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ІНВЕСТИЦІЇ В СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 

Сталий розвиток аграрного сектору економіки визнано одним із стратегічних пріоритетних 

напрямків розвитку держави. Це задекларовано в Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: 

Україна», де сформульовано орієнтири для досягнення Україною сталого розвитку, що були затверджені 

на Саміті ООН у 2015 році. Серед таких орієнтирів – подолання голоду, досягнення продовольчої 

безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. 

Сприяння сталому розвитку агропромислового комплексу визначено однією із стратегічних цілей 

Проєкту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. 

Досліджуючи моделі управління аграрними проектами, О. Присяжнюк стверджує, що наявність 

природних і трудових ресурсів, значний інтелектуальний потенціал, реальні фінансові можливості 

держави, поряд зі сприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою, забезпечують умови, необхідні 

для сталого розвитку сільського господарства [1, с. 165]. 

Для забезпечення розвитку сільського господарства в умовах глобалізації економіки та для 

збереження позитивної динаміки збільшення виробництва продукції, сільськогосподарська галузь 

потребує залучення інвестицій в інноваційні моделі діяльності, в розвиток органічного виробництва. 

Попри складну політичну та економічну ситуацію, вважається, що аграрний сектор економіки нашої 

держави є привабливим напрямом вкладення капіталу як для внутрішніх так і для зовнішніх інвесторів.  

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,  в 

результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект. 

За статистичними даними обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки за 2018 рік 

порівняно з їх обсягом в 2017 р. збільшився на 14,0%. Проте, М.І. Кісіль зазначає, що з урахуванням 

інфляції їх реальний приріст становив лише 8,5%. За твердженням науковця, це найнижчий показник 

темпів приросту капітальних інвестицій за останні три роки: у 2016 році він становив 49,5%, а у 2017 

році – 30,7% [2]. 

Спад інвестиційної активності в сільському господарстві обумовлений низкою чинників, серед яких 

останнім часом, значний негативний вплив мають ризики, які аграрії пов’язують із запровадженням 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.  

Роль держави у підтримці капіталовкладень в аграрний сектор полягає не лише у запровадженні 

сучасних систем стимулювання інвестиційної діяльності, а це ефективні методи і інструменти 

податкового стимулювання, кредитні програми, прийняття і реалізація державних інвестиційних 

програм, а й в продуманій соціальноорієнтованій та орієнтованій на малий і середній аграрний бізнес 

земельній реформі, прийнятті антимонопольних заходів задля припинення недобросовісної конкуренції.  
Поєднання новітніх розробок і досягнень  аграрної науки та агробізнесу з державними важелями 

впливу на інвестиційні процеси дозволить наростити темпи інвестиційної активності в аграрному секторі 

економіки. 
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