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ВСТУП
Інвестування є однією з узагальнюючих харак�

теристик соціально�економічної ситуації в Ук�
раїні. Для економіки країни важливе значення має
піднесення виробництва, і на цій основі збільшен�
ня обсягу інвестицій у привабливі галузі. Інвес�
тиції — це передумова суспільного розвитку. Од�
нією з проблем інвестиційної політики є визначен�
ня найефективніших і пріоритетних сфер вкладен�
ня інвестицій. Інвестор, вкладаючи гроші, врахо�
вує свою імовірну перспективу. Але встановити
раціональне співвідношення вкладів і очікуваних
прибутків на практиці дуже складно.

На сучасному етапі розвитку економіки, як
свідчать результати проведених досліджень, інве�
стиції повинні бути спрямовані в ті сфери і галузі,
які вже освоєні, оскільки створена інфраструкту�
ра значною мірою сприяє їх подальшому розвит�
ку. Головними орієнтирами інвестування є еконо�
мічна та правова стабільність у регіонах, розміри
місцевих ринків.

Інвестиційна програма України орієнтуєть�
ся на пріоритетні об'єкти інвестування, які мо�
жуть бути різними за ступенем значення в ре�
гіонах держави та фінансування за рахунок
різних джерел, у тому числі коштів держави, а
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також вітчизняних та іноземних інвесторів. Але,
як показує аналіз, на сьогодні капітал у першу
чергу спрямовується у високоефективні галузі,
а не в людину.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженнями питань забезпеченості сіль�
ськогосподарських підприємств інвестиційними
ресурсами, інвестиційної діяльності, залучення
іноземних інвестицій в аграрний сектор України,
що має велике значення для забезпечення ефек�
тивності вкладення капіталу, присвячено праці як
вітчизняних так і зарубіжних вчених�економіс�
тів: І.Т. Балабанова, І.О. Бланка, В.П. Горьового,
С.О. Гуткевича, А.А. Задоя, М.І. Кісіля, М.Ю. Ко�
денської, І.В. Ліпсіца, І.І. Лукінова, А.А. Переса�
ди, Г.М. Підлесецького, П.Т. Саблука, П. Саму�
ельсона, І. Шарпа та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— вивчення сучасного стану забезпеченості

сільськогосподарськихпідприємств інвестиційни�
ми ресурсами;

— провести аналіз динаміки нагромадження
обсягу іноземних інвестицій в Україну.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Для України як аграрної держави пріоритет�

ним для інвестування повинно бути сільське гос�
подарство. Ця галузь є основним джерелом сиро�
вини, оскільки головним засобом виробництва
сільського господарства є земля. Це основний ви�
робник продуктів харчування та сировини, який
має на сьогодні низькі потенційні можливості роз�
витку. В умовах ринкової економіки для будь�яко�
го об'єкта інвестування важливим критерієм роз�
витку є інвестиційна привабливість, що визначає
його ефективність [2, c. 51].

Як показав аналіз галузевої структури прямих
іноземних інвестицій, виходячи з критеріїв оцін�
ки інвестиційної привабливості галузей економі�
ки, іноземні інвестори не ризикують вкладати
значні кошти в сільське господарство. Прямі іно�
земні інвестиції за видами економічної діяльності
у 2007 р. становили: сільське господарство — 2,1%,
харчова промисловість — 16,0% загального обся�
гу, внутрішня торгівля — близько 16%, інші галузі
економіки — 47,7%, фінанси, кредит, пенсійне
забезпечення, страхування — 8,1%.

Країною�лідером за походженням інвестицій,
за даними Держкомстату України [3], з 1996 р. за�
лишаються США. Американські компанії інвесту�
вали в українську економіку близько 900 млн дол.
США загального обсягу прямих іноземних інвес�
тицій. За США йдуть Кіпр (11,3%), Велика Брита�
нія (9,5%), Нідерланди (7,5%), Російська Федера�
ція (6,4%), Німеччина (5,9%).

Зарубіжні інвестори проводять свої комп�
лексні дослідження економічного розвитку нашої
країни, визначаючи пріоритетні галузі для свого
капіталу. При аналізі стану сфер та галузей вони
розглядають процес проведення реформ в Ук�
раїні.

Найбільш пріоритетними й одночасно прибут�
ковими сферами для іноземного інвестування є:

— впровадження високопродуктивних техно�
логій вирощування сільськогосподарських куль�
тур та утримання худоби та птиці;

— оновлення та модернізація на базі нових
технологій підприємств переробної та харчової
промисловості, а також тих, що займаються за�
готівлею і збереженням зерна та іншої сільсько�
господарської продукції;

— створення потужностей та сировинної бази
для виробництва тари і пакувальних матеріалів;

— розвиток сільськогосподарського машино�
будування та виробництво обладнання для оліє�
жирової, м'ясо�молочної, борошномельно�кру�
п'яної та хлібопекарської промисловості;

— налагодження випуску ефективних хімічних
засобів захисту сільськогосподарських рослин і
тварин;

— надання виробничих послуг сільськогоспо�
дарським та іншим агропромисловим підприємс�
твам;

— проведення інвестиційного аналізу, завдан�
нями якого є: розрахунок показників, що харак�
теризують ефективність інвестицій та оцінка рівня
і динаміки їх ефективності; встановлення і оцінка
основних тенденцій, і закономірностей форму�
вання показників ефективності; виявлення на�
прямів покращення використання і прискорення
віддачі інвестицій; розробка заходів щодо підви�
щення економічної ефективності інвестицій [6].

Для ефективного ведення діяльності сіль�
ськогосподарським виробничим кооперативам не�
обхідно вжити заходів щодо удосконалення їх
структури та формування коштів, необхідних для
забезпечення економічної стабільності та здат�
ності маневрувати в умовах ринку [4, c. 182]. Отже,
для інвестиційної діяльності необхідна чітка дер�
жавна інвестиційна політика [1, c. 35].

Взаємовідносини галузей агропромислового
комплексу повинні будуватися на інтеграційній
основі. При цьому сільське господарство є об'єктом
інвестування, а харчова промисловість — суб'єктом
процесу інвестування. Харчова промисловість,
інвестуючи у сільське господарство, повинна сти�
мулювати підвищення виробництва якісної
сільськогосподарської продукції — сировини.

Для реалізації сільськогосподарського потен�
ціалу необхідно переглянути структуру та вико�
ристання земельних угідь, структуру стада, техн�
ічний потенціал, а для аналізу стану основних ви�
робничих фондів сільського господарства пропо�
нується використовувати систему показників [5].

Світовий досвід показує, що іноземний капі�
тал у формі інвестицій надходить, перш за все, у
ті країни, де створена стабільна та ефективна за�
конодавча база щодо режиму залучення й вико�
ристання іноземних інвестицій.

Підприємства сільського господарства від�
чувають гостру потребу в сучасному технологічно�
му обладнані. Хоча Україна має розвинену сировин�
ну базу, сприятливі природно�кліматичні, геополі�
тичні та інші умови для ефективної роботи агропро�
мислового комплексу, іноземні інвестори обережно
підходять до вкладення коштів. Аналіз створення в
Україні умов для інвестування свідчить про те, що тре�
ба створити в АПК сприятливий інвестиційний
клімат, спростити процедуру реєстрації та оформ�
лення кредитів, створення спільних підприємств, про�
дажу цінних паперів, у тому числі акцій.

Основними формами залучення капіталу були
грошові внески, які становили 754,3 млн дол. США
(57,1%), та внески у формі рухомого й нерухомо�
го майна — 483,6 млн дол. США (36,6%).

Станом на 1 січня 2009 року інвестиції на�
дійшли з 114 країн світу, а найбільші обсяги вне�
сено нерезидентами з: Кіпру (8534,0 млн дол.
США) — 22,7%, Німеччини (6826,9 млн дол. США)
— 18,1%, Нідерландів (3253,7 млн дол. США) —
8,6%, Австрії (2564,9 млн дол. США) — 6,8%, Ве�
ликобританії (2329,2 млн дол. США) — 6,2%, Ро�
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сійської Федерації (2097,4 млн дол. США) — 5,6%,
Сполучених Штатів Америки (1522,5 млн дол.
США) — 4,0%.

 Цим країнам належить 72% загального нагро�
мадженого обсягу прямих інвестицій в економіку
України. Обсяг прямих іноземних інвестицій в
Україну за 2008 р. збільшився на 36,48%, або на
7882 млн дол. США і на 1 січня 2008 р. становив 29
489 млн дол. США.

Серед регіонів найбільші обсяги іноземного
капіталу були вкладені в Києві — 9496,7 млн дол.
США, Дніпропетровській області — 2924,2 млн
дол. США та Донецькій області — 1406,8 млн дол.
США. У 2008 році в Київську область було інвес�
товано з�за кордону 1078,5 млн дол. США.

Основними формами залучення капіталу є
грошові внески, які становили 15747,12 млн дол.
США (53,4% від вкладеного обсягу), та внески у
формі рухомого і нерухомого майна — 10763,48
млн дол. США (36,5%).

Головна мета інвестиційної політики — зупи�
нити спад виробництва, а також забезпечити ви�
готовлення конкурентоспроможної вітчизняної
сільськогосподарської продукції за рахунок ак�
тивізації залучення інвестицій.

В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів
особливого значення набуває встановлення чер�
говості у вирішенні перелічених проблем. Інакше
кажучи, має здійснюватися ранжування останніх
і визначення шкали їх переваг у часі й просторі,
тобто мають розставлятися економічні й інвес�
тиційні пріоритети.

Розглядаючи інвестиційне забезпечення як
цілісну систему, можна побачити, що стан цієї си�
стеми перебуває в залежності від численних фак�
торів, роль яких змінюється, впливає на ритм і ре�
зультативність відтворювального процесу. Кіль�
кісний вимір багатьох економічних явищ усклад�
нюється інфляційними процесами, багатовимір�
ністю показників, які характеризують інвестицій�
ну діяльність.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку економіки інве�

стиції повинні бути спрямовані в ті сфери й галузі,
які вже освоєні, оскільки створена інфраструк�
тура значною мірою сприяє їх подальшому роз�
витку. Головними орієнтирами інвестування є
економічна та правова стабільність у регіонах,
розміри місцевих ринків. Для України як аграр�
ної держави пріоритетним для інвестування по�
винно бути сільське господарство. Ця галузь є
основним джерелом сировини, оскільки головним
засобом виробництва сільського господарства є
земля. Це основний виробник продуктів харчуван�
ня та сировини, який має на сьогодні низькі по�
тенційні можливості розвитку.

Найбільш пріоритетними й одночасно прибут�
ковими сферами для інвестування в сільсько�
господарське виробництво є: впровадження висо�
копродуктивних технологій, вирощування сіль�
ськогосподарських культур та утримання худоби і
птиці; оновлення й модернізація на базі нових тех�
нологій підприємств переробної та харчової про�
мисловості, а також тих, що займаються заготівлею
і збереженням зерна та іншої сільськогосподарсь�
кої продукції; створення потужностей і сировинної
бази для виробництва тари й пакувальних матері�
алів; розвиток сільськогосподарського машинобу�
дування та виробництво обладнання для оліє�жи�
рової, м'ясо�молочної, борошномельно�круп'яної
та хлібопекарської промисловості; налагодження
випуску ефективних хімічних засобів захисту
сільськогосподарських рослин і тварин; надання
виробничих послуг сільськогосподарським та іншим
агропромисловим підприємствам.
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Рис. 1. Нагромаджені обсяги іноземних
інвестицій в Україну в 1997—2008 рр.

Джерело: Державний комітет статистики України


