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В даний час в Україні існує проблема недостатнього інвестування в сільське 

господарство, яке є головним надбанням країни. У зв'язку з тривалим ігноруванням того 

факту, що Україна - аграрна країна, створилася несприятлива ситуація, а саме втрата 

значущості сільськогосподарської галузі та прибуткогенерірующего потенціалу - землі. 

На вкладення засобів в АПК впливає низка різних факторів. Серед них виділяють 

глобальні і внутрішні. Вони, у свою чергу, можуть надавати позитивний і негативний вплив 

на привабливість інвестування в сільське господарство України. Перерахуємо деякі з 

факторів впливу: урбанізація і зростання населення планети, попит на екологічно чисту 

продукцію, внутрішня політична нестабільність, низький інвестиційний рейтинг України. 

Проте, не дивлячись на несприятливі фактори потенціал сільського господарства 

України має величезні перспективи. Велика територія і вигідне розташування країни, великі 

площі сільгосппризначення, відсутність обмежень на вирощування сільгоспкультур дають 

переваги України перед іншими європейськими країнами. 

Для поліпшення інвестиційного клімату АПК України необхідні: бюджетна 

підтримка сільського господарства, створення нових ринкових механізмів ведення 

господарства, створити й налагодити механізм реалізації продукції, впровадження нових 

технологій. 
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