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Інвестування набуває важливого значення для розвитку країн. Особливо, 

коли світ знаходиться в умовах економічної кризи і попит на інвестиції у такій 
ситуації значно перевищує їх пропозицію. У такому становищі опинилася і 
наша Україна. Через несприятливий інвестиційний клімат, країні не вдається 
залучати достатній обсяг інвестиції для стимулювання подальшого розвитку і 
зростання економіки, а аграрному сектору не вдається повною мірою 
скористатися сприятливими природними умовами та високими світовими 
цінами на сільськогосподарську продукцію.  

Метою роботи є відображення реального стану інвестиційного 
забезпечення української економіки та визначення проблем розвитку аграрного 
сектора для пошуку ефективного їх вирішення та підвищення інвестиційної 
привабливості галузі та України. Завдання роботи полягає в аналізі надходжень 
капітальних та прямих іноземних інвестицій в сільське господарство України та 
визначення основних країн-інвесторів сільського господарства України. 

У будь-якій країні процес управління інвестиціями чітко регулюється 
державою, що обумовлюється зацікавленістю у притоці капіталу в різні сфери 
економіки. Розглядаючи розподіл капітальних вкладень в економіку України за 
окремими видами діяльності, з 2010 р. по 2013 р., за даними Державного 
комітету статистики України спостерігаємо, що галузь сільського господарства 
не користується великою популярністю для залучення інвестицій в загальному 
виді. Найбільше залучається коштів в промисловість та будівництво, що 
свідчить про інвестиційну привабливість даних галузей та наявність ефективної 
політики управління ними. Позитивна тенденція залучення капітальних 
інвестицій в сільське господарство простежується, але у структурі інвестицій в 
економіку України важливе місце займають прямі іноземні інвестиції. 
Незважаючи на невелику частку в загальних інвестиціях, вони мають значний 
вплив на її розвиток. За даними Державного комітету статистики України 
простежується, що за всі чотири роки (2011 – 2014) лідерами залишаються одні 
й ті ж галузі. Крім того, важливо вказати на те, що потік інвестицій у інші 
сфери діяльності порівняно з сільським господарством з кожним роком 
збільшується. На 1 січня 2014 р. більша частина інвестицій припадає на 
українську промисловість – 18012,5 млн. дол., або 30,9 % прямих інвестицій, а 
також на установи фінансової і страхової діяльності – 15348,8 млн. дол., або 
26,3, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 
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засобів і мотоциклів – 7559,6 млн. дол., або 13 %, організації з роботи з 
нерухомістю – 4370,9 млн. дол., або 7,5 %, наукові і технічні організації – 
3448,4 млн. дол., або 5,9%. На галузь сільського, лісового та рибного 
господарства припадає лише 839,3 млн. грн., або 1,4 %. 

Розглянувши дані вище спостерігаємо, що при збільшенні кількості 
потоку капітальних інвестицій в сільське господарство протягом 2010 – 
2014 рр., зросла і їх частка в порівнянні з іншими сферами діяльності. Але при 
збільшенні отриманої суми прямих інвестицій за ті ж роки, частка в загальному 
відношенні зменшується, що свідчить знову про надання пріоритету іншим 
сферам діяльності, ніж сільському господарству. Незважаючи на позитивну 
динаміку, абсолютний розмір прямих іноземних інвестицій не відповідає 
можливостям і потребам України. Що стосується інвестування в сільське 
господарство, то не зважаючи на ріст інвестицій протягом останніх років, їх 
частка у загальному обсязі зменшується і залишається дуже низькою. Іноземні 
інвестори ще погано знають ринок капіталу України, а крім того, сама держава 
приділяє недостатньо уваги даній галузі, так як залучені ще не всі можливості 
для її підтримки. Розглянемо найголовніших інвесторів в економіку України, 
які мають важливе значення для діяльності українських організацій. У 2013 
році основними країнами-інвесторами України були Кіпр, Німеччина, 
Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Вірґінські Острови 
(Брит.), Франція, Швейцарія та Італія (майже 83% загального обсягу прямих 
інвестицій в економіці України). У 2014 р. інвестиції в Україну прийшли із 133 
країн світу. Станом на  кінець осені 2014 р. основними інвесторами залишилися 
Кіпр – 15119,6 млн. дол. (31,2%), Німеччина – 5769,6 млн. дол. (11,9%), 
Нідерланди – 5209,2 млн. дол. (10,7%), Російська Федерація – 2957,2 млн. дол. 
США (6,1%). Варто відмітити, що частка інвестицій даних країн у сільське 
господарство в порівнянні з іншими галузями залишається дуже низькою. 
Найбільше значення має як для галузі так і України в цілому Кіпр, від якої у 
2014 р. надійшло 44,8% порівняно з іншими країнами.  

Виконавши аналіз забезпеченості інвестиціями України та галузі 
сільського господарства, можна стверджувати, що існують певні проблеми у 
їхньому притоці. Іноземні інвестори майже не звертають увагу на аграрний 
комплекс, крім того власних фінансових ресурсів сільськогосподарським 
суб’єктам також не вистачає, а державна підтримка є незначною. Важливість 
вирішення питання щодо залучення прямих інвестицій в економіку України 
пов’язано з виникненням негативних тенденцій в інвестиційному секторі 
країни.  
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