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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування агропромислового ком�

плексу нашої держави задекларовано як один
із пріоритетних напрямів економіки України
та одна із необхідних умов її національної
безпеки. Тому що саме від розвитку й діяль�
ності агропромислового комплексу безпосе�
редньо залежать обсяги продовольчого рин�
ку, зайнятість сільського населення, відрод�
ження села, наявність споживчих товарів у
громадян.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На міжнародній арені питання іноземного
інвестування постійно привертає увагу багать�
ох науковців, практиків, політиків, зокрема та�
ких як П.В. Беаміш, К.М. Берестовий, І.В. Бон�
дарчук, П.І. Гайдуцький, А.С. Інкпен, Р. Кар�
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У статті представлено сучасне становище інвестиційного клімату аграрних підприємств, зокрема проаналізова%
но загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у сільське господарство та розроблено заходи щодо покращання
інвестування в агропромисловий комплекс.

Modern position of investment climate of agrarian is presented in the article. In particular the general volume of
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agroindustrial complex.
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бау, С.М. Кір'ян, М.І. Кісіль, П.Т. Саблук,
І.Л. Сазонець, А. Скотт, А. Товстоп'ят, В.С. Улан�
чук, А.В. Чупіс, М.Г. Чумаченко, Х. Штанге та
інших. Разом із тим особливого значення на�
буває проблема залучення іноземного капіта�
лу до агропродовольчої сфери.

МЕТА СТАТТІ
Метою даного дослідження є оцінка рівня

залучення іноземного капіталу до агропродо�
вольчої сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості сільськогосподарського ви�
робництва, зокрема, його висока капіта�
ломісткість та відносно низька капіталовідда�
ча, обумовлюють невисокий рівень інвестицій�
ної привабливості даної галузі. Однак, в окре�
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мих регіонах України, у сільське господарство
інвестується суттєва частка валових інвестицій
в їх основний капітал (табл. 1).

Узагальнення статистичної інформації
дало змогу встановити залежність ефектив�
ності діяльності аграрних, зокрема сільсько�
господарських підприємств від обсягу інвес�
тицій у їх основний капітал. З цією метою було
здійснено групування адміністративних обла�
стей України за обсягом інвестицій в основ�
ний капітал сільськогосподарських підприєм�
ствах, охарактеризовано їх за середніми зна�
ченнями результативної і факторних ознак
(табл. 2).

Отримані дані свідчать про суттєву різни�
цю результативних ознак між крайніми група�
ми, що є наслідком вкладення більших обсягів
інвестицій.

Зокрема, в адміністративних областях з
найвищим рівнем факторної ознаки (Черкась�
ка і Київська області), рівень рентабельності
сільськогосподарських підприємств на 16,3
відсоткові пункти вищий, ніж у підприємствах
областей 1 групи.

Як свідчить аналіз статистичної інформації,
на диверсифікацію діяльності харчових під�
приємств у середньому спрямовується близь�
ко 25 % загального обсягу інвестицій у їх ос�

новний капітал. Решта фінансових активів ви�
користовуються для підтримки діючих потуж�
ностей, їх технічне переоснащення і реконст�
рукцію.

Традиційно джерела інвестування дивер�
сифікації діяльності харчових підприємств
можуть бути внутрішніми (власні кошти
суб'єктів господарювання, державні інвес�
тиції, позики) і зовнішніми (іноземні інвес�
тиції). Першочерговим джерелом фінансових
ресурсів є власні кошти підприємств, що фор�
муються за рахунок чистого прибутку та
амортизаційних відрахувань. Перевагами са�
мофінансування інвестиційних процесів хар�
чових підприємств є простота і швидкість до�
ступу. Водночас, власні джерела фінансуван�
ня є досить обмеженими, що обумовлено
низьким рівнем рентабельності сільськогос�
подарської діяльності та нераціональною
амортизаційною політикою. Однак, слід
відмітити прояв позитивних тенденції, зокре�
ма, збільшення кількості прибуткових
підприємств та обсягів чистого прибутку від
їх діяльності (рис. 1).

За період 2007—2011 рр. частка прибутко�
вих підприємств збільшилася на 4,4%. Відпові�
дно, чистий прибуток від їх діяльності, що є по�
тенційним джерелом інвестування процесів ди�
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Таблиця 1. Основні показники інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектора
економіки України
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Таблиця 2. Залежність ефективності діяльності аграрних підприємств від рівня інвестицій
в основний капітал за 2011 р.
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версифікації, зріс на 4 млрд грн. або 115 %.
Амортизаційні фонди харчових підприємств
практично не виконують свої функції як дже�
рела інвестиційних ресурсів, що обумовлено, в
основному, нецільовим використанням аморти�
заційних відрахувань та недосконалістю меха�
нізму їх здійснення, зокрема невідповідністю
темпів індексації основних фондів та їх реаль�
ної вартості.

Власні джерела інвестування, як показує
практика господарювання, є достатніми для
здійснення лише горизонтальної диверсифі�
кації діяльності підприємств. Реалізація більш
капіталомістких інвестиційних проектів по�
требує залучення додаткових фінансових ре�
сурсів.

Трансформаційний характер економіки
України, що призвів до скорочення обсягів
внутрішнього інвестування та обмеження
власних фінансових ресурсів, обумовлює
необхідність залучення капіталу міжнарод�
них організацій та транснаціональних ком�
паній.

Серед іноземних фірм�інвесторів АПК, які
успішно займаються підприємництвом в Ук�
раїні, це "Монсанто",  "Каргілл", "Кейс"
(США), "Даймлер�Бенц", Головний коопера�
тив "Райффайзен", "Янке" (ФРН), "Ілта
Холдінг С.А. " (Швейцарія) та багато інших.
Слід відзначити, що загальний обсяг інозем�
них інвестицій в АПК України все ще недо�
статній (рис. 2).

Рис. 1. Фінансові результати діяльності підприємств агропро=довольчого сектору України

Рис. 2. Іноземні інвестиції в агропродовольчий сектор України

Рис. 3. Галузева структура прямих іноземних інвестицій у сільське господарство та
мисливство України, 2011 р.
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Так, протягом 2011 р. в основні фонди
підприємств сільського господарства та мис�
ливства було інвестовано 867,8 млн дол. США,
що майже у 10 разів більше, ніж у 2001 р. У
структурі інвестицій переважають капіталовк�
ладення у рослинництво. Так, у 2011 р. у
підприємства даної галузі було інвестовано
610,2 млн дол. США, що становить 71% від за�
гального обсягу прямих інвестицій у сільське
господарство (рис. 3). Другою за капіталоємн�
істю була галузь тваринництва, іноземні інвес�
тиції в розвиток якої у 2011 р. становили 192,3
млн дол США.

Найбільші обсяги іноземних інвестицій у
2011 р. здійснювалися у сільське господарство
Київської (241,1 млн дол США), Львівської
(120,1 млн дол США), Івано�Франківської (66,3
млн дол США), Дніпропетровської (63,7 млн
дол США) областей. Близько 40 млн дол США
було інвестовано у сільськогосподарські
підприємства Рівненської та Харківської обла�
стей.

Найменш привабливими для іноземних інве�
сторів виявилися Волинська, Закарпатська,
Чернівецька та Луганська області (близько 2
млн дол США).

У цілому, інвестиційна привабливість аграр�
ного сектора України для іноземних контра�
гентів зростає, що обумовлено, в першу чергу,
значним потенціалом розвитку даної галузі в
умовах наростання глобальної продовольчої
кризи. Однак, стримуючими чинниками для
розвитку іноземного інвестування залишають�
ся нестабільність законодавства, особливо
щодо захисту прав приватної власності, висо�
кий рівень тінізації та корумпованості еконо�
міки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, навіть за умов економічної та

фінансової кризи, що охопила й Україну,
сільське господарство країни приваблює іно�
земних інвесторів завдяки власній низькій на�
сиченості та високому потенціалу розвитку.
Тому можемо стверджувати, що агропродо�
вольчий сектор досі цікавить іноземних інвес�
торів, частково це зумовлено тим, що розвинені
ринки перенасичені, а довгострокові інвес�
тиційні вкладення шукають місце на ринках, що
розвиваються. На нашу думку, ринок сільсько�
господарської продукції досить молодий, а по�
тенціал подальшого розвитку має високий,
насамперед у сегментах довгострокового іно�
земного капіталовкладення, що сприяє залу�
ченню іноземних інвесторів. А світова фінан�
сова криза сприятиме перерозподілу частки на

українському ринку сільського господарства
на користь підприємств, спроможних протис�
тояти труднощам, що постійно виникають.
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