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у статті проаналізовано тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку україни за окремими вида-
ми економічної діяльності та в сільське господарство зокрема. досліджено структуру прямих іноземних інвес-
тицій з окремих країн світу. виявлено основні проблеми, що перешкоджають широкомасштабному залученню 
іноземних інвестицій в аграрну галузь країни, та запропоновано основні шляхи їх вирішення.
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Беспятая и.в. осоБенности ПривЛечениЯ иностраннЫХ инвестиЦий в аГрарнЫй сектор 
ЭконоМики

в статье проанализированы тенденции привлечения иностранных инвестиций в экономику украины по 
отдельным видам экономической деятельности. исследована структура прямых иностранных инвестиций из 
отдельных стран мира. выявлены основные проблемы, препятствующие привлечению иностранных инвес-
тиций в аграрную сферу страны, и предложены основные пути их решения.
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вezpyata і.V. FEATURES OF FOREIGN INVESTMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
This paper analyzes trends in attracting foreign investment in the Ukrainian economy by economic activity, to 

study the structure of foreign direct investment from the individual countries. The main problems impeding the 
attraction of foreign investments in the agricultural sector of the country and proposes the main ways of their solution.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. Функціонування та подальший роз-
виток аграрного сектора економіки в сучасних 
умовах потребує значних фінансових вкла-
день, основним джерелом яких є інвестиції. 
україна може бути однією з провідних країн 
із залученням іноземних інвестицій у сільське 
господарство. для цього є всі умови: розви-
нений внутрішній ринок, кваліфікована і вод-
ночас дешева робоча сила, науково-техніч-
ний потенціал, природні ресурси, сприятливі 
кліматичні умови, а також наявність ринкової 
інфраструктури, яка, на жаль, ще не достат-
ньо розвинена. але на даний час  залученню 
іноземного капіталу в аграрний сектор еконо-
міки перешкоджають недосконалість законо-
давчої бази, обмеженість інформації та полі-
тична нестабільність в країні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам  залучення іноземних інвестицій у 

сільськогосподарське виробництво останнім 
часом присвячується досить багато наукових 
праць. серед вітчизняних дослідників можна 
виділити власова в.і. [1], Гаврилюк о.в. [2], 
дем’яненка М.Я. [15], жеревчук Ю.в. [5],  
кісіля М.і. [15], Лупенка Ю.о. [15], Плаксієнка 
в.Я. [12] Шараєнко о.М. [16] та ін. Проте сучас-
ний стан економіки потребує нових рішень та 
підходів. Забезпечення інвестиційної прива-
бливості аграрного сектора – це першочер-
гове завдання, адже завдяки цьому сільсько-
господарське виробництво отримує важливі 
поштовхи для подальшого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є аналіз осно-
вних проблем інвестування сільського гос-
подарства та визначення основних напрямів 
активізації державної політики щодо залу-
чення іноземних інвестицій в аграрний сектор 
економіки.

© Безп’ята і.В.
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виклад основного матеріалу дослі-
дження. відповідно до Закону україни «Про 
режим іноземного інвестування», під інозем-
ними інвестиціями розуміють усі «цінності, 
що вкладаються іноземними інвесторами в 
об’єкти інвестиційної діяльності відповідно 
до законодавства україни з метою отримання 
прибутку чи досягнення соціального ефекту». 
відповідно, інвесторами можуть бути іноземні 
держави, юридичні та фізичні особи, міжна-
родні організації, власні громадяни, які прожи-
вають за кордоном [6].

інвестиційна діяльність є найбільш ваго-
мим чинником економічного зростання, поліп- 
шення економічної ситуації в країні та покра-
щання добробуту населення. в аграрному 
секторі інвестиційна діяльність виступає 
також засобом забезпечення продовольчої 
безпеки держави, гарантом розвитку її галу-
зей та екологічного захисту довкілля. Покра-
щання економічної ситуації в нашій державі 
можливе за умови не лише відновлення 
повноцінного аграрного інвестиційного про-
цесу, а й забезпечення рівня інвестиційної 
активності, яка б дала змогу компенсувати 
нестачу інвестування минулого десятиліття та 
покрити сучасні обсяги потреб в інвестиційних 
ресурсах [12, с. 203].

необхідність активізації інвестиційної діяль-
ності полягає в тому, що аграрний сектор еко-
номіки україни не в змозі розвиватися без залу-
чення й ефективного використання інвестицій.

із точки зору функціонування і розвитку 
аграрного сектору та його основної складо-
вої частини – сільського господарства ефек-
тивність залучення іноземних інвестицій зна-
ходиться у тісному зв’язку із підвищенням 
економічної ефективності галузі. сільське гос-
подарство, яке залежить від природних чинни-
ків, з яскраво вираженим сезонним, циклічним 
характером виробництва, є більш відсталою в 
технологічному відношенні галуззю порівняно 
з промисловістю та сферою послуг. вкла-
дені в нього капітали, відповідно, приносять 
меншу віддачу. Значна частина продукції сіль-
ськогосподарських товаровиробників реалізу-
ється в кінці року, тому реальний фінансовий 
результат їх господарської діяльності можна 
визначити лише в кінці року. до того ж завжди 
мають бути резервні фонди на випадок сти-
хійного лиха (повінь, засуха) в рослинництві 
чи епідемії хвороб у тваринництві. все це не 
може не позначатися на інвестиційних проце-
сах у даній галузі [13, с. 19–28].

в умовах дефіциту власних капіталовкла-
день, необхідних для проведення структурної 

таблиця 1 
прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці україни за окремими 

видами економічної діяльності на початок року, млн. дол. сШа

показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
2014 р. 

у% 
до 2010 р.

усього 40053,0 44806,0 50333,9 55296,8 57056,4 142,45
сільське, лісове 
та рибне господарство 680,4 730,7 736,3 728,8 776,9 114,18

Промисловість 13212,2 13747,7 15019,1 17174,8 18067,5 136,75
у т.ч. виробництво  
харчових продуктів, напоїв  
та тютюнових виробів

1924,3 1990,2 2221,9 3070,6 3228,0 167,75

Будівництво 1272,4 1332,9 1231,0 1459,2 1580,0 124,17
оптова та роздрібна тор-
гівля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів

4381,3 4723,5 5401,3 6140,0 6829,3 155,87

транспорт, складське  
господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність

993,0 1096,0 1145,4 1506,3 1535,3 154,61

тимчасове розміщування  
й організація харчування 489,4 505,3 721,1 822,1 446,5 91,23

інші види економічної 
діяльності 19024,3 22669,9 26079,7 27465,6 27820,9 146,24

Джерело: складено на основі [3]
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перебудови економіки, вирішення проблем її 
інтеграції у світову економіку, важливого зна-
чення набуває залучення зовнішніх джерел 
фінансування, зокрема іноземних інвестицій.

Залучення прямих іноземних інвестицій в 
економіку україни за окремими видами еконо-
мічної діяльності представлено в табл. 1.

дані табл. 1 свідчать про те, що в укра-
їні залучення іноземних інвестицій у 2014 р. 
порівняно з 2010 р. зростає на 42,45%. але 
значними темпами зростають вкладення в 
промисловість – на 36,75%, у тому числі у 
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів – на 67,75%, будівництво –  
на 24,17%, оптову та роздрібну торгівлю, 
ремонт автотранспортних засобів і мотоци-
клів – на 55,87%, у транспорт, складське гос-
подарство, поштову та кур’єрську діяльність –  
на 54,61%.

у сільське господарство іноземні інвести-
ції зростають, але нижчими темпами, ніж у 
середньому по господарському комплексу, що 
насамперед пов’язано з ризикованістю прове-
дення сільськогосподарської діяльності.

основними інвесторами в українську еко-
номіку є кіпр, велика Британія, німеччина, 
Франція, Польща, віргінські острови, сШа 
(табл. 2). За останні п’ять років найбільшу 

кількість прямих іноземних інвестицій у сіль-
ське, лісове та рибне господарство укра-
їни було спрямовано з кіпру – близько 40% 
загального обсягу іноземних інвестицій. але 
динаміка загального показника свідчить про 
зменшення прямих іноземних інвестицій у 
сільське, лісове та рибне господарство укра-
їни в 2014 р. порівняно з 2010 р. на 14,25%.

Позитивна кон’юнктура світових сільсько-
господарських ринків сприяла зростанню при-
вабливості аграрного сектору для внутріш-
нього та зовнішнього інвестування, у тому 
числі з країн Єс. особливо привабливою для 
іноземних інвесторів була харчова промис-
ловість, в яку інвестиційні вкладення майже 
подвоїлися протягом останніх років та досягли 
3 287,2 млн. дол., або 5,7% усього обсягу пря-
мих іноземних інвестицій в україну (2013 р.).  
сільськогосподарські підприємства акумулю-
вали лише 1,4% прямих іноземних інвестицій. 
однак рівень інвестицій в основний капітал 
аграрного сектору все ще обмежений, а потен-
ціал сектору щодо збільшення врожайності та 
продуктивності праці залишається невикорис-
таним.

вважається, що вибір інвестором місця 
вкладення капіталу обумовлюється пере-
важно:

таблиця 2
прямі іноземні інвестиції з окремих країн світу в сільське, 

лісове та рибне господарство україни на кінець року,  млн. дол. сШа

країни 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. у% 
до 2010 р.

кіпр 237,8 343,8 312,7 361,5 238,7 100,38
нідерланди 33,3 18,8 21,4 17,0 22,2 66,67
німеччина 58,6 62,5 63,4 64,9 64,9 110,75
російська Федерація 8,8 6,3 10,1 11,0 4,6 52,27
австрія 14,2 7,7 11,0 14,3 7,1 50,00
велика Британія 126,8 42,4 37,6 35,4 45,5 35,88
віргінські острови (Брит.) 12,0 15,0 27,3 31,7 19,6 163,33
Франція 21,9 22,1 22,4 23,1 17,7 80,82
Швейцарія 16,8 1,3 1,3 0,7 0,5 2,98
італія 3,8 3,7 3,4 3,5 2,4 63,16
Польща 29,1 33,1 32,8 32,1 31,9 109,62
сШа 24,1 22,9 25,9 22,1 19,4 80,50
угорщина 3,1 3,8 3,8 3,9 3,1 100,00
Беліз 1,2 1,2 1,2 2,5 3,4 283,33
інші країни 128,0 140,7 143,5 153,2 136,0 106,25
разом 719,5 725,3 717,8 776,9 617,0 85,75

Джерело: складено на основі [3]
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а) привабливістю країни з погляду витрат: 
вартістю робочої сили, кадрових ресурсів, 
наявністю розвиненої інфраструктури, розви-
неністю фінансових ринків, характеристикою 
податкової системи;

б) привабливістю країни з погляду збуту: 
розвиненістю місцевого ринку та стану конку-
ренції на ньому, відкритістю країни для міжна-
родної торгівлі;

в) привабливістю країни з погляду особли-
востей культури, історичного розвитку, полі-
тичної стабільності [8, с. 142].

інвестиційна діяльність аграрного сектору 
формується завдяки інвестиційній привабли-
вості галузі, яка характеризується як своє-
рідний товар. необхідно зауважити, що саме 
висока якість товару є запорукою великого 
попиту на нього. те саме можна сказати про 
інвестиційну привабливість аграрного сек-
тору в україні. для того щоб визначити інвес-
тиційну привабливість чи непривабливість 
аграрного виробництва, необхідно дослідити 
певний перелік зовнішніх і внутрішніх факто-
рів діяльності аграрних суб’єктів господарю-
вання.

основними умовами привабливості аграр-
ного виробництва україни в цілому і регіонів 
зокрема є:

– родючі ґрунти;
– сприятливі природно-кліматичні умови;
– наявність кваліфікованої робочої сили;
– привабливе географічне розташування 

аграрного сектору.
але існують і негативні риси:
– високий ризик капіталовкладень;
– великі затрати аграрного виробництва;
– низька рентабельність аграрного вироб-

ництва внаслідок нестабільності економічного 
розвитку;

– неконкурентоспроможна якість продукції.
основними невирішеними проблемами 

залучення інвестицій в аграрний сектор укра-
їни можна визначити:

– нестабільність законодавства;
– недосконалість податкової системи;
– недосконалість амортизаційної політики;
– низький платоспроможний попит сіль-

ськогосподарських підприємств;
– недосконалість інфраструктури, осо-

бливо інформаційного та транспортного 
забезпечення;

– нерозвиненість механізму кредитування 
аграрного сектора економіки;

– відсутність надійних гарантій захисту іно-
земного капіталу;

– фінансова дестабілізація економіки.

Переважно саме ці причини, що значною 
мірою залежать від держави, стримують шир-
ший доступ інвестицій у країну. тому в україні, 
де більшу частину економіки контролює дер-
жава, іноземне інвестування є одночасно й 
економічною, і політичною проблемою.

Головним питанням державної інвестицій-
ної політики повинно бути визначення пріори-
тетних сфер та об’єктів інвестування, які мають 
відповідати як довготривалим національним 
інтересам держави, так і тим невідкладним 
завданням, що випливають із сучасного стану 
та структури економіки україни, до яких, безпе-
речно, належить і сільське господарство.

державна інвестиційна політика має  
враховувати такі пріоритетні напрями розви-
тку [4, с. 231–235]:

– забезпечити прогнозованість, гарантова-
ність і широкий доступ державної підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників за 
бюджетними програмами;

– дотримуватися вимог економічних зако-
нів, насамперед законів вартості, грошового 
обігу, пропорційності та ін.;

– формувати інтегровані агропромислові 
підприємства і кооперативні об’єднання у 
сільській місцевості з метою зміни відносин, 
що виникають у процесі купівлі-продажу на 
вільному ринку, на відносини, сформовані під 
час розподілу між ними доходу від реалізації 
продукції кінцевого споживання;

– продовжити на довгостроковий період 
пільгове оподаткування аграрних підприємств, 
упровадити ефективний механізм амортизації 
основних фондів;

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

– посилити роль держави у банківській сис-
темі створенням державного спеціалізованого 
банку (земельного, іпотечного, інвестиційного 
тощо), через який держава мала б регулю-
вальний вплив на кредитний ринок і кредитні 
відносини в галузі агропромислового вироб-
ництва, виконувала іпотечні операції та вела 
операції із землею. такий банк міг би брати 
активну участь у створенні мережі коопера-
тивних банків, максимально наближених до 
аграрних виробників;

– відновлювати раціональні міжнародні 
господарські та науково-виробничі зв’язки, 
створювати спільні підприємства за участю 
іноземних інвесторів;

– сприяти розвитку ефективної взаємодії 
науки і техніки;
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– надавати допомогу і створювати умови 
вітчизняним товаровиробникам, які експорту-
ють свою продукцію і вкладають інвестиції в 
аграрне виробництво, орієнтоване на випуск 
конкурентоспроможних товарів;

– спрямовувати зусилля на підвищення 
рівня платоспроможності населення як осно-
вного первинного суб’єкта формування 
джерела внутрішніх інвестиційних ресурсів 
за рахунок істотного поліпшення мотивації 
аграрних працівників, підвищення їх продук-
тивності праці тощо, адже рівень оплати праці 
в україні у декілька десятків разів нижчий, ніж 
у промислово розвинутих країнах, а в сіль-
ському господарстві він є найнижчим серед 
інших видів економічної діяльності (близько 
50% середнього рівня). низький рівень оплати 
праці не забезпечує виконання нею жодної з її 
функцій (відтворювальної, стимулюючої, роз-
подільчої) і породжує на селі велику кількість 
соціально-економічних проблем.

висновки з цього дослідження. вибір 
найбільш оптимального механізму для залу-
чення іноземних інвестицій в аграрний сектор 
україни повинен проводитись з урахуванням 
національних пріоритетів, що визначаються 
потребами окремих галузей та інтересів стра-
тегічних інвесторів. на цій основі необхідно 
будувати державну стратегію розвитку аграр-
ного сектору, створюючи оптимальні організа-
ційно-економічні умови для приходу інозем-
ного капіталу.

отже, надходження іноземних інвестицій 
дасть змогу поліпшити стан і результатив-
ність національного господарства і сільського 
господарства зокрема, сприятиме залученню 
інноваційних технологій, поліпшенню якості 
переробки та зберігання продуктів сільського 
господарства, використанню ресурсів, насиче-
ності внутрішнього ринку високоякісним продо-
вольством, створенню нових робочих місць та 
нарощуванню експортного потенціалу країни.
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