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Чкан І. О. Іноземні інвестиції в аграрний сектор України: стан і аспекти розвитку
Метою статті є оцінка стану прямих іноземних інвестицій в економіку України та визначення впливу іноземного інвестування на розвиток 
аграрного сектора країни. Виявлено, що за допомогою залучення іноземних інвестицій підвищується конкурентоспроможність національної про-
дукції, для чого вони повинні надходити у вигляді не тільки матеріальних коштів, але й нової техніки, технологій, ноу-хау, патентів для прове-
дення реконструкції та модернізації сільського господарства тощо. Проведений аналіз свідчить, що частка аграрного сектора в інвестиційному 
портфелі інвесторів в Україні залишається найменшою порівняно з торгівлею, будівництвом і промисловістю. У результаті дослідження вияв-
лено, що для підвищення конкурентоспроможності національної економіки необхідно вдосконалити правову та організаційну бази, зберегти та 
підвищити дії механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату. Але при цьому збільшення обсягів іноземних інвестицій в економіку 
країни не вирішить питання підвищення рівня економічного розвитку. Перспективи подальших досліджень полягають в пошуку та реалізації 
додаткових заходів щодо активізації інвестиційних процесів у аграрній сфері за наявності багатьох несприятливих чинників, таких як політич-
на нестабільність (військові дії на сході країни), постійне реформування сфер економіки, недостатньо розвинута інфраструктура, проблеми в 
грошовій сфері, високий рівень корупції, недовіра до судової системи та інші.
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Чкан И. А. Иностранные инвестиции в аграрный сектор Украины: состояние и аспекты развития
Целью статьи является оценка состояния прямых иностранных инвестиций в экономику Украины и определение влияния иностранного инвести-
рования на развитие аграрного сектора страны. Определено, что с помощью привлечения иностранных инвестиций повышается конкуренто-
способность национальной продукции, для чего они должны поступать в виде не только материальных ресурсов, но и новой техники, техноло-
гий, ноу-хау, патентов для проведения реконструкции и модернизации сельского хозяйства и т. п. Проведенный анализ свидетельствует, что 
часть аграрного сектора в инвестиционном портфеле инвесторов в Украине остается наименьшей в сравнении с торговлей, строительством 
и промышленностью. В результате исследования выявлено, что для повышения конкурентоспособности национальной экономики необходимо 
усовершенствовать правовую и организационную базы, сохранить и повысить действие механизмов обеспечения благоприятного инвестици-
онного климата. Но при этом увеличение объемов иностранных инвестиций в экономику страны не решит вопроса повышения уровня эконо-
мического развития. Перспективы дальнейших исследований заключаются в поиске и реализации дополнительных способов активизации инве-
стиционных процессов в аграрной сфере при наличии многих неблагоприятных факторов, таких как политическая нестабильность (военные 
действия на востоке страны), постоянное реформирование сфер экономики, недостаточно развитая инфраструктура, проблемы в денежной 
сфере, высокий уровень коррупции, недоверие к судебной системе и другие.
Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, сельское хозяйство, аграрный сектор. 
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Chkan I. O. Foreign Investment in the Agrarian Sector of Ukraine: Status, Development Aspects
The article is aimed at evaluating the status of foreign direct investment in the Ukrainian economy and defining the impact of foreign investment on the 
development of the country’s agrarian sector. It is defined that by attracting foreign investment, the competitiveness of national products is increased, for 
which they must come in the form of not only material resources, but also new equipment, technologies, know-how, patents for conducting reconstruction and 
modernization of agriculture, etc. The carried out analysis shows that part of the agrarian sector in the investment portfolio of investors in Ukraine remains the 
smallest in comparison with trade, construction and industry. The study has identified that in order to improve the competitiveness of the national economy, it is 
necessary to improve the legal and organizational framework, preserve and improve the mechanisms for ensuring a favorable investment climate. At the same 
time, increasing the volume of foreign investment in the country’s economy will not solve the issue of increasing the level of economic development. Prospects 
for further research are to find and implement additional ways to revitalize investment processes in the agrarian sector, in face of many adverse factors, such 
as political instability (military actions in the east part of the country), the constant reform of the economic spheres, underdeveloped infrastructure, problems 
in the money sphere, high level of corruption, distrust in the judiciary system, and others.
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Аграрна галузь є базою економіки нашої країни. 
Сільське господарство є галуззю, яка спочат-
ку є малоприбутковою та малопривабливою 

для інвестицій, але від розвитку сільського госпо-
дарства залежить розвиток всієї економіки. Вкладен-
ня інвестицій у сільське господарство є ключовим у 
розвитку економіки України. Реалізація питання за-
лучення додаткових ресурсів не тільки для поточного 
виробництва, а й для його розвитку не втрачає своєї 
актуальності. Забезпечення фінансової стабільності 
господарської діяльності завжди є пріоритетними як 
для великих, так і для середніх і малих виробників. 
Наявність постійного факту ризиковості виробни-
цтва в аграрній сфері спричинює підвищення вартос-
ті зовнішніх фінансових ресурсів. Пошук найопти-
мальніших напрямів зовнішнього фінансування має 
на меті залучення, перш за все, зацікавлених інвес-
торів, у тому числі іноземних. Урегулювання та ста-
білізація питання інвестування позитивно вплине на 
загальний стан вітчизняного сільського господарства 
країни та визначення її місця на світовому ринку.

Макроекономічна ситуація в країні має помірне 
поліпшення після помітної дестабілізації за останні 
роки. Інвесторів приваблюють високі показники про-
дуктивності, які може забезпечити українська земля. 
Сільськогосподарська продукція є сировинним дже-
релом створення товарів для кінцевого споживання. 
Здатність сільськогосподарських виробників працю-
вати безперервно та ефективно із зобов’язаннями 
перед партнерами та кредиторами не втрачає акту-
альності та може бути забезпечена за допомогою за-
лучення іноземних інвестицій.

Дослідженням питання ефективності викорис-
тання іноземних інвестицій в аграрному секторі кра-
їни займаються багато вітчизняних науковців. Серед 
них слід відмітити таких відомих українських вчених, 
як Безп’ята І. В., Бондаренко О. О., Герасименко Ю. В., 
Дем’яненко М. Я., Кісіль М. І. та багато інших. Проте 
проблематика розвитку агарного сектора України по-
требує подальших досліджень через наявність цілого 
кола невирішених питань і комплексу сучасних ви-
кликів та умов його функціонування.

Мета статті полягає в оцінці надходжень пря-
мих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України 
та визначенні впливу іноземного інвестування на 
розвиток аграрного сектора країни.

Питання привабливості ведення бізнесу в аг-
ропромисловому комплексі завжди є актуальними. 
Галузь сільського господарства України продовжує 
підвищувати обсяги виробництва швидше, ніж на-
ціональна економіка в цілому. За даними Державної 
служби статистики України, приріст виробництва 
сільськогосподарської продукції у 2018 р. порівняно з 
2017 р. склав 7,85%, а приріст у січні – вересні 2019 р. 
порівняно з аналогічним періодом 2018 р. склав 12%. 

За інформацією Департаменту інформації та 
комунікацій з громадськістю, Україна підвищила свій 

інвестиційний рейтинг у Doing Business-2020 одразу 
на 7 позицій, покращив 6 показників з 10 індикато-
рів, які враховуються фахівцями Світового банку при 
складанні рейтингу. Індекс легкості ведення бізнесу 
Doing Business є важливим маркером для інвесторів 
при прийнятті рішення про інвестиції в ту чи іншу 
країну світу [1]. Підняття у світових рейтингах під-
вищує довіру іноземних інвесторів щодо прийняття 
рішення про інвестування.

Іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються 
іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної ді-
яльності відповідно до законодавства України з ме-
тою отримання прибутку або досягнення соціального 
ефекту [6].

Агропромисловий сектор України має недо-
оцінений виробничий та експортний потенціал, який 
може зробити значний внесок в економічне зростан-
ня держави в цілому та розвиток сільської місцевості 
зокрема. Хоча частка аграрного сектора в інвести-
ційному портфелі інвесторів в Україні залишається 
найменшою порівняно з торгівлею, будівництвом і 
промисловістю, останніми роками спостерігається її 
зростання на 13,7% у 2018 р. порівняно з 2015 р. (табл. 1,  
рис. 1), тобто аграрна галузь не втрачає свого авто-
ритету серед інвесторів. 

За допомогою залучення іноземних інвестицій 
підвищується конкурентоспроможність на-
ціональної продукції. Відомо, що українська 

аграрна продукція в основному не є конкурентоспро-
можною на міжнародному ринку. На це впливають 
такі фактори, як: застаріле обладнання, за допомогою 
якого неможливо підвищити продуктивність праці; 
застаріла технологія виробництва продукції, що ро-
бить її не такою якісною, як, наприклад у країнах Єв-
ропи; низький рівень зацікавлення та вмотивованості 
працівників тощо. Залучення інвестицій дасть змогу 
вирішити дані проблеми, що посприяє підвищенню 
конкурентоспроможності продукції та створенню 
позитивного інвестиційного іміджу України [9].

У більш широкому контексті іноземні інвести-
ції слід розглядати як елемент залучення сукупного 
іноземного капіталу для здійснення економічних 
перетворень. Але для цього ПІІ повинні надходити 
у вигляді не лише матеріальних коштів, але й нової 
техніки, технологій, ноу-хау, патентів для проведення 
реконструкції та модернізації сільського господар-
ства тощо. Прямі іноземні інвестиції заохочують екс-
порт країни, дають змогу підприємству розширити 
свою мережу збуту і таким чином розширити асорти-
мент товарів, які продаються на закордонних ринках, 
більшою мірою, ніж якби вся торгівля здійснювалася 
через експорт [3].

Прямі іноземні інвестиції до економіки України 
надійшли більше ніж зі 100 країн світу, але основна 
частина надходжень вже протягом багатьох років 
припадає на 5–6 країн. Найбільшим іноземним інвес-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
ВЕ

СТ
И

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

97БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2020
www.business-inform.net

Таблиця 1

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України та частка сільського, лісового та рибного 
господарства в загальному обсязі інвестицій

Показник
Обсяги на 1 січня Обсяги  

станом на  
01.10. 2019 р.

Відхилення 
2018 р.  

у % від 2015 р.2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Усього прямих інвестицій,  
млн дол. США 38356,8 32122,5 31230,3 31606,4 34727,6 82,4

Сільське, лісове та рибне господар-
ство, млн дол. США 617,0 502,2 586,2 578,6 536,7 93,8

Частка сільського, лісового та риб-
ного господарства у загальному 
обсязі ПІІ, %

1,61 1,56 1,88 1,83 1,55 113,7

Джерело: складено на основі даних [2].
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Рис. 1. Частка прямих іноземних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство України  
в загальних обсягах ПІІ

тором нашої країни є Кіпр, частка якого в загальній 
сумі прямих інвестицій у 2018 р. склала 42,7%; другу 
за розміром позицію щодо прямих інвестицій в еко-
номіці України займають Нідерланди (26,5%), які, як 
відомо, є країною – опікуном нашої країни в банків-
ській структурі. Також зберігають свої інвестиційні 
позиції такі країни, як Велика Британія – 8,1% у за-
гальній сумі прямих інвестицій, Німеччина – 6,9% 
(табл. 2). При цьому, для економіки України важли-
вими є інвестиції саме з тих країн, які є технологічни-
ми лідерами та спеціалізуються на виробництві това-
рів з високою часткою доданої вартості.

Найбільшим інвестором ПІІ в сільське, лісове 
та рибне господарство України серед європей-
ських країн, як видно з табл. 3, є Кіпр – 33,1% 

від загальної суми інвестицій у 2018 р. Також вагоми-
ми інвесторами є Німеччина – 18,9% і Данія – 12,8%.

Наприклад, серед країн Центрально-Східної 
Європи лідерами щодо залучення іноземних інвес-
тицій є Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина, на 
які припадає понад 75% іноземного капіталу, що над-
ходить у країни ЦСЄ. Припливу ПІІ в ці країни спри-
яють позитивні інвестиційні рейтинги міжнародних 
агентств (Moody`s, S&P, Fitch тощо), які відобра-
жають політичну та економічну стабільність країн,  
а також їх сприятливий інвестиційний клімат [4, с. 82].

Процес інтеграції України у світове господар-
ство неможливий без взаємовигідних відносин на 
будь-якому рівні та сфери господарювання, зокрема 
в процесі освоєння іноземних інвестицій, і це має 
бути забезпечено,  перш за все, шляхом урегулювання 
норм національного законодавства та їх відповіднос-
ті до міжнародних стандартів.

Так, з метою забезпечення створення сприят-
ливих умов для інвесторів та подальшого розвитку 
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Таблиця 2

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України, млн дол. США

Країна 

Обсяги на 1 січня Обсяги ста-
ном на 01.10. 

2019 р.

Частка краї-
ни у % в за-
гальній сумі 
ПІІ у 2018 р.

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Усього з країн ЄС 29308,0 24982,8 23425,7 24145,2 27205,8 100

Австрiя 1351,5 1152,6 1099,9 1038,8 1209,4 4,3

Бельгiя 104,2 96,8 99,3 103,9 104,6 0,4

Болгарiя 22,0 32,1 38,4 39,9 47,8 0,2

Велика Британія 2146,2 1785,2 1947,0 1944,4 2038,3 8,1

Грецiя 54,3 41,8 44,3 43,0 51,8 0,2

Данiя 149,3 138,8 137,6 153,6 156,9 0,6

Естонiя 240,3 243,3 222,1 235,0 247,7 0,9

Iрландiя 71,5 72,9 42,8 48,4 39,4 0,2

Iспанiя 64,9 56,1 59,0 63,5 60,0 0,3

Iталiя 207,8 216,4 196,7 201,6 251,0 0,8

Латвiя 62,6 49,0 40,0 38,2 43,2 0,1

Литва 188,2 137,1 121,7 124,6 187,8 0,5

Люксембург 398,8 363,9 660,1 515,8 446,7 2,1

Мальта 47,0 46,0 56,9 59,3 59,9 0,2

Нiдерланди 6887,3 6090,3 6028,4 6395,0 7556,5 26,5

Нiмеччина 2110,6 1604,9 1564,2 1682,9 1791,3 6,9

Польща 708,0 679,4 509,1 571,3 677,0 2,4

Португалiя 7,6 5,5 3,2 4,3 4,6 0,01

Румунiя 25,3 20,2 19,3 20,1 24,0 0,08

Словаччина 74,2 72,2 71,1 74,9 78,2 0,3

Словенiя 24,7 19,5 18,7 20,1 22,1 0,08

Угорщина 466,4 333,7 498,1 511,1 367,3 2,1

Фiнляндiя 103,1 89,8 110,2 131,0 145,9 0,5

Францiя 1341,9 1299,1 615,6 723,4 818,7 3

Хорватiя 2,4 1,4 1,6 1,3 2,3 0,005

Чехія 112,6 106,2 106,3 115,8 114,8 0,5

Швецiя 363,7 334,0 328,8 351,2 355,4 1,4

Кiпр 11971,6 9894,8 8785,5 8932,7 10303,2 42,7

Джерело: складено на основі даних [2].

сільського господарства урядом розроблена Стратегія 
сприяння залученню приватних інвестицій у сільське 
господарство на період до 2023 року [5]. Метою цієї 
Стратегії є вдосконалення організаційно-економічних 
і правових умов для сприяння залученню приватних 
інвестицій у сільське господарство (зокрема в рамках 
спільного з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку системного проєкту «Програма «Приско-
рення приватних інвестицій у сільське господарство 
України»), що дасть змогу збільшити експорт сіль-
ськогосподарської продукції, забезпечити національну 
продовольчу безпеку та стійке економічно ефективне 
та екологічно збалансоване зростання аграрної галузі. 

Але, на жаль, ключовим завданням при реалі-
зації Стратегії є фінансова підтримка організаційних 
питань реалізації земельної реформи, яка без належ-
ного узгодження між всіма учасниками ринку землі 
буде малоефективною. За оцінками науковців Інсти-
туту аграрної економіки, у разі створення умов для 
масових операцій з купівлі-продажу земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення кошти по-
тенційних інвесторів і надалі будуть відволікатися від 
інвестування реальних проєктів агробізнесу.

Можна сказати, що зняття мораторію на продаж 
землі, передусім, – це приплив іноземних інвестицій в 
аграрний сектор, який створить умови для появи но-
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Таблиця 3

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в сільське, лісове та рибне господарство України з європейських країн,  
тис. дол. США

Країна 
Обсяги на 1 січня Обсяги  

станом на 
01.10. 2019 р.

Частка краї ни 
у % в загальній 

сумі ПІІ у 2018 р.2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Австрiя 7107,8 5691,8 4411,4 5111,5 4700,8 1,2

Азербайджан 648,9 426,4 – 249,7 558,6 0,05

Бельгiя 1933,2 1725,2 1642,3 2012,6 2303,4 0,4

Білорусь 51,6 58,5 34,9 82,7 108,7 0,02

Болгарiя 227,5 222,3 235,3 – – –

Велика Британія 45537,5 48397,5 50774,8 35244,9 17772,3 8

Данiя 55304,4 48560,9 46411,6 56134,9 50996,7 12,8

Естонiя 340,2 255.3 235,8 519,5 694,6 0,1

Iспанiя 448,7 374.9 485,6 500,0 317,6 0,1

Iталiя 2359,3 1981,5 1876,1 2050,8 1398,1 0,5

Кіпр 238717,4 183004,5 178163,4 145077,4 222772,6 33,1

Латвiя 2001,3 1419,4 1371,4 2746,9 2547,1 0,6

Литва 31,2 – 109,3 34,0 539,7 0,01

Люксембург 630,6 617,1 589,6 67,9 83,8 0,01

Нiдерланди 22229,4 21038,7 16259,2 14430,0 31276,5 3,3

Нiмеччина 64935,1 30459,5 58298,5 82829,0 31157,1 18,9

Норвегія 221,6 154,3 65,5 415,9 71,7 0,09

Польща 31886,9 30069,4 30492,5 31478,4 40170,7 7,2

Російська Федерація 4584,9 4088,6 4081,5 3884,2 4472,1 0,9

Румунiя 553,2 402,5 369,1 365,6 400,2 0,08

Словаччина 13364,5 12007,1 11484,4 13113,9 12403,3 3,0

Туреччина 7050,3 5526,5 5499,8 3622,8 3875,8 0,8

Угорщина 3063,5 2757,6 2697,5 2540,8 2521,3 0,6

Францiя 17712,8 146976,6 21267,2 28347,7 26512,9 6,5

Чехія 2536,3 3208,4 2981,7 2779,9 3350,9 0,6

Швейцарія 495,8 499,0 2494,0 4187,5 6913,9 0,9

Швецiя 14003,1 15924,9 13339,4 – – –

Усього ПІІ 537977,0 433569,4 455671,6 437838,4 467919,8 100

Джерело: складено на основі даних [2].

вих робочих місць, але це, водночас, може знищити 
малих і середніх виробників сільськогосподарської 
продукції, у яких просто не вистачить коштів для ви-
купу землі, а система банківського кредитування ще 
не зможе запропонувати їм спеціальні умови креди-
тування за вигідними ставками.

Крім того, у 2016 р. урядом був прийнятий За-
кон України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо скасування обов’язковості 
державної реєстрації іноземних інвестицій», метою 
якого є спрощення порядку залучення іноземних ін-
вестицій та унеможливлення прояв ознак корупції 
при їх державній реєстрації [7].

У 2017 р. Верховною Радою України прийнято 
Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо усунення 

бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» [8], 
яким урегульовано базові аспекти оформлення до-
зволу на застосування праці іноземців та посвідки на 
тимчасове проживання, що спростить залучення іно-
земних менеджерів та іноземних кваліфікованих пра-
цівників, що необхідно на перших етапах розвитку 
дочірнього підприємства в Україні. Також Законом 
надається право отримувати посвідку на тимчасове 
проживання в Україні іноземним інвесторам, які ма-
ють істотну участь в українських підприємствах, але 
не працевлаштовані на підприємстві. 
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ВИСНОВКИ
Прямі іноземні інвестиції є одним із ключових 

індикаторів впливу на розвиток національної еко-
номіки. Вони сприяють запровадженню нових форм 
управління, створенню нових робочих місць, розши-
ренню експортного потенціалу, активізації конкурен-
тоспроможності держави на світовому ринку тощо.

Підвищення зацікавленості іноземних інвесто-
рів у залученні інвестиції в аграрний сектор України 
повинне базуватися на взаємовигідних умовах, пра-
вильній мотивації та узгодженості інтересів сторін.

Для покращення інвестиційного клімату Укра-
їни та підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки дієвим є реалізація питання вдо-
сконалення правової та організаційної баз для збе-
реження та підвищення дії механізмів забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату. Але при цьому 
збільшення обсягів іноземних інвестицій в економіку 
країни не вирішить питання підвищення економічно-
го розвитку.

При наявності багатьох несприятливих чинни-
ків, таких як політична нестабільність (військові дії на 
сході країни), постійне реформування сфер економі-
ки, недостатньо розвинута інфраструктура, проблеми 
в грошовій сфері, високий рівень корупції, недовіра до 
судової системи та інших, експерти наголошують на 
доцільності здійснення додаткових заходів щодо ак-
тивізації інвестиційних процесів у аграрній сфері.     
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