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ВСТУП
Залучення інвестицій у розвиток агропро�

довольчого сектора України на основі здійс�
нення інноваційної політики є важливим чин�
ником економічного зростання добробуту
нашої держави [1]. В агропромисловому сек�
торі залучення інвестицій виступає засобом
забезпечення продовольчої безпеки держави,
гарантом розвитку сфер аграрного комплек�
су взагалі та екологічного захисту довкілля
[2]. Сільське господарство у сучасних умовах
потребує значних інвестиційних ресурсів, які
допоможуть йому уникнути повного занепа�
ду [3]. У період нинішньої кризи проблема за�
лучення інвестиційних ресурсів є достатньо
актуальною темою досліджень в аграрному
секторі України [4; 5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — запропонувати і дослідити

підходи реалізації інноваційної політики забез�
печення умов інвестиційної привабливості аг�
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ропромислового комплексу України в умовах
глобалізації та нестабільності внутрішнього і
зовнішнього ринку якісних продуктів харчу�
вання.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемі покращення інвестиційнї політи�

ки на державному piвні приділяється увага ще
з 1991 року. Сьогодні в Україні створене пра�
вове поле покращення інвестиційної діяльності.
Зокрема, ця сфера діяльності регулюється низ�
кою Законів України ("Про інвестиційну
діяльність", "Про режим іноземного інвесту�
вання" тощо), понад 10 указами Президента, а
також постановами та розпорядженнями Каб�
інету Міністрів України.

Між тим, попри суттєві зусилля у форму�
ванні відповідних організаційно�економічних
та правових засад зміцнення інвестиційного
клімату, міжнародними експертами відзна�
чається зниження інвестиційної привабливості
України (табл. 1) [3; 6].
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Згідно iз доповіддю консалтингової ком�
панії "Control Risks" (Великобританія) "Кар�
та ризику — 2008", приблизно 57 % країн з
ринком, що формується, мають середній i ви�
сокий рівень політичних ризиків. Україну за�
раховано до країн із середнім рівнем політич�
них ризиків, де іноземний бізнес може зазна�
ти підриву позицій, унаслідок чого не можна
гарантувати безпеку довгострокових інвес�
тицій.

Світова фінансова криза та політична
нестабільність усередині нашої країни — це
тi ознаки, за якими можна віднести Украї�
ну до країн з високим рівнем політичних
ризиків. Отже, стан інвестиційної приваб�
ливості України безпосередньо пов'язуєть�
ся з політичним протистоянням, про що
свідчить реакція міжнародних рейтингових
агентств.

В аграрному ceктopi ситуація виглядає так.
Нині сільське господарство України позиціо�
нується як збиткове. Однак, за офіційними да�
ними Держкомстату України, середній рівень
рентабельності сільського господарства в Ук�
раїні в 2008 p. склав 13,4 %. При цьому вироб�
ництво продукції рослинництва i тваринницт�
ва було рентабельним — +19,6, i +0,1 % відпов�
ідно. Непогану рентабельність отримано вiд
виробництва соняшнику (+18,4 %), зернових
(+16,4 %), плодів (+13,9%), овочів (+11,1 %),
картоплі (+7,9), цукрових буряків (+7,1%), мо�
лока (+4,1 %), яєць (+13,0 %) [6]. На сьогодні
рентабельність вирощування piпаку — більше
150 %, кукурудзи — більше 50 %, пшениці�
більше 20% [6].

Ці показники розраховані за даними ycix
українських аграрних підприємств, більшість
з яких дотепер господарює екстенсивними
методами, використовуючи застарілі техно�
логії й устаткування. Економічний же резуль�
тат сучасних інноваційних підприємств в 2007
poцi був значно вищим за офіційні дані: на�
приклад, рентабельність виробництва пше�

ниці на таких підприєм�
ствах наближалася до
80 %, насіння соняшни�
ку — перевищувала 130
%, а м'яса свинини — не
опускалася нижче 10 %,
тоді як загальне поголі�
в'я худоби в Україні в
2007 р. знижувалося, на�
самперед, через різкий
piвень вартості кормів.
Великі тваринницкі гос�
подарства не тільки збе�

регли поголів'я, але й найчастіше продовжу�
вали його нарощувати. Надприбутки, які
одержали багато аграрних компаній в 2007 p.
i продовжують одержувати на сьогодні, є для
них кращим доказом правильного зроблено�
го вибору й виправдовують всі ризики, з яки�
ми вони зіштовхнулися під час реалізації цьо�
го вибору.

Аграрний сектор економіки на сьогодні є
одним з найперспективніших напрямів для інве�
стицій на тлі світової продовольчої кризи, по�
дорожчання продуктів харчування, зростання
попиту на біопаливо. Україна після вступу до
СОТ може знову стати житницею Європи i не
тільки. Але для цього сільське господарство
України має перетворитися на аграрний бізнес
[5].

Саме тому в АПК України доцільно виділи�
ти такі пріоритетні напрями вкладення капіта�
лу:

1) у рослинництві — розробка нових ме�
тодів селекції, спрямованих на створення
принципово нових copтів i гібридів сільсько�
господарських культур, які поєднають скоро�
стиглість, підвищену й високу стійкість проти
хвороб, шкідників i критичних погодних умов
з високою продуктивністю; організація на�
сінництва, у тому числі на безвірусній основі;
дослідження з удосконалення сучасних ме�
тодів збору та збереження врожаю; підвищен�
ня родючості земель еколопчно безпечними
заходами;

2) у тваринництві — створення високоп�
родуктивних молочних i м'ясних порід вели�
кої рогатої худоби, гібридів i кpociв у сви�
нарстві, птахівництві й вівчарстві; розробка
економічно ефективних, ресурсозберігаю�
чих, екологічно безпечних технологій веде�
ния різноманітних галузей тваринництва в
підприємствах з різними формами власності
й обсягами виробництва; розробка на основі
методів i засобів профілактики та боротьби
з хворобами тварин; зниження втрат живиль�
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Таблиця 1. Основні економічні індекси та місце України в світі
за 2009 рік [3; 6]

*Показник спрогнозовано на 2010 piк.
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них речовин у кормах під час їx заготівлі та
збереження.

Звичайно, ризик інвестування в АПК
існує, оскільки галузь є високоризикованою
щодо втрати вкладеного капіталу, низькі до�
ходи на вкладення капіталу порівняно iз ди�
відендами або процентами, що робить її ще
більш малопривабливою. Відомо, що основні
цілі здійснення інвестиційної діяльності по�
в'язані з одержанням максимальной віддачі
вкладеного капіталу. Разом з тим, у міжгалу�
зевій конкуренції за інвестиції сільське гос�
подарство поступається промисловості,
торгівлі, транспорту внаслідок своєї специф�
іки. Ця тенденція економічної непривабли�
вості землеробства,  тваринництва поси�
люється в умовах росту фондоозброеності
галузі, органічної структури капіталу, еконо�
мічної та соціальної кризи, зруйнування ма�
теріально�технічної бази, підвищення рівня
інфляції [1, с. 28].

Основними позитивними моментами, що
сприяють розвитку широкого інвестування в
аграрний сектор України, є такі: зручна гео�
графія, сприятливі природні умови й багаті
ресурси; власна сировинна база (для перероб�
ки й тваринництва); відсутність жорсткої
конкуренції в галузі; висока прибутковість
аграрного бізнесу; незадовільний внутрішній
попит, великий потенціал внутрішнього спо�
живання; близькість до потужних зовнішніх
ринків збуту; дешева робоча сила; можливють
швидкої організації великотоварного вироб�
ництва й відносно невисока ціна входження
на ринок.

Для проведення активної інноваційної
політики у агропродовольчій сфері по�
трібне вживання неординарних заходів, на�
самперед, що стосується вдосконалення
системи державних інвестицій кредитної i
податкової політики позабюджетного фі�
нансування. Kpiм того, необхідно здійс�
нювати цілеспрямовані заходи, які сприя�
ють розвитку підприємницького середови�
ща, створенню i розвитку системи комер�
ційних форм взаємодії науки i виробництва
шляхом інтеграції галузевих інститутів
крупними промисловими й фінансовими
структурами.

Тобто активізація інноваційної діяльності
вимагає, з одного боку, державного управлін�
ня i координації дій всіх суб'єктів; з іншого —
інтеграції вcix зацікавлених структур в реалі�
зації інновації, залучення інвестицій, створен�
ня умов, що сприяють інноваційному процесу i
впровадженню досягнень науки i техніки в еко�

номіку України.
На сьогоднішній день ще не склалися дієві

ринкові механізми регулювання інноваційної
діяльності, не сформована i ефективна систе�
ма державного регулювання i підтримки інно�
вацій економіці. Основні труднощі в реалізації
інноваційного потенціалу аграрної науки пов'я�
зані з браком власних коштів у організацій,
обмеженістю бюджетного i позабюджетного
фінансування, зокрема позикових i залучених
засобів.

Сучасна система управління інноваційни�
ми процесами у галузі має свої недоліки, се�
ред яких: збільшення термінів впроваджен�
ня науково�технологічних розробок, подо�
рожчання інноваційної діяльності, низька
окупність вкладених інвестицій у інновацій�
ну діяльність у аграрному ceктopi та зрос�
тання абсолютних витрат при веденні такої
діяльності суб'єктами господарювання. Зро�
стає потреба у відновленні найбільш ефек�
тивних та появі нових інструментів, ме�
ханізмів та методів управління інноваційни�
ми процесами. Одним iз таких заходів є
організація інноваційної діяльності, що орі�
єнтується на регіональні особливості i по�
треби у інноваціях, які визначають пріори�
тетні напрями розвитку продовольчого ком�
плексу, зокрема його складових. Завдання ж
держави полягає в розробці механізмів i
інструментів для стимулювання залучення
фінансових pecypcів у формі інвестицій у
регіональний продовольчий комплекс, в
підтримці соціальної сфери i розвитку ін�
фраструктури.

Сучасний розвиток суспільства тісно по�
в'язаний з перспективним розвитком інфор�
маційних технологій та здійсненням іннова�
ційного прориву у багатьох високорозвине�
них промислових галузях економіки,  до
яких певним чином можна віднести i харчо�
ву промисловість. Саме ці тенденції i при�
звели до того, що наукові знання, кваліфі�
кація перетворюються у найцінніший капі�
тал, від ступеня оволодіння яким залежить
конкурентна міць національної економіки.
У п остіндустріальних,  інформаційних
спільнотах, у новій економіці, заснованій на
знаннях, висококваліфіковані кадри вирі�
шують ключові питання, відіграють значну
політико�економічну та соціальну роль i
стають товаром, що користується високим
попитом на ринку праці. Слід зазначити, що
харчова та переробна галузь продовольчо�
го комплексу України має значні перепек�
тиви розвитку, враховуючи її виробничий й
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кадровий потенціал та ситуацію на світових
ринках продовольства. Особливістю хар�
чопромислового комплексу України є на�
явність середніх i великих підприємств, що
дає можливість організувати високотехно�
логічне виробництво, сприятливий iнвес�
тиційний клімат галузі, що полегшує вирі�
шення питання залучення іноземного капі�
талу та забезпечує умови його ефективно�
го використання.

Об'єктивна необхідність інноваційного пе�
ретворення виробничого потенціалу галузі зу�
мовлена, насамперед, недостатньою конкурен�
тоспроможністю вітчизняних товарів для вихо�
ду на світові ринки. Інноваційна діяльність пе�
реважно орієнтована на вітчизняного спожи�
вача.

Головними цілями інноваційної діяль�
ності можна вважати розширення асорти�
менту продукції, покращення її якості,
організацію розвиненого таропакувального
господарства, створення нових ринків збу�
ту та збереження традиційних ринків в Ук�
раїні. Проте не виконується така важлива
задача впровадження інновацій, як забезпе�
чення належного рівня конкурентоспро�
можності вітчизняної продукції, що дозво�
лив би завоювати нові зовнішні ринки збу�
ту.

Для забезпечення інноваційного розвит�
ку харчової промисловості, який передбачає
безперервну розробку, освоєння виробниц�
тва і виведення на ринок нових видів про�
дукції необхідно створити дієвий механізм
інвестування технологічних змін. Розгляда�
ючи вітчизняного споживача як первинного
суб'єкта формування джерел власних інвес�
тиційних ресурсів підприємств, слід спрямо�
вувати першочергові зусилля на підвищення
рівня платоспроможності населення. Спри�
яти підвищенню купівельної спроможності
населення і збільшенню споживчого попиту
на продукцію харчової промисловості і, як
наслідок, створити умови для збільшення
обсягів виробництва і відповідно збільшен�
ня маси прибутку, який отримують підприє�
мства галузі, можна за рахунок скорочення
рівня ставок непрямих податків, зокрема
зниження рівня податку на додану вартість
на продовольчі товари. Підводячи підсумки
досліджень, виконаних авторами публікації,
вважаємо, що розв'язання інвестиційної
проблеми шляхом залучення широкого кола
джерел інвестування є важливою передумо�
вою відновлення та прискорення розвитку
харчового сектора економіки.

ВИСНОВОК
Запропоновані й досліджені підходи реа�

лізації інноваційної політики забезпечення
умов інвестиційної привабливості агропро�
мислового комплексу України в умовах гло�
балізації та нестабільності внутрішнього і
зовнішнього ринку якісних продуктів харчу�
вання.

Уточнимо, що, незважаючи на те, що наша
держава має низку показників, які роблять її
інвестиційно привабливою, реалізувати цей
потенціа вона поки що не в змозі. Головною
причиною тут є нестабільність ситуації втру�
чання держави в дію ринків, корумпованість
багатьох структур. Саме тому потрібно по�
кращити інвестиційний клімат аграрного сек�
тора.
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