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У статті проаналізована інвестиційна діяльність міжнародних ор-

ганізацій, таких як Світовий банк, ЄБРР, МФСР у сфері сільсько-

го господарства. Обґрунтований вплив інвестиційної діяльності 
міжнародних організацій для світового сільського господарства та 

України. Визначені перспективи та пропозиції щодо розвитку іно-

земного інвестування сільського господарства країн світу та зок-

рема України.  
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Постановка проблеми. Забезпечення сталого розвитку та економі-
чного зростання галузі є пріоритетним завданням економічної політи-

ки країни. Тривала нестабільність української економіки поглиблює 
кризу в соціально-економічній сфері. Наявний потенціал галузей наці-
онального господарства й досі не використовується на повну потуж-

ність. Саме інтенсивний тип розвитку сприяє поліпшенню всіх еконо-

мічних показників за умов удосконалення дії факторів, основними з 
яких є праця, земля, капітал, підприємницькі здібності, наука й інфор-

мація. При очевидній нестачі внутрішніх ресурсів для структурних 

змін в економіці все більшого значення набуває залучення  коштів з-за 
кордону. Тобто, основними чинниками розвитку сільського господарс-
тва є іноземні інвестиції, а саме: інвестиційна діяльність крупних між-

народних організацій (Світовий Банк, ЄБРР, МФСР). Це обумовлює 
необхідність аналізу їх діяльності та виявлення наслідків для країн сві-
ту та України. Сільськогосподарське виробництво має сезонний харак-
тер, тому своєчасне і достатнє забезпечення сільськогосподарських то-

варовиробників інвестиціями є завжди актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями впливу 

інвестиційних процесів на розвиток сільського господарства займалися 
вітчизняні та іноземні науковці: І.О. Бланк, М.С. Герасимчук,  
М.Я. Дем’яненко, А.Д. Діброва, П.І. Гайдуцький, М.І. Кісіль, О.М. Мо-

гильний, Т.О. Осташко, А.А. Пересада, П.С. Рогожин, П.Т. Саблук, 
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П.А. Стецюк, В.О. Точиліна, А.Е. Фукса. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Незважаючи 

на значну кількість наукових публікацій, подальших досліджень пот-
ребують питання розвитку інвестиційного процесу сільського госпо-

дарства. Проте власні, залучені та позикові інвестиційні джерела сіль-
ськогосподарських товаровиробників поки що недостатні для задово-

лення їхніх інвестиційних потреб. У сучасній науковій літературі не-
достатньо опрацьованими залишаються питання щодо реалізації інвес-
тиційного забезпечення сталого розвитку сільського господарства 
шляхом припливу іноземних інвестицій крупних міжнародних органі-
зацій. 

Цілі дослідження. Метою статті є аналіз інвестиційної діяльності 
міжнародних організацій у сфері сільського господарства та аналіз на-
слідків цієї діяльності для країн. Для досягнення мети необхідно вирі-
шити низку наступних питань: розкрити суть та структуру кожної про-

аналізованої організації; визначити основні напрями інвестування; 
проаналізувати динаміку інвестицій у сільське господарство; оцінити 

вплив іноземних інвестицій на розвиток сільського господарства. 
Основні результати дослідження.  Вирішення проблем сталого 

розвитку  сільського господарства  в умовах ринкових відносин об'єк-
тивно пов'язано із системою забезпечення сільськогосподарських під-

приємств необхідними фінансовими ресурсами. Одним із джерел цих 

ресурсів повинні стати інвестиції. На сучасному етапі сільське госпо-

дарство  України зазнає нестачу інвестиційних ресурсів для підтримки 

родючості ґрунтів, відновлення і придбання основних засобів вироб-

ництва, впровадження нових технологій, поліпшення соціальної і ви-

робничої інфраструктури села, і в остаточному підсумку, забезпечення 
продовольчої безпеки країни. Залученню та раціональному викорис-
танню інвестицій, які направлені на стабілізацію виробництва і пода-
льший розвиток сільського господарства України, відводиться важлива 
роль. Для того, щоб ефективно використовувати потенціал сільського 

господарства не обійтись без іноземних інвесторів. 
Світовий банк – це міжурядова фінансово-кредитна організація, 

наймогутніший світовий інвестиційний інститут, об'єднуючий  

182 держави-акціонера. Його основною метою є збереження держав у 
рамках світової системи господарства шляхом розвитку в них ринко-

вих відносин [1]. Сферами діяльності Банку є:  надання позик, грантів 
та технічної допомоги в першу чергу в інфраструктурних галузях еко-

номіки;  надання консультаційно-аналітичних та трейнінг-послуг;  
стимулювання припливу інвестицій в країну з інших міжнародних фі-
нансових джерел. 
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У контексті розвитку сільського господарства розглянемо підрозді-
ли і програми Світового Банку: GAFSP (Global agriculture and food 

security program), World Bank Group agriculture action plan, AgriFin 

(Agriculture finance support facility). 

Європейський банк реконструкції та розвитку – інвестиційний ме-
ханізм, створений в 1991 році 61 країною і двома міжнародними орга-
нізаціями для підтримки ринкової економіки і демократії в 34 країнах 

– від Центральної Європи до Центральної Азії. ЄБРР є найбільшим ін-

вестором у регіоні, і крім виділення своїх коштів залучає значні обсяги 

прямих іноземних інвестицій [2]. 

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР) – 

багатостороння фінансова установа, створена в 1977 році за рішенням 

Всесвітньої продовольчої конференції 1974 року народження, – вирі-
шує завдання боротьби з голодом і бідністю в сільських районах країн, 

що розвиваються [3]. Фонд мобілізує ресурси, роблячи можливим для 
бідних сільських домогосподарств поліпшити своє харчування, збіль-
шити сільськогосподарське виробництво і доходи. МФСР надає пряме 
фінансування у вигляді позик і грантів, залучає додаткові ресурси для 
реалізації своїх проектів і програм. Умови кредитування варіюються 
залежно від величини валового національного продукту на душу насе-
лення в конкретній країні. МФСР працює з багатьма установами, в то-

му числі з Світовим банком, регіональними банками розвитку, іншими 

регіональними кредитно-фінансовими установами та установами Ор-

ганізації Об'єднаних Націй. Багато хто з них спільно фінансують прое-
кти МФСР [3]. 

Глобальна програма сільського господарства і продовольчої безпе-

ки (GAFSP) являє собою багатосторонній механізм для надання допо-

моги у здійсненні зобов'язань, взятих G20 в Пітсбурзі у вересні 2009 

року. Метою є вирішення проблем недофінансування країн і розвитку 

регіонального сільського господарства та забезпечення продовольчої 
безпеки країн. Це дозволяє за допомогою вкладів розвинених країн до-

сягти цілей розвитку тисячоліття по скороченню голоду і злиднів удві-
чі до 2015 року [4]. 

Країни-донори взяли на себе обов’язки надати 1,3 млрд дол. на фі-
нансування сільського господарства в публічному та приватному сек-
торах. Станом на кінець 2013 р. ресурси, отримані від 10 країн-

донорів, склали 959,8 млн дол.  [5]. 

Для порівняння, у 2011 р. програма GAFSP витратила 160 млн дол.  
на інвестування сільського господарства у Камбоджі, Ліберії, Непалі 
та Таджикистані. У 2010 р. – 317 млн дол. в Ефіопії, Монголії, Нігерії, 
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Бангладеш, Того та інших країнах. Більшою мірою інвестиції стосу-
ються розвитку іригації у посушливих регіонах та інтенсифікації ви-

рощування сільськогосподарських культур [6]. 

Група Світового Банку планує до кінця 2014 р. отримати наступні 
результати від інвестиційної діяльності GAFSP: 

1.  Підвищити кількість фермерів, які застосовують новітні техно-

логії та практики: до 325880 фермерів у Бангладеш, Камбоджі, Ефіопії, 
Гаїті та Того. 

2.  Підвищити площу земель, де застосовуються новітні технології 
та практики: до 21 тис. га у Ефіопії, Гаїті, Ліберії, Нігерії та Того; 

3.  Розширити кількість земель із застосуванням іригації та дрена-
жних систем: 153 тис. га у Бангладеш, Ефіопії, Ліберії, Нігерії та Тад-

жикистані. 
4.  Побудувати або відремонтувати більше ніж 1000 км сільських 

доріг. 
5.  Сформувати асоціації виробників сільськогосподарської проду-

кції: об’єднати більш ніж 58 тис. фермерів з Ефіопії та Того у асоціації. 
6.  Побудувати нові сільські ринки: 99 нових ринків у Ефіопії, Лі-

берії та Сьєра-Леоне [5]. 

Ще однією програмою Світового банку є World Bank Group 

Agriculture Action Plan (План дій по розвитку сільського господарства 
Світового Банку) на 2013-2015 рр. [7] 

Щорічні інвестиції в середньому (млрд. дол. США)
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Рисунок. Кількість інвестицій у сільське господарство  

Групи Світового Банку [7] 

 

Проаналізувавши рисунок, необхідно зазначити активний приріст 
інвестицій з боку Міжнародної Фінансової корпорації: частка у вало-

вому об’ємі інвестицій збільшилася з 10% до 45-50%. Також за 10 ро-
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ків спостерігається валовий приріст інвестицій майже у 5 разів, що 

вказує на більшу зацікавленість міжнародних організацій у розвитку 
сільського господарства та підвищення продовольчої безпеки.  

Група Світового Банку згідно з програмою розвитку сільського го-

сподарства за допомогою інвестування коштів має вирішити наступні 
проблеми: 

1. Підвищення продуктивності сільського господарства. Інтенси-

фікувати сільське господарство в країнах, розвивати іригаційні зони, 

підвищувати якість землі, інвестувати в новітні розробки та розширен-

ня. Підсилити регулювання та законність оренди землі, підвищити 

ефективність використання водних ресурсів. Розвинути рівний підхід 

щодо доступу до землі. 
2. Надати фермерам доступ до ринків. Підвищити якість розпо-

всюдження ринкової інформації, підсилити різні асоціації та 
об’єднання виробників. Вдосконалити безпечність їжі, впровадити но-

ві стандарти, інтегровані моделі ведення бізнесу.  
3. Покращення інвестиційного клімату сільської місцевості, роз-

ширити інфраструктуру. Вдосконалювати навички та передавати дос-
від ведення господарства. 

4. Зменшення ризиків. Забезпечити захист вкладень та страхування 
від катастрофічних явищ, викорінити гендерну нерівність, краще керу-
вати імпортом продовольчих ресурсів. 
Останньою програмою Групи Світового Банку щодо інвестицій у 

сільське господарство є програма AgriFin (Agriculture finance support 

facility).  

Бачення AgriFin включає значне розширення доступу до фінансо-

вих послуг для фермерів та інших підприємств у сільській місцевості. 
Мета AgriFin полягає в тому, щоб продемонструвати широкому колу 

зацікавлених сторін, зокрема, комерційним банкам, що усі рівні сіль-
ського господарства можуть бути профінансовані з прибутком [8]. 

Програма AgriFin складається з двох основних компонентів: проек-
ти по створенню потенціалу та знань і програмних мереж. AgriFin пра-
цює з 11 фінансовими інститутами з Африки та Азії. Ці проекти розро-

блені, щоб допомогти одержувачам поліпшити їх здатність запропону-
вати фінансові послуги для сільського господарства. Проекти коштів в 
основному використовуються для створення потенціалу, забезпечення 
навчання персоналу, а також інвестування в канали постачання для 
збільшення охоплення в сільських районах. Вони не можуть бути ви-

користані в якості капіталу для кредитування або як часткові гарантії. 
Програма AgriFin націлена не на фінансування суб’єктів сільського го-
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сподарства, а на розвиток банківської та інвестиційної сфери країн, що 

розвиваються. Дії AgriFin спрямовані на покращення інвестиційного 

клімату та привабливості цих країн для інвесторів, а також на розвиток 
інфраструктури сільської місцевості [8]. 

В якості висновку по групі організацій і програм Світового Банку 
необхідно позначити, що 3 проаналізовані заходи дуже систематизова-
ні і формують єдину систему, яка сприяє покращенню сільського гос-
подарства в регіонах. Мається на увазі наступна система: AgriFin фор-

мує привабливий інвестиційний клімат та банківську інфраструктуру; 
інвестиції GAFSP формують дорожню, іригаційну та дренажну інфра-
структуру; а інвестиції АМР, ЄБРР і МФК безпосередньо допомагають 
коштами місцевим бюджетам і підприємцям. 

Діяльність ЄБРР в агропромисловому секторі поширюється на весь 
виробничий ланцюжок, від вирощування, обробки та оптового прода-
жу до дистрибуції, упаковки та роздрібного продажу продуктів харчу-
вання. Банк також відіграє важливу роль у розвитку сектору, підтри-

муючи місцевих та іноземних корпоративних клієнтів, а також мікро-, 

малі і середні підприємства. 
Програма ЄБРР щодо фондів технічного співробітництва забезпе-

чує фінансування для поліпшення процесу підготовки і впровадження 
інвестиційних проектів ЄБРР, а також для надання консультативних 

послуг клієнтам. Програма фінансується на кошти урядів і міжнарод-

них установ, а управління нею здійснює ЄБРР. Щорічно програма ви-

діляє близько 80 млн євро для фінансування широкого спектру діяль-
ності консультантів та інших експертів [2]. 

Інвестиції ЄБРР орієнтовані на розвиток місцевих мереж постачан-

ня в цілях підвищення ефективності виробництва. Вони відіграють ва-
жливу роль у процесі впровадження схем фінансування, що усувають 
хронічну нестачу капіталу в секторі. Вони також сприяють інтенсифі-
кації заходів з налагодження стратегічного діалогу, об'єднання зусиль 
інвесторів, дистриб'юторів, переробних підприємств і роздрібних тор-

говців у співпраці з Продовольчою і сільськогосподарською організа-
цією ООН для активізації обговорення можливостей поліпшення прак-
тик у сільському господарстві та усунення існуючих перешкод. На 
2013 р. заплановані наступні проекти: 

1. ЄБРР розглядає можливість надання до € 35 млн кредиту для фі-
нансування капітальних витрат, пов'язаних з розширенням і поліпшен-

ням існуючих заходів Даноша в Івано-Франківській області, в тому чи-

слі будівництво двох біогазових установок і реструктуризації балансу 

підприємства. 
2. ЄБРР розглядає можливість надання кредиту в розмірі до  
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4,4 млрд рублів (€ 100 млн) для Lenta LLC. Кредитні кошти будуть 
спрямовані на фінансування інвестиційної програми Lenta під час 
2014-2015 рр., включаючи інвестиції в існуючі і нові регіональні мага-
зини і розподільні центрі, у тому числі в енергоефективність та інші 
інвестиції для підвищення продуктивності. 

3. ЄБРР надасть довгостроковий кредит на суму до 35 млн євро в 
Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. Кредит на підтримку сталого зростання 
Компанії через фінансування програми, розширення виробничих по-

тужностей, включаючи будівництво і реалізацію п'яти сховищ у різних 

місцях у Туреччині, включаючи Стамбул, Анкару, Муглу і східні міста 
Мерсин та Ерзурум. 

4. ЄБРР розглядає можливість надання кредиту у розмірі 78,0 млн 

дол. США для групи «Домінант», одного з найбільших виробників цу-
кру в Росії, яка також бере участь в молочному і первинному сільсько-

му господарстві. Кредит буде в першу чергу фінансувати модернізацію 

цукрових заводів, у тому числі підвищувати енергоефективність. А та-
кож кошти будуть спрямовані на придбання сучасної сільськогоспо-

дарської техніки з більш низькою витратою палива і викидів вуглекис-
лого газу. 

5. ЄБРР розглядає можливість інвестицій в акціонерний капітал у 
розмірі до € 50 мільйонів в Agri Europe, у створення вертикально інте-
грованих аграрних компаній з її основним бізнесом у первинного сіль-
ськогосподарського виробництва, сільськогосподарською торгівлею 

сировинними товарами, виробництвом цукру і торгівлі. Пропонований 

капітал дозволить подальшу консолідацію операцій Agri Europe  в се-
редньостроковій перспективі за рахунок інвестицій в операції для до-

сягнення кращої експлуатаційної продуктивності, а також забезпечить 
фінансування оборотного капіталу [2]. 

Серед основних проблем – неефективні агротехнічні методи, виро-

бничі ресурси і сільськогосподарське обладнання, а також вузькі міс-
ця, що перешкоджають експорту (наприклад, відсутність ефективної 
транспортної інфраструктури та складських приміщень). Крім того, аг-
ропромисловий сектор також знаходиться під пресингом політичних і 
регуляторних проблем, таких як нечіткий розподіл прав земельної вла-
сності, неадекватний доступ до фінансів і фрагментоване землеволо-

діння. Регіон, як і раніше, потребує розробки чітких, довгострокових 

політик і законодавчої бази для залучення значних інвестицій приват-
ного сектора, щоб сільськогосподарський сектор мав можливість дос-
тупу до фінансів. 
Аналізуючи інвестиції міжнародних організацій в Україну, необ-
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хідно відмітити, що Група Світового Банку та МВФ більшою мірою 

видають Україні позики на покриття дефіциту торговельного балансу, 
а також на розвиток виробничої та муніципальної інфраструктури. У 

сфері інвестування сільського господарства в Україні основним грав-
цем є ЄБРР, який за останні роки впровадив кілька програм, що сто-

суються аграрного сектору. 
Необхідно відмітити один з найважливіших проектів, який продов-

жувався з 2003 по 2013 рік. Цей проект сумарною вартістю 350 млн 

дол., 195 млн з яких були виплачені ЄБРР, направлений на легалізацію 

сільських прав на власність на землю та на розвиток системи кадастру 
в Україні. Цей проект встановив в Україні національну систему кадас-
тру і регістрації земель, що дає змогу на однаковій для всіх основі ви-

діляти землю під обробку шляхом видачі державних актів на землю. 

Інвестиції також сприяли більш ефективній організації господарств 
[9]. 

ЄБРР впроваджує наступні проекти з розвитку сільського госпо-

дарства в Україні: 
1. ЄБРР розглядає питання про збільшення кредитної лінії для 

групи MHP до 100 млн дол. Додаткове фінансування в розмірі до  

55 млн дол. буде спрямоване на:  
1) фінансування придбання сільськогосподарських земель та інфра-

структури в Росії; 
2) витрати фінансового капіталу, пов'язані з сільськогосподарською 

технікою для сільськогосподарських робіт Групи MHP в Україні. 
2. Запропонований проект фінансуватиме до і після збору вро-

жаю потреби в оборотному капіталі господарств України, які належать 
агробізнесу NCH Agribusiness Partners L.P. з кінцевою метою поліп-

шення врожайності землеробства й ефективності за рахунок кращого 

управління фермою і впровадження новітніх технологій. Обсяг –  

100 млн дол.  
3. ЄБРР розглядає можливість надання довгострокового кредиту 

на суму до 50 мільйонів доларів, для фінансування Novus Group роз-
ширення роздрібної мережі Novus в Україні. 

4. ЄБРР розглядає можливість надання до 25 млн дол. для фінан-

сування боргу Inter Group для підтримки розвитку та подальшої верти-

кальної інтеграції бізнесу компанії в Україні. Інвестиції будуть зроб-

лені в модернізацію і розширення існуючих виробничих потужностей, 

будівництво заводу з виробництва преміксів та реструктуризацію ба-
лансу [10]. 

Таким чином, інвестиційна діяльність ЄБРР в Україні в аграрному 
секторі більшою мірою спрямована на інвестування у приватні аграрні 
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підприємства і групи. Окрім прямих інвестицій в операційну діяль-
ність таких підприємств, ЄБРР приділяє велику увагу системі продажів 
та сільськогосподарській інфраструктурі.  Тому діяльність ЄБРР в 
Україні необхідно розцінювати як дуже перспективну і необхідно пок-
ращувати інвестиційний клімат України для залучення коштів від ін-

ших міжнародних організацій.  

Висновки. Міжнародні організації та фонди набирають все біль-
шого впливу на міжнародній арені. Інвестиції у сільське господарство 

країн, що розвиваються, збільшується з кожним роком. Це призводить 
до підвищення рівня життя у бідних регіонах та покращення продово-

льчої безпеки усього світу. Дуже важливо, що Група Світового Банку 
створює різні програми й організації для виконання різних завдань 
щодо розвитку сільськогосподарського сектору. Такий підхід дає змо-

гу розвивати сільське господарство не тільки прямими інвестиціями та 
закупівлею техніки, а також сприяє підвищенню інвестиційної приваб-

ливості цих регіонів за допомогою інвестицій у виробничу, банківську 

та дорожню інфраструктуру. Позитивним є той факт, що під час всес-
вітньої економічної кризи фінансування та інвестиції мали позитивну 
тенденцію до збільшення. Сільське господарство України потребує 
іноземних інвестицій, вже тривалий час залишаючись галуззю з  най-

більш не реалізованим потенціалом. Першочерговим завданням дер-

жави при цьому є створення позитивного іміджу аграрної галузі Укра-
їни перед потенційними інвесторами, але для цього необхідні лібералі-
зація підприємницької діяльності й удосконалення економічного зако-

нодавства. 
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