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У статті автором було досліджено основний стан інвестиційного клімату в Україні, у цілому, та в аграрному секторі, зокрема. 
Окреслені перспективи розвитку інвестиційної привабливості та збільшення надходжень іноземного капіталу. Визначені сильні 
та слабкі сторони в аграрному секторі Україні.
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СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми та її зв'язок із важливи-
ми науковими чи практичними завданнями. Одним 
з найбільш вагомих чинників економічного розвитку 
України є залучення інвестицій. Україна має великі 
можливості для здійснення економічної діяльності, 
так як має помірний клімат, достатню кількість ро-
бочої сили, опадів, джерел води, сонячного світла, 
вигідне географічне розташування, а також чималі 
земельні ресурси. Крім того, близько 45% території –  
це над родючі чорноземи. Сільське господарство є 
основним джерелом сировини, так як головним за-
собом виробництва є земля. Тому багато вчених та 
практиків вважають Україну інвестиційно прива-
бливою і, відповідно, одним з пріоритетних напрямів 
інвестиційної діяльності повинно бути саме сільське 
господарство. Залучення інвестицій також може ви-
ступити гарантом розвитку сфер агропромислового 
комплексу та екологічного захисту довкілля. 

За період 1991-2000 років інвестиційна підтримка 
сільського господарства України майже припинилася, 
що призвело до руйнівних процесів у продуктивних си-
лах галузі, проїдання капіталу, погіршення стану зе-
мельних ресурсів, зниження ефективності сільськогос-
подарського виробництва, надходження на український 
ринок низькоякісних імпортних продовольчих товарів, 
погіршення рівня якості життя сільського населення 
та населення країни загалом. З 2000-их почалося від-
новлення аграрного інвестування України зарубіжни-
ми інвесторами. Наразі Україна поступово перетворю-
ється на впливового гравця на світовому аграрному та 
продовольчому ринках. Україна посідає перші місця в 
торгівлі зерновими та олійними культурами, експортує 

значні обсяги молочної продукції та соняшникової олії 
тощо. Наприклад, за січень-вересень 2013 р. 24,4% від 
загального обсягу експорту України припадало на екс-
порт сільськогосподарської продукції. Тим не менш, не-
зважаючи на сприятливі природно-кліматичні умови та 
майже 25-річний досвід ринкових перетворень, продук-
тивність у сільському господарстві залишається нижче 
середніх світових показників.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пробле-
мам розвитку інвестиційних процесів на макрорівні 
присвячені наукові праці В. Алексійчука, О. Гаври-
люка, А. Гайдуцького, М. Герасимчука, Б. Губського, 
С. Гуткевич, Б. Дадашева, М. Дем’яненка, І. Карава-
євої, В. Лаврука, П. Лайка, А. Музиченка, Г. Підлі-
сецького, П. Саблука, А. Фукса, А. Холопова та ін. 
В їх публікаціях досліджуються актуальні складові 
цієї багатопланової проблеми, яка має визначальний 
характер для виходу аграрного сектору з кризового 
стану, відновлення матеріально-ресурсного потенці-
алу забезпечення розвитку конкурентноспроможно-
го виробництва. Однак, незважаючи на багатоаспек-
тність наукових досліджень, ряд питань, пов’язаних 
з особливостями інвестування в аграрний сектор еко-
номіки, залишаються недостатньо вивченими.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
підвищення рівня матеріально-технічного забезпе-
чення сільськогосподарських підприємств і пожвав-
лення аграрної економіки галузь потребує значних 
обсягів інвестицій. Проте рівень інвестування в 
аграрній сфері в останні роки залишається надзви-
чайно низьким порівняно із його загальним зростан-
ням у країні [1].
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Нині сільське господарство потребує масштабного 
й ефективного інвестиційного забезпечення. Однак, 
власні, залучені та позикові інвестиційні джерела 
товаровиробників недостатні для забезпечення їх по-
треб. Іноземні інвестиції в аграрний сектор економі-
ки залучаються в обмежених обсягах, а їх частка в 
загальних вкладеннях поки що незначна [2].

Інвестиційна привабливість аграрного сектору 
характеризується такими складовими: ресурсною, 
інфраструктурною, фіскальною та економічною. Ре-
сурсна привабливість визначається комерційною 
ефективністю використання основних ресурсів галу-
зі. Інфраструктурна привабливість для інвестора – 
це рівень розвитку виробничої, соціальної та ринко-
вої інфраструктури, яка створює сприятливі умови 
для ведення бізнесу. Фіскальна привабливість визна-
чає податкове навантаження та бюрократизацію про-
цедури збирання податків. Кількість податків, їхня 
сума з розрахунку на гектар площі, частка подат-
ків у структурі доданої вартості аграрного сектору 
в Україні в 3-4 рази менші, ніж в інших країнах  
Європи. Це є важливою рисою інвестиційної прива-
бливості аграрного сектору. Економічна привабли-
вість аграрного сектора комплексно характеризує 
збалансованість факторів виробництва, їхню при-
датність до використання на практиці та їх ефектив-
ність. На формування інвестиційної привабливості 
аграрного сектору впливають наступні фактори: по-
треба в ресурсних поставках сировини для власних 
виробничих потужностей; наявність власних кана-
лів та ринку збуту сільськогосподарської продукції; 
інтелектуальний потенціал у галузі; високий рівень 
рентабельності окремих виробництв у сільському 
господарстві; результативність сільського виробни-
цтва, а також економічна стабільність регіонів.

Українське сільське господарство сьогодення кри-
тично потребує оновлення за рахунок матеріального, 
розумового та інноваційного капіталу. На жаль, ми 
вимушені констатувати низьку зацікавленість та від-
носно невисоку здатність української інвестиційної 
та банківської системи приймати участь у розвитку 
аграрного бізнесу нашої держави.

Однією з сильних сторін аграрного сектору еко-
номіки України, у порівнянні з аналогічною галуззю 
в інших державах, є помірні природно-кліматичні 
умови для ведення агробізнесу, а також чорноземи. 
Завдяки цьому Україна багата на такі сільськогос-
подарські культури, як зернові (пшениця, ячмінь), 
зернобобові, технічні культури (цукровий буряк), 
картопля та інші. Іншою перевагою є вигідне геогра-
фічне розташування, а саме близькість до країн ЄС, а 
також вихід до моря. Також в Україні розвинені всі 
форми власності, а саме приватна, суспільна та змі-
шана. В Україні можна вільно брати ділянки землі 
та майно в довгострокову оренду та приватизувати 
землю. На базі науково-технічних інститутів створю-
ються інформаційні матеріали щодо економічного та 
інвестиційного потенціалу, регулярно проводяться 
семінари з питань залучення іноземних інвестицій. 
Україна бере участь в інвестиційних проектах, на-
приклад, 25 листопада 2014 року було зроблено за-
яву, що в 2015 році Україна приєднається до про-
екту Український Інвестиційний Діалог (Ukrainian 
Investment Dialog-2015), метою якого є консолідація 
зусилля влади, бізнесу та громадськості для створен-
ня умов інвестування в економіку України. Відповід-
но до цього, заплановано збільшити обсяг інвестицій 
у сільське господарство в чотири рази в порівнянні 
з 2006 роком, майже в три рази збільшити виручку 
від реалізації, у п’ять разів – чистий прибуток та у 

2,5 рази – рентабельність, з 7,8% в 2007 р. до 21,8% 
в 2015 р.

При визначені «непомірного» інвестиційного клі-
мату можна зазначити такі фактори: по-перше, це не-
стабільність законодавчої бази, та її недосконалість, 
що призводить до тіньової економіки та корупції. Осо-
бливо недосконалим є податкове та трудове законо-
давство. Відповідно, з недосконалості законодавства 
слідує низький рівень правового та судового захис-
ту прав та інтересів інвесторів. Також Україна має 
негативний інвестиційний імідж, обумовлений полі-
тичними факторами. Підприємства в Україні мають 
низький рівень капіталізації прибутків підприємств. 
Для роботи в сфері інвестиційної діяльності майже 
відсутній підготовлений менеджмент. Відсутній ме-
ханізм страхування інвестиційних ризиків, який пе-
редбачений законодавством, але на практиці не реа-
лізований [9]. Відсутня інформація про інвестиційне 
середовище, що вказує на непрозорість інвестиційно-
го клімату. Також в Україні встановлено високі рівні 
податків, які стягуються з іноземних інвесторів, що 
робить Україну інвестиційно непривабливою. Крім 
того, високий рівень бюрократизації та зарегульова-
ність процесу створення та ведення бізнесу породжує 
адміністративний тиск на бізнес. Україна використо-
вує застарілу і надмірно складну систему контролю 
безпеки та якості харчової продукції. Така система 
не гармонізована з міжнародними чинними угодами, 
міжнародними вимогами, не відповідає вимогам СОТ і 
не визнається переважною більшістю країн світу. Та-
ким чином, ми не можемо експортувати свою продук-
цію на прибутковий і платоспроможний ринок Євро-
пейського союзу. Але найголовнішим є те, що діюча 
система не забезпечує ефективного контролю безпеки 
та якості харчової продукції для населення України. 
Така негнучка, застаріла і надмірно складна систе-
ма призводить до значних витрат з боку бізнесу. Для 
подолання цього необхідно: звузити повноваження 
і зменшити кількість перевіряючих органів у сфері 
господарської діяльності, зменшити часові і фінансові 
витрати на дозвільні процедури (що особливо стосу-
ється сфери будівництва, відведенні землі, викорис-
танні природних ресурсів, оренди нерухомості), спрос-
тити доступ до інформації шляхом створення сайтів 
у дозвільних центрах та спеціалізованої структури в 
органах державної влади, яка б надавала безкоштовні 
консультації щодо механізму проходження дозвіль-
них процедур.

У 2014 році групою Світового банку було про-
ведено дослідження щодо умов ведення бізнесу в  
189 країнах світу (Doіng Busіness-2014). Перші місця 
рейтингу зайняли Сінгапур, Гонконг, Нова Зеландія, 
США, тобто країни, які є привабливими як для ве-
дення бізнесу, так і для проживання. Україна посі-
дає 96 місце в даному рейтингу, хоча рейтинг виріс 
на 16 позицій, порівняно, з дослідженням 2013 року, 
все одно, за деякими параметрами легкості ведення 
бізнесу прирівнюється до таких країн як Лесото (пів-
день Африки), Філіппіни, Палестинська Автономія 
(Сектор Газа і Західний берег річки Йордан) тощо. Це 
говорить про складність відкриття бізнесу в Україні, 
насамперед за таким показниками як приєднання до 
електричних мереж, захист міноритарних інвесто-
рів, міжнародна торгівля, вирішення проблем з не-
платоспроможності. Також необхідно зазначити, що 
продуктивність капіталу в сільському господарстві 
(секторальна додана вартість на одиницю вартості 
основних засобів) значно перевищує продуктивність 
капіталу в промисловості та сфері послуг. При цьо-
му цей розрив зростає і далі, що є чітким сигналом 
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того, що збільшуються перспективи інвестування в 
сільське господарство. Наприклад, продуктивність 
капіталу в сільському господарстві в понад 3 рази 
перевищує продуктивність капіталу в промисловості 
в 2012 році і вже в понад 4 рази в 2013 році. Цей роз-
рив істотно зростає при порівнянні продуктивності 
капіталу в сільському господарстві зі сферою послуг. 
Кореляція динаміки продуктивності капіталу в сіль-
ському господарстві по відношенню до інших секто-
рів з індексом світових цін на продовольство, який 
розраховується FАО, свідчить про певну залежність 
нашого сільського господарства від загальносвітового 
попиту на продовольство [3].

При визначенні перспектив та можливостей за-
лучення капіталу до аграрного сектору економіки 
України зазначають наступне:

1) Співпраця з новими іноземними партнерами.
Досить часто можна почути про розширення ди-

пломатичних зв’язків між країнами. Залучення но-
вих іноземних інвесторів є надзвичайно корисною 
для розвитку аграрного сектору та країни загалом. 
Співпраця з новими партнерами дає можливість 
державі збільшити розмір надходжень до аграрного 
комплексу через розширення сітки партнерів. Та від-
повідно до самої державної скарбниці. Також це нео-
дмінно поглиблює міжнародну співпрацю України з 
іншими державами. Тож така перевага є досить сут-
тєвою для нашої країни.

2)  Формування позитивного інвестиційного імі-
джу для галузі.

Для інвестора необхідна оцінка інвестиційної 
привабливості, яка визначається в результаті аналі-
зу економічного стану регіону, який включає в себе 
ресурсне забезпечення природними, енергетичними, 
трудовими ресурсами; характеристику науково-тех-
нічного потенціалу; інфраструктури; стан пільгової 
системи; ступень участі населення в інвестиційному 
процесі; вплив інфляції на інвестування. На форму-
вання інвестиційної привабливості аграрного секто-
ру впливають наступні фактори: потреба в ресурсних 
поставках сировини для власних переробних потуж-
ностей; наявність власних каналів та ринку збуту 
сільськогосподарської продукції; інтелектуальний 
потенціал у галузі [4, с. 56]; високий рівень рента-
бельності окремих виробництв у сільському госпо-
дарстві; результативність сільського виробництва, 
а також економічна стабільність регіонів. Якщо те 
чи інше направлення існує в системі нестачі інвести-
цій, то відповідно постає питання стосовно причини 
такої нестачі. Якщо один партнер відмовляється по 
тим чи іншим причинам інвестувати в певну галузь, 
то у інших партнерів виникають питання і сумні-
ви стосовно доцільності інвестування в дану галузь. 
Навіть, якщо проблеми на місці є абсолютно незна-
чними, послідовники теорії «неінвестування» будуть 
шукати причини відсутності активності в даному 
секторі. Відповідно, зі зростанням кількості партне-
рів держави, які інвестують у ту чи іншу галузь, тоб-
то там простежується певна інвестиційна активність, 
то і інші майбутні партнери, вирішують розпочина-
ти співпрацю та інвестування в цю виробничу сферу. 
Тобто, чим більша активність, тим більша інвести-
ційна привабливість сектору.

3) Підвищення рівня підготовки інвестиційних 
проектів відповідно до вимог міжнародних інвести-
ційних фондів.

З розвитком державних взаємин, розвитком про-
цесу інвестування в ту чи іншу галузь, створюється 
певний імідж держави. Відповідно з розвитком цих 
відносин покращуються умови самого інвестування. 

Відповідності його міжнародним інвестиційним стан-
дартам. Якщо партнери оцінюють державу, галузь 
як інвестиційно привабливою, то створюються певні 
умови, які повністю відповідають прийнятим стан-
дартам інвестування [5].

До основних мінусів та проблем інвестування в 
аграрний сектор відносять такі: 

1) Нерівноправність іноземних та вітчизняних ін-
весторів.

Така ситуація простежується не тільки в сфері 
інвестування. На жаль, подібне можна побачити аб-
солютно скрізь. Банальний приклад: погодьтеся, що 
закордонним товарам люди в нашій країні віддають 
більшу перевагу, аніж своїм вітчизняним виробникам.

З позиції інвестування така ситуація притаманна 
і даній сфері. Загалом вона виникає навіть не з яки-
хось певних причин, які справді мають місце, а з самої 
ментальності. Все чуже завжди вважалося кращим, та-
ким, що користується більшою довірою, а рівень дові-
ри до вітчизняних виробників значно нижчий. Вважа-
ється, що іноземні партнери є більш обов’язковими, 
більш відповідальними, ніж українські. Тому, як со-
ціально-психологічний фактор інвестування, він є ви-
значальним для закордонного капіталу. Цю проблему 
можна буде викорінити тільки шляхом покращення 
роботи національних інвесторів.

2) Невизначеність українського законодавства.
Ця проблема є дуже суттєвою. Суть її полягає в 

тому, що не всі аспекти іноземного інвестування по-
криваються національним законодавством України. 
Саме тому, це створює певні труднощі на шляху роз-
витку іноземного інвестування та загалом залучен-
ням іноземних партнерів. Цю проблему можна вирі-
шити лише шляхом внесення відповідних поправок 
до національного законодавства та вилучення прога-
лин, наявних у законодавстві України.

3) Важка прогнозованість рівня інфляції через не-
стабільність економіки.

Дана проблема спровокована великою кількістю 
взаємопов’язаних факторів, вирішення яких мож-
ливе лише через комплексний підхід до державних 
невизначеностей. Нестабільність економіки спричи-
нена безвідповідальною поведінкою держслужбовців. 
У зв'язку з міжнародними економічними змінами 
та високим рівнем нестабільності в Україні – важко 
спрогнозувати майбутній рівень інфляції. Відповідно 
для іноземних партнерів та інвесторів є достатньо ри-
зиковано вкладати кошти в той чи інший сектор дер-
жави, через загрозу отримання фінансових збитків.

Вагомими причинами недостатнього інвестуван-
ня сільського господарства, у тому числі й інозем-
ного, є їх неоптимальна структура, низький загаль-
ний рівень роботи економічних служб в аграрних 
підприємствах, відсутність сприятливого прозорого 
середовища та обґрунтованої концепції економічного 
розвитку регіонів, зокрема концепції інвестиційної 
стратегії на перспективу з урахуванням регіональ-
них особливостей. Зростає вплив і такого чинника 
як відсутність налагодженої системи збуту сільсько-
господарської продукції. 

Формування сприятливого інвестиційного клі-
мату в ринковій економіці відбувається як на ма-
крорівні так і на регіональному рівні шляхом оцін-
ки існуючих проблем, пошуку шляхів поліпшення 
ситуації та подальшої оптимізації сукупності полі-
тичних, правових, економічних, соціальних, органі-
заційних, інформаційних, галузево- та регіонально-
специфічних факторів. Першочерговими заходами 
для створення сприятливого інвестиційного клімату 
є вдосконалення законодавства (передусім податко-
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вого) у країні та створення і підтримка позитивного 
міжнародного іміджу України. Для сільськогоспо-
дарського потенціалу необхідно переглянути струк-
туру та використання земельних угідь, технічний 
потенціал та інше. Ефективність галузей аграрного 
сектору, якість продукції, що виробляється, зале-
жить від сировинних ресурсів. У галузях аграрного 
сектору слабо розвинена ринкова система виробни-
цтва та збуту, недосконалими залишаються систе-
ми оподаткування і ціноутворення, відсутні правові 
гарантії. Це створює певні проблеми в українській 
економіці [6]. На основі вдосконалення пільгової 
системи, проведення фінансово-кредитної політики 
і дії інших важелів, держава повинна забезпечувати 
стабільність економіки і зменшення темпів інфля-
ції, що є важливою умовою для активізації інвести-
ційної діяльності. Іноземний капітал у формі інвес-
тицій надходить перш за все у ті країни, де створена 
стабільна та ефективна законодавча база щодо ре-
жиму залучення та використання іноземних інвес-
тицій. Дуже важливо, щоб інвестиційна діяльність 
в Україні регулювалася законодавчими актами, які 
мають довготривалий характер. Таким чином, мож-
на відзначити, що хоча Україна має розвинену си-
ровинну базу, сприятливі природно-кліматичні, гео-
політичні та інші умови для ефективної діяльності 
аграрного сектору, іноземні інвестори обережно під-
ходять до вкладання коштів. Необхідно створити в 
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агропромисловому комплексі сприятливий інвести-
ційний клімат, спростити процедуру реєстрації та 
оформлення кредитів, створювати спільні підпри-
ємства.
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