелегальних фінансових схемах.

Важливе значення для технологічної модернізації й оновлення
матеріально-технічної бази аграрних підприємств має інтеграція
України до Європейського союзу. Вона відкриває шлях до розбу-
дови цивілізованої правової держави та демократичного суспіль-
ства, зумовленого реаліями й вимогами суспільно-економічних і
політичних законів розвитку, а також нові можливості для залу-
чення іноземних інвестицій в агропромислове виробництво, під-
вищення економічної ефективності та фінансової стійкості суб’єк-
тів господарювання, авансування сільськогосподарських товаро-
виробників через механізми форвардних закупівель, кредитуван-
ня, заставу, державне цінове регулювання та фінансові (товарні)
інтервенції на ринку сільськогосподарської продукції.

Інвестиційну політику підприємств слід спрямовувати на ви-
соку віддачу капіталовкладень, орієнтувати на впровадження
енерго- і ресурсоощадних технологій. Інвестиційні проекти ма-
ють містити інноваційну складову з мінімальними ризиками та
пов’язаними з ними фінансовими втратами. Важливим для під-
приємств стає пошук шляхів прискорення реалізації інвестицій-
них проектів та їх окупності, що потребує відновлення в Україні
політичної, економічної та фінансової стабільності. Це дасть змо-
гу забезпечити контроль якості та безпеки продукції, підвищити
рівень її конкурентоспроможності для виходу на міжнародний
ринок, у т. ч. до країн Європейського союзу.
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