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Довгаль О. В. Інвестиційне забезпечення вітчизняного аграрного виробництва: фактичний стан і реальні потреби

У статті досліджується фактичний обсяг капітальних інвестицій в аграрне виробництво. Встановлено, що, незважаючи на їх стрімке номіналь-
не зростання в національній валюті, реальний обсяг інвестицій, перерахований у валюті США, є недостатнім для забезпечення потреб розшире-
ного відтворення. Робиться припущення, що головними причинами дефіциту капітальних інвестицій є надмірна інфляція, надмірні бізнес-ризики 
та невиконання державою своїх зобов’язань. В українській економіці спостерігається позитивна динаміка надходження капітальних інвестицій в 
аграрний сектор виробництва, номінованих у національній валюті – за період 2010–2019 рр. їх середньорічне значення склало 35,4 млрд грн, темп 
зростання – 120,5%. Збільшується і їх частка в структурі капітальних інвестицій економіки країни. Обсяг капітальних інвестицій в аграрний сек-
тор економіки, перерахований у більш стійкій валюті (долари США), у звітному 2019 р. був нижчим не лише за показники двох попередніх років, але 
й за показники 2013–2013 рр. Їх середньорічне зростання склало 105,7%. Середньорічний обсяг капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне 
господарство України за 2010–2019 рр. становить 2,02 млрд дол. США. Така сума є недостатньою, адже лише сільське господарство потребує 
щороку не менше 2,9 млрд дол. США інвестицій. Серед джерел фінансування капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство Укра-
їни у звітному періоді понад 90% припадало на власні кошти підприємств та організацій. Це проблемна ситуація, яка вказує на те, що має місце 
згортання банківського кредитування інвестиційних потреб аграріїв; держава не виконує своїх зобов’язань щодо підтримки розвитку аграрної 
економіки; іноземні інвестори, враховуючи надмірні бізнес-ризики, не бажають вкладати кошти у вітчизняне аграрне виробництво. Відновлення 
довіри до держави, інфляційне тарґетування, судова реформа та безкомпромісна боротьба з рейдерством – ключові інструменти поліпшення 
інвестиційного клімату та збільшення капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки України.
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Dovgal Ye. V. Investment Support of Domestic Agricultural Production: Actual Situation and Real Needs
The article examines the actual amount of capital investment in agricultural production. It is determined that despite their rapid nominal growth in the national 
currency, the real amount of investment, translated into the US currency, is insufficient to meet the needs of expanded reproduction. It is assumed that the main 
causes of the capital investment deficit are excessive inflation, excessive business risks and non-fulfillment of government obligations. In the Ukrainian economy 
there is a positive dynamics of capital investment in the agricultural sector of production, denominated in the national currency – for the period 2010–2019 their 
average annual value amounted to UAH 35.4 billion, the growth rate was 120.5%. Their share in the structure of capital investments of the country's economy is 
also increasing. The volume of capital investment in the agricultural sector of the economy, translated into a more stable currency (US dollars), in the reporting 
year of 2019, was lower not only than in the previous two years, but also than in 2013–2013. Their average annual growth was 105.7%. The average annual 
volume of capital investments in agriculture, forestry and fisheries of Ukraine for 2010–2019 is $ 2.02 billion. This amount is insufficient, as agriculture alone 
requires at least $ 2.9 billion annually investment. Among the sources of financing capital investments in agriculture, forestry and fisheries of Ukraine in the 
reporting period, more than 90% were at the expense of enterprises and organizations. This is not a normal situation, which indicates that there is a curtail-
ment of bank lending for investment needs of farmers' the State does not fulfill its obligations to support the development of the agricultural economy; foreign 
investors, given excessive business risks, are reluctant to invest in Ukrainian domestic agricultural production. Restoring confidence in the State, inflation target-
ing, judicial reform and the uncompromising fight against raiding are key tools for improving the investment climate and increasing capital investment in the 
agricultural sector of Ukraine's economy.
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Посилення глобалізаційних процесів з новою 
силою актуалізує проблему конкурентоспро-
можності вітчизняного виробництва на всіх 

рівнях національної економічної системи. Особли-

во гостро дана проблема стоїть в аграрній сфері. Це 
продиктовано двома ключовими ролями українських 
аграріїв: тактичною – забезпечення стабільного над-
ходження валютної виручки від експорту агропро-
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довольчої продукції та стратегічною – забезпечення 
продовольчої безпеки нації. Те, наскільки успішно 
вітчизняні аграрії будуть дані ролі виконувати, зна-
чною, якщо не визначальною, мірою залежить від 
рівня їх інвестиційного забезпечення. Достатність 
інвестицій є запорукою переозброєння та модерні-
зації технічної та технологічної баз аграрного ви-
робництва, ключовою умовою його інтенсифікації та 
підвищення продуктивності праці, накопичення інте-
лектуального та матеріального капіталу для переходу 
до стійкого ресурсоощадного та екологобезпечного 
виробництва, випуску наукоємної продукції. Останнє 
є визначальною умовою конкурентоспроможності в 
умовах переходу до постіндустріального суспільства 
та формування економіки знань.

Зважаючи на ключове значення інвестицій для 
простого та розширеного відтворення як у рамках 
усього національного виробництва, так і аграрного зо-
крема, обсяги, фактори та умови, механізм інвестицій-
ного забезпечення представляють постійний інтерес 
для науковців, політиків та практиків. Серед останніх 
досліджень фахівців з аграрної економіки на інвести-
ційну тематику звертають на себе увагу публікації: Ма-
цибори Т. В. [1; 2], Єрмакова О. Ю. та Новак І. М. [3], 
Рибіної Л. О. [4], Олійник Л. А. та Мірошніченко Ю. В. 
[5], Коденської М. Ю. та Сегеди С. А. [6], Фрунзи С. А. 
[7], Віблія П. І., Лащик І. І. та Кременя М. О. [8], Лагоді-
єнко Н. В. [9; 10] та Лагодієнко В. В. [11; 12].

Разом із тим, незважаючи на глибоке наукове 
опрацювання досліджуваної тематики, най-
важливіші аспекти інвестиційного забезпечен-

ня вітчизняного аграрного виробництва потребують 
додаткової дослідницької уваги. Зокрема, це питання 
вартості кредитних ресурсів та строків їх погашення, 
надходження прямих іноземних інвестицій, розміру 
та структури державних видатків розвитку, держав-
них програм розвитку окремих галузей аграрного ви-
робництва, політики прискореної амортизації, рівня 
захисту приватної власності тощо.

Метою статті є дослідження стану інвестицій-
ного забезпечення вітчизняного аграрного виробни-
цтва в умовах відкритості національної економіки.

Для досягнення визначеної мети та відповідно 
до логіки наукового дослідження були поставлені за-
вдання: проаналізувати фактичний стан інвестицій-
ного забезпечення аграрного виробництва в Україні; 
визначити реальні потреби в кількісному й якісному 
рівнях інвестиційного забезпечення вітчизняного 
аграрного виробництва.

Методологічною та теоретичною основою до-
слідження є економічна теорія та наукові роботи 
вітчизняних учених із проблем інвестиційного за-
безпечення аграрного виробництва. У процесі дослі-
дження використовувалися такі методи: монографіч-
ний, наукової абстракції, спостереження, рядів дина-
міки, середніх величин, індукції та ін.

Для більшості вітчизняних аграрних підпри-
ємств джерелом інвестицій є власні кошти 
(амортизаційні відрахування, прибуток), але 

для більш ефективного фінансового забезпечення 
слід використовувати залучені кошти, кошти дер-
жавного та місцевого бюджетів [13]. Стимулювання 
інвестиційних процесів у сільському господарстві є 
одним із пріоритетних завдань, яке вимагає вирішен-
ня ряду проблем на всіх рівнях господарювання... – 
покращення фінансового забезпечення інвестиційної 
діяльності аграрних підприємств шляхом збільшення 
довгострокового кредитування на фоні зменшення 
короткострокового використання кредитів; зни-
ження простроченої кредитної заборгованості за 
рахунок покращення платіжної дисципліни, а також 
оптимального співвідношення власних та залучених 
фінансових ресурсів [14].

В українській економіці спостерігається пози-
тивна динаміка абсолютних та відносних показників 
надходження капітальних інвестицій в аграрний сек-
тор виробництва, номінованих у національній валюті 
(табл. 1). 

В аналізованому періоді середньорічний темп 
зростання капітальних інвестицій у сільське, лісове 
та рибне господарство – вищий, ніж в економіку краї-
ни в цілому. При цьому зростають не лише абсолютні 
обсяги інвестицій в галузь, але й їх частка в загальній 
структурі капітальних інвестицій. Демонстрація ди-
наміки абсолютних і відносних показників інвестицій 
у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюно-
вих виробів є одним із пояснень переважання сиро-
вини в структурі вітчизняного агропродовольчого 
експорту. Адже значна частина сільськогосподарської 
сировини, не знаходячи збуту на внутрішньому ринку 
через недостатній попит з боку вітчизняних перероб-
них підприємств, спрямовується на зовнішній ринок. 

Якщо брати до уваги обсяги капітальних інвес-
тицій в аграрний сектор економіки у фактичних цінах, 
то складається враження про їх позитивну динаміку. 
Наприклад, може здаватися, що у 2016 р. обсяг капі-
тальних інвестицій у галузь був вищий, ніж у 2012 р.  
у 2,7 разу, а у 2019 р. – вищий, ніж у 2016 р.

Проте, якщо перерахувати ці інвестиції в більш 
стійкій валюті, наприклад у доларах США, то ви-
явиться, що обсяг капітальних інвестицій у звітному 
періоді (2019 р.) був нижчий не лише порівняно із дво-
ма попередніми роками, а із 2012–2013 рр. (рис. 1). 

Тобто, враховуючи, що значна частина капі-
тальних інвестицій спрямовується на закупівлю ім-
портної техніки за іноземну валюту (долари США або 
євро) і девальвація гривні супроводжувала інфляцію, 
тобто її знецінення на внутрішньому ринку, можна 
зробити висновок, що обсяг реальних капітальних ін-
вестицій в аграрний сектор економіки – значно ниж-
чий, ніж номінальний. Розрахований середньорічний 
темп зростання капітальних інвестицій в сільське, лі-
сове та рибне господарство України в доларах США 
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Таблиця 1

Абсолютні та відносні показники динаміки капітальних інвестицій в економіці України

Рік

Економіка  
країни, усього

Сільське, лісове та рибне  
господарство

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів

Млн грн Млн грн У % до загального 
по економіці Млн грн У % до загального 

по економіці

2010 180575,5 11062,6 6,1 8510,2 4,7

2011 241286 16466 6,8 12061,5 5,0

2012 273256 18883,7 6,9 13279,7 4,9

2013 249873,4 18587,4 7,4 14941,3 6,0

2014 219419,9 18795,7 8,6 13486,7 6,1

2015 273116,4 30154,7 11,0 13548,5 5,0

2016 359216,1 50484,0 14,1 21291,0 5,9

2017 448461,5 64243,3 14,3 18927,6 4,2

2018 578726,4 66104,1 11,4 30212,8 5,2

2019 623978,9 59129,5 9,5 31888,5 5,1

Середньорічний 
темп зростання, % 114,8 120,5 х 115,8 х

Джерело: розраховано за даними [15; 16].
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Рис. 1. Капітальні інвестиції в сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство України,  
млн дол. США

Джерело: побудовано за даними [15; 17].

на рівні 105,7% підтверджує обґрунтованість такого 
висновку. 

Отже, середньорічний обсяг капітальних інвес-
тицій у сільське, лісове та рибне господарство Укра-
їни за 2010–2019 рр. становить 2,02 млрд дол. США.

Це значна, проте недостатня сума для забезпе-
чення усіх інвестиційних потреб вітчизняних аграрі-
їв, враховуючи, що розрахований показник стосуєть-
ся трьох різних галузей – сільського господарства, 
лісового господарства та рибного господарства. На-

приклад, за розрахунками Інституту аграрної еконо-
міки, для розвитку сільського господарства України 
необхідно щороку лише в цю галузь спрямовувати не 
менше 75 млрд грн [19], або 2,9 млрд дол. США [17] 
інвестицій.

Аналіз структури джерел фінансування капі-
тальних інвестицій у сільське, лісове та рибне гос-
подарство України показує, що головним у цьому 
процесі є власні кошти підприємств та організацій  
(табл. 2). 
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Таблиця 2

Структура джерел фінансування капітальних 
інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство 

України

Джерело 2018 р. 2019 р.

Кошти державного бюджету 0,2 0,4

Кошти місцевих бюджетів 0,1 0,2

Власні кошти підприємств  
та організацій 86,8 90,8

Кредити банків та інші позики,  
з них кредити банків-нерезидентів

12,7 
0,1

8,5 
1,2

Кошти інвестиційних компаній, 
фондів та кошти інвесторів- 
нерезидентів

0,1 0,1

Джерело: розраховано за даними [18].

Це абсолютно ненормальна ситуація. Адже 
лише великі організаційні формування, на зразок 
агрохолдингів, можуть володіти надлишковими ре-
сурсами, яких достатньо для капітальних інвестицій 
у розширене відтворення. Натомість, малі та середні 
організаційні форми для вкладення грошей у бізнес-
проєкти із тривалим терміном окупності потребують 
позичкового капіталу. У розвинутих країнах головни-
ми джерелами таких ресурсів для місцевих аграріїв є 
кредити банків та дотації з державного бюджету. 

На жаль, в Україні спостерігається згортання 
банківського кредитування інвестиційних 
потреб сільськогосподарських товаровироб-

ників. Держава фактично самоусунулася від виконан-
ня свої зобов’язань щодо підтримки розвитку аграр-
ної економіки. А іноземні інвестори, враховуючи 
надмірні бізнес-ризики, не бажають вкладати кошти 
у вітчизняне аграрне виробництво (див. табл. 2). 

На нашу думку, ключовими проблемами, що 
перешкоджають формуванню повноцінного механіз-
му інвестиційного забезпечення аграрного виробни-
цтва, є:

1) надмірна інфляція. За даними Національного 
банку України, на кінець грудня 2019 р. розмір 
відсоткової ставки за кредитами у гривні для 
населення складав у середньому 35% річних. 
Для бізнесу вартість запозичень коливалася 
від 15,7% до 19,6% річних. Для порівняння, за 
даними Європейського центрального банку, 
середній розмір відсоткових ставок для біз-
несу та населення в Європі становив 1,5–1,6% 
річних [20]. Головною причиною високих від-
соткових ставок є інфляція. Отже, дієвим не-
прямим заходом інвестиційної політики дер-
жави є інфляційне таргетування та вихід на 
показники інфляції в ЄС;

2) надмірні бізнес-ризики. Як вітчизняні, так і 
закордонні інвестори не ризикують вкладати 

гроші в українське сільськогосподарське ви-
робництво. Головна причина – високі ризики 
втрати власності через рейдерство [21; 22] та 
корупцію в українських судах;

3) невиконання державою своїх зобов’язань.  
У 2016 р. у Бюджетний кодекс України були 
внесені зміни, згідно з якими мінімальний 
розмір державної підтримки аграріїв має ста-
новити не менше, ніж 1% ВВП, створеного  
в аграрному секторі економіки. У 2020 р. 
у бюджеті закладено лише трішки більше, 
ніж 4 млрд грн на купівлю землі фермерами, 
тоді як сумарно 1% аграрного ВВП дорівнює  
8,4 млрд грн [23]. Непрофінансованими зали-
шилися критичні статті підтримки вітчизня-
ного тваринництва. А останнє найбільше по-
требує капітальних інвестицій.

Таким чином, відновлення довіри до держави, 
інфляційне таргетування, судова реформа та без-
компромісна боротьба з рейдерством – ключові ін-
струменти поліпшення інвестиційного клімату та 
збільшення капітальних інвестицій в аграрний сектор 
економіки України.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного аналізу варто зробити 

такі висновки: 
1) в українській економіці спостерігається по-

зитивна динаміка надходження капітальних 
інвестицій в аграрний сектор виробництва, 
номінованих у національній валюті – за пе-
ріод 2010–2019 рр. їх середньорічне значен-
ня склало 35,4 млрд грн, темп зростання – 
120,5%. Збільшується й їх частка в структурі 
капітальних інвестицій економіки країни;

2) обсяг капітальних інвестицій в аграрний сек-
тор економіки, перерахований у більш стійкій 
валюті (долари США), у звітному 2019 р. був 
нижчим не лише за показники двох попере-
дніх років, але й 2012–2013 рр. Їх середньоріч-
не зростання склало 105,7%;

3) середньорічний обсяг капітальних інвестицій 
у сільське, лісове та рибне господарство Украї - 
ни за 2010–2019 рр. становить 2,02 млрд дол. 
США. Така сума є недостатньою, адже лише 
сільське господарство потребує щороку не 
менше 2,9 млрд дол. США інвестицій;

4) серед джерел фінансування капітальних ін-
вестицій у сільське, лісове та рибне госпо-
дарство України у звітному періоді понад 
90% припадало на власні кошти підприємств 
та організацій. Це ненормальна ситуація, яка 
вказує на те, що має місце згортання банків-
ського кредитування інвестиційних потреб 
аграріїв; держава не виконує своїх зобов’язань 
щодо підтримки розвитку аграрної економі-
ки; іноземні інвестори, враховуючи надмірні 
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бізнес-ризики, не бажають вкладати кошти у 
вітчизняне аграрне виробництво;

5) відновлення довіри до держави, інфляційне 
таргетування, судова реформа та безкомп-
ромісна боротьба з рейдерством – ключові 
інструменти поліпшення інвестиційного клі-
мату та збільшення капітальних інвестицій в 
аграрний сектор економіки України.               
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