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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із засобів впливу на ефективність

процесів диверсифікації діяльності харчових
підприємств є політика їх фінансового забез!
печення, під якою розуміється діяльність щодо
визначення методів, форм, інструментів та спо!
собів організації фінансових відносин по фор!
муванню та розподілу фінансових ресурсів,
оцінки їх впливу на фінансовий стан та реалі!
зацію обраної стратегії розвитку підприємства.
Визначальним чинником політики фінансово!
го забезпечення диверсифікації діяльності хар!
чових підприємств є наявність доступних інве!
стиційних джерел.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питань залучення інвестицій в аг!
ропродовольчу сферу, сучасного стану інвес!
тиційного забезпечення сільськогосподарських
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підприємств, присвячені праці багатьох вчених
— В. Алексійчука, М. Дем'яненко, І. Іртищевої,
С. Кваші, М. Кісіля, Л. Назарової, М. Малика.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення розвитку інвес!

тиційної діяльності в агропродовольчій сфері,
а саме — дослідження динаміки і закономірно!
стей розвитку інвестицій в основний капітал
підприємств та визначення напрямків і джерел
їх залучення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Традиційно аграрне виробництво є капі!
таломісткою галуззю з невисоким рівнем ін!
вестиційної привабливості. Однак поступо!
ве відродження виробничого потенціалу, у
тому числі шляхом диверсифікації, сприяє
збільшенню потоків інвестиційних ресурсів
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у підприємства аграрного сектора економі!
ки.

У цілому, обсяги інвестицій в основний ка!
пітал харчових підприємств до 2010 р. мали
стійку тенденцію до зростання, а індекс капі!
таловкладень щороку коливався в межах 104—
160%. У 2011 р. одним із наслідків економічної
кризи стало суттєве зниження активності інве!
стиційних процесів (табл. 1).

Особливості сільськогосподарського ви!
робництва, зокрема, його висока капіта!
ломісткість та відносно низька капіталовідда!
ча, обумовлюють невисокий рівень інвестиц!
ійної привабливості даної галузі. Однак, в ок!
ремих регіонах України у сільське господар!
ство інвестується суттєва частка валових інве!
стицій в їх основний капітал. Так, у Кіровог!
радській, Черкаській, Хмельницькій та Хер!
сонській областях у сільське господарство
протягом 2001—2011 рр. спрямовувалося від
10% до 33% загального обсягу інвестицій в
основний капітал підприємств регіону. В об!
ластях з відносно нижчим рівнем родючості
грунтів частка інвестицій, вкладених у розви!
ток аграрного сектора, становила в середньо!
му 7—15%.

В цілому, протягом 2001—2011 рр. близько
5% загального обсягу інвестицій у вітчизняну

економіку щороку спрямовувалися в агропро!
довольчий сектор. Водночас внесок даної га!
лузі у створення валового внутрішнього про!
дукту України мав стійку тенденцію до знижен!
ня, досягнувши рівня 7,9% у 2011 р. проти 13,7%
у 2001 р. Слід відмітити, що у 2011 р. найбільші
обсяги капіталу було інвестовано у сільське
господарство чотирьох областей України, тоді
як у 9 адміністративних областях обсяги капі!
таловкладень були в нижчими, ніж в середньо!
му по Україні.

Власні джерела інвестування, як показує
практика господарювання, є достатніми для
здійснення лише горизонтальної диверсифі!
кації діяльності підприємств. Реалізація більш
капіталомістких інвестиційних проектів потре!
бує залучення додаткових фінансових ресурсів,
зокрема державних. Інвестиції в основний ка!
пітал харчових підприємств за рахунок коштів
державного бюджету становили лише близько
4% від їх загального обсягу. Слід зазначити, що
вони складали в середньому лише 5% сукупних
видатків державного бюджету на підтримку та
розвиток сільського господарства, обсяг яких
до 2010 р. мав стійку тенденцію до зростання
(табл. 2).

Обсяги державних видатків на підтримку
сільського господарства протягом 2001—2011

Таблиця 1. Основні показники інвестиційної діяльності підприємств
аграрного сектора економіки України

 
 2011 . 

 2001 
., +/- 2001 2005 2007 2009 2011 

    
 ,  . 1552 2054 4905 9338 9295 7743 

    
  , % 

   
157,9 104,8 126,8 118,2 49,9 -108 

    
    

    
, % 

4,8 4,0 5,3 5,0 6,1 1,3 

     
, % 13,7 10,5 9,0 6,9 7,9 -5,8 

Таблиця 2. Видатки державного бюджету на підтримку та розвиток
агропродовольчої сфери України

 
 2011 . 

 2001 
., +/- 2001 2005 2007 2009 2011 

    
     

,  . 
894 2585 3727 8454 7080 6186 

  «  
», %    - - 38 39 18 - 

  «  
», %    - - 54 56 72 - 

    
    
, % 

2,13 4,61 3,30 4,85 2,58 0,45 

    
  , % 0,44 0,98 0,85 1,29 0,77 0,33 
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рр. зросли на 6186 млн грн., або майже у 8 разів,
досягнувши у 2011 р. 7080 млн грн.

Однак через фактичне недофінансування
державних програм (за бюджетними програма!
ми підтримки аграрного сектора було недо!
фінансовано 814,6 млн грн., зокрема протягом
2009—2010 рр. було не використано і поверне!
но до бюджету 117 млн грн.) та порушення бюд!
жетної дисципліни (невідповідність періодів
нарахування бюджетних асигнувань виробни!
чим потребам підприємств, недосконалість ме!
ханізму їх розподілу, відсутність контролю за
цільовим використанням) ефективність викори!
стання державних коштів є низькою.

Крім прямого фінансування, державна під!
тримка диверсифікації діяльності харчових
підприємств здійснюється також у формі га!
рантій за залученими кредитами та іноземни!
ми інвестиціями, отриманими для реалізації
різного роду інноваційних проектів. Так, лише
протягом 2009 р. департаментом інвестиційної
та інноваційної діяльності Мінагрополітики
було розглянуто 7 таких проектів.

В умовах нестачі власних фінансових ре!
сурсів та недосконалості механізму отриман!
ня державної підтримки, зокрема її практич!
ної недоступності для невеликих підприємств,
зростає роль кредитів як потенційного джере!
ла інвестування диверсифікаційних процесів в
агропродовольчому секторі.

У формі кредитів підприємства мають мож!
ливість залучати досить великі обсяги фінан!
сових ресурсів, самостійно обираючи строки та
валюту. Відносною перевагою кредитних відно!
син також є наявність зовнішнього, зокрема
банківського, контролю, що стимулює підпри!
ємців до раціонального та ефективного вико!

ристання залучених коштів. Однак, кредит як
джерело інвестицій має також недоліки, такі як
відносно висока вартість, наявність ризиків,
необхідність застави чи гарантії їх повернен!
ня.

Незважаючи на таку ситуацію, дана галузь
є кредитомісткою, про що свідчать зростаючі
обсяги кредитних ресурсів, які щорічно залу!
чалися аграрними підприємствами (табл. 3).

Однак, позитивні тенденції розвитку кре!
дитних відносин спостерігалися лише до 2010 р.,
в якому основні показники кредитування хар!
чових підприємств досягли найвищого рівня.
Так, обсяг наданих кредитних ресурсів збіль!
шився порівняно з 2001 р. на 14187 млн грн., або
майже у 3,5 рази. Зміни відбулися у структурі
кредитів, що проявилися у підвищення частки
середньо! і довгострокових позик, які є потен!
ційним джерелом фінансування процесу дивер!
сифікації діяльності харчових підприємств,
тоді як короткострокові — дозволять покри!
вати лише поточні видатки. Слід відмітити, що
у 2010 р. на довгостроковій основі підприєм!
ствам аграрного сектора було надано у кредит
9760 млн грн., що складає 48,6% загального об!
сягу кредитних ресурсів проти 4,5% у 2001 р.

ВИСНОВКИ
Для поліпшення інвестиційного клімату в

агропродовольчій сфері необхідно:
— забезпечити прогнозованість, гаранто!

ваність і широкий доступ сільськогосподарсь!
ких товаровиробників до бюджетної підтрим!
ки за державними програмами;

— посилити роль держави у розвитку кре!
дитного ринку і кредитних відносин у галузі аг!
ропродовольчого виробництва;

Таблиця 3. Кредитування харчових підприємств України

 
 

2011 .  2001 . 
2001 2005 2007 2009 2011 

+/- % 
   – 
,  . 5866 4632 10400 14611 6759 893 115,2 

 :  5600 4354 6656 9789 4980 -620 88,9 
% 95,5 94,0 64,0 67,0 73,7 -21,8 - 

-  ,  266 278 3744 4822 1780 1514  5  
% 4,5 6,0 36,0 33,0 26,3 21,8 - 

 ,  
  14613 17319 13044 9785 2231 -12382 15,3 

   
 , % 92 88 93 87 80 -12, 0 - 

   
, % 94 92 72 85 72 -22,0 - 

   , 
  

 – ,  . 
- 8200 17978 36485 54045 - - 

   , 
     

, , 
,  . 

- 4632 8340 16826 26353 - - 
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— створити спеціалізований банк (земель!
ний, іпотечний, інвестиційний тощо), через
який держава зможе контролювати дотриман!
ня агропромисловими виробниками цільово!
го використання кредитних ресурсів. Такий
банк міг би брати активну участь у створенні
мережі кооперативних банків, максимально
наближених до сільськогосподарських
підприємств;

— продовжити на довгостроковий період
пільгове оподаткування підприємств;

— підвищувати ефективність сільськогос!
подарського виробництва, забезпечити зрос!
тання фінансових накопичень та їх трансфор!
мацію в інвестиції;

— відновлювати раціональні міжнародні
господарські та науково!виробничі зв'язки,
створювати аграрні підприємства за участю
іноземних інвесторів;

— надавати допомогу і створювати умови
вітчизняним товаровиробникам, які експорту!
ють свою продукцію і вкладають інвестиції у
виробництво, орієнтоване на випуск конкурен!
тоспроможної продовольчої продукції.
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