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Однією з найактуальніших проблем розвитку та реформування аграрного
сектора економіки України є проблема забезпечення сільського господарства
необхідними матеріальними та фінансовими ресурсами. Існує гостра потреба в
інвестуванні коштів у дану галузь для підвищення якості та кількості продукції
аграрного сектору економіки України. Внутрішні інвестиції втрачають свою
дію і вплив на діяльність підприємств, бо вони вкладаються в недостатній
кількості для повного забезпечення ефективності відповідних ланок економіки.
Навіть світовий досвід доводить, що без залучення іноземних інвестицій
країнам важко вийти з економічної кризи. На фоні різкого спаду індексу
інвестиційної привабливості нашої держави, іноземці розглядають Україну як
зону підвищеного ризику для довгострокових інвестицій.
Визначають основні соціально-економічні, економіко-правові, фінансовоекономічні, екологічні та організаційно-інформаційні проблеми залучення
інвестицій у сільське господарство. До основних соціально-економічних
проблем можна віднести: відсутність дієвої інфраструктури у сільській
місцевості, основних заходів щодо реалізації стратегічних напрямів залучення
інвестицій та механізмів розвитку підприємництва; неудосконалене
функціонування та регулювання ринку землі; некваліфікована робоча сила.
Економіко-правові проблеми включають: недосконалість законодавчої бази;
високу вірогідність політичних ризиків; неструктурованість внутрішнього
ринку; значний рівень корумпованості; високий рівень податків; відсутність
налагодженої системи збуту сільськогосподарської продукції; високий рівень
ризику для інвесторів; недосконалість системи страхування; слабкість судової
системи. Фінансово-економічні проблеми охоплюють відсутність ефективних
механізмів довгострокового та пільгового кредитування підприємств галузі;
диспаритет цін. До екологічних проблем відносять залежність діяльності
сільського господарства від природно-кліматичних умов. Організаційноінформаційні
проблеми
пов’язані
з
недосконалим
інформаційним
забезпеченням інвестиційної діяльності, а саме відсутність доступу до
інформації про потенційних споживачів інвестицій та вдалі вклади в розвиток
даного бізнесу.
Розв’язання проблем інвестиційного розвитку сприятиме раціональному
та ефективному використанню залучених коштів, контролю їх руху і
своєчасному поверненню.
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