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Fediv R. The development of the Ukrainian-Chinese relations. Details of the 

trade-economic cooperation and joint projects realization in the field of Agribusiness 

In the article are researched the preconditions for the modern economic relations 

appearance between Ukraine and China. There are explored specific aspects of the relations 

development in the economic sphere from 1992 to 2017. The preconditions for activation 

of the relations in the agricultural sphere, beginning since the second half of 2000s, are 

considered. In the article are paid much attention to the dynamics and prospects of 

development of trade with agricultural goods and the food industry goods and also are 

analyzed the opportunities for its exporting onto the markets of China. There are 

exemplified Chinese businesses’ investments and projects implementation in the field of 

the Ukrainian Agribusiness. 
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Федив Р. Развитие украинско-китайских отношений. Особенности 

торгово-экономического сотрудничества и реализации общих проектов в 

отрасли АПК  

Исследовано предпосылки возникновения современных экономических 

отношений Украины и Китая. Освещено особенности развития отношений в эконо-

мической сфере с 1992 г. по 2017 год. Рассмотрено условия активизации отношений 

именно в сфере сельского хозяйства начиная со второй половины 2000-х годов. 

Уделено особое внимание динамике и перспективам развития торговли сельско-

хозяйственными товарами и товарами пищевой промышленности, а также проанали-

зировано возможности их экспорта на рынки Китая. Приведены примеры инвести-

ций и реализации проектов китайского бизнеса в отрасли украинского АПК.  

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, инвестиции, кредит-

ное соглашение, продукция АПК, государственные корпорации.  
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Постановка проблеми. Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки 

залишається актуальним питанням. Більшість сільськогосподарських підприємств 

постає перед проблемою накопичення власного капіталу для здійснення або 

модернізації виробництва. Внаслідок цього сформований раніше ресурсний потен-

ціал з кожним роком вичерпується. Зараз у сільському господарстві переважно функ- 
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ціонує велика кількість інвестиційно малопривабливих, застарілих виробничих 

потужностей, неспроможних випускати високоякісні продукти відповідно до вимог 

міжнародних стандартів. Тому закономірно виникла й існує реальна проблема 

пошуку джерел надходження фігагслвих ресурсів в аграрний сектор економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню залучення інвестицій в 

аграрний сектор економіки присвячено багато праць учених-економістів, зокрема 

П. Гайдуцького, М. Герасимчука, С. Гуткевич, М. Дем’яненка, І. Караваєвої, М. Кісі-

ля, П. Лайка, П. Саблука, О. Шпичака та ін. Однак, незважаючи на такий науковий 

доробок, деякі питання, пов’язані з особливостями інвестування в аграрний сектор, 

залишаються недостатньо вивченими і потребують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Ми ставили за мету вивчення основних проблем 

інвестування аграрного сектору економіки України та чинників, що їх зумовлюють. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиції – це всі види майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших 

видів діяльності для отримання прибутку або досягнення певних соціальних ефектів 

[4, с. 228]. Вони є засобом для одержання вигід (у вигляді доходу або прибутку) 

насамперед для інвестора, інакше буде просто відсутня мотивація для їх здійснення.  

Агропромисловий комплекс країни має всі необхідні передумови для 

широкого залучення як власних, так і іноземних інвестицій, а саме: родючі 

чорноземні ґрунти, розвинуту транспортну інфраструктуру, вигідне географічне 

розташування, наявність робочої сили, ненасиченість продовольчого і ресурсного 

ринків. Проте існує низка причин, які перешкоджають надходженню інвестицій в 

аграрний сектор України. 

Основні перешкоди можна віднести до макро-, мезо- та мікрорівня (див. 

рис.). Проблеми, які відносяться до макрорівня, пов’язані з тим, що сьогодні 

інвестори, які все-таки наважуються інвестувати в аграрний сектор, вимагають 

законодавчих гарантій, великі корпорації та інвестиційні компанії – урядових 

гарантій та пільг. Проте механізм реалізації правових гарантій поки що недостатньо 

відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові засоби для забезпечення 

дотримання законних прав інвесторів та врегулювання спорів [1, с. 31].  

На різних рівнях влади діють закони та правила, що часто суперечать один 

одному. Додатковим джерелом нестабільності є надання законам та інструкціям 

зворотної сили. Така практика серйозно турбує іноземних інвесторів, особливо коли 

законодавство зачіпає вже існуючі капіталовкладення [5, с. 117]. 

Щодо проблем на мезорівні, то очевидно, що низька інвестиційна приваб-

ливість сільського господарства в регіонах України, небажання вкладати кошти в 

його розвиток, окрім суто економічних причин, зумовлені незацікавленістю чи 

байдужістю місцевої влади до залучення інвестицій. Інвестиційний рейтинг регіонів 

України свідчить про низький професійний рівень місцевих чиновників, які 

відповідають за створення інвестиційного клімату, доводить низьку ефективність 

зусиль місцевої влади для підвищення інвестиційної привабливості територій. 

Слабкі інвестиційні позиції окремих регіонів не дають змоги розширювати 

сільськогосподарське виробництво, відповідно не розвивається соціальна сфера. 
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Регіони стають утриманцями щодо держави і не мають економічних стимулів 

розвивати свій агропромисловий комплекс [3]. 

 

 
 

Рис. Основні проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор економіки*. 

*Розробка автора. 
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Головна роль у процесі підвищення інвестиційної привабливості аграрного 

сектору в регіонах України має належати державі, яка володіє для цього необхідними 

коштами бюджету та позабюджетних фондів і здатна в масштабах усієї країни 

визначити перспективні напрями та об’єкти інвестування.  

Проблематика мікрорівня стосується сільського господарства із несприят-

ливим інвестиційним кліматом. Невисоку інвестиційну привабливість аграрних 

підприємств можна пояснити специфікою сільського господарства: високою капі-

таломісткістю та порівняно низькою фондовіддачею, сезонністю виробництва та 

значною тривалістю виробничого циклу, залежністю від природно-кліматичних 

умов, високою ризикованістю, повільним оборотом коштів, низьким рівнем техноло-

гічної оснащеності та рентабельності [2, с. 156]. 

Сучасні аграрні підприємства вимагають значних капітальних вкладень. 

Питання пошуку й залучення в їх господарський комплекс фінансово-матеріальних 

ресурсів набувають особливої актуальності через необхідність оновлення наявних 

виробничих потужностей та основних фондів, впровадження новітніх технологій, 

освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції, нарощування потенціалу й 

створення нових робочих місць. 

Отже, основними перешкодами в залученні інвестицій в аграрний сектор 

економіки країни є: високі ризики, пов’язані зі специфікою сільського господарства 

(кліматичні умови, тривалість виробничого процесу), екологічним аспектом та 

економічною ситуацією в країні загалом; низька інвестиційна привабливість галузі 

та аграрних підприємств, нерозвинена інфраструктура; високий рівень кредитних 

ставок комерційних банків; неусталена політика державного втручання та регулю-

вання, яка не додає впевненості потенційним інвесторам. Окреслення основних 

проблем інвестування аграрного сектору дає підстави для пошуку способів їх 

вирішення, що сприятиме підвищенню ефективності вкладених інвестицій в 

розвиток сільського господарства. 

Висновки. Наша держава докладає зусиль для того, щоб активізувати процес 

залучення інвестицій, але, незважаючи на це, багато роботи залишається і на 

майбутнє. Інвестори добре усвідомлюють, що для створення привабливого інвести-

ційного клімату зі стабільними, несуперечливими та прозорими правовими рамками 

потрібен час. Тому чимало потенційних інвесторів готові до посилення своєї 

присутності та діяльності в Україні, якщо процеси реформ динамічно продовжувати-

муться і буде видно, що держава в особі центральних і місцевих органів виконавчої 

влади оперативно й цілеспрямовано працює над усуненням згаданих перешкод. 
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Смалюх Я. Проблема залучення інвестицій в аграрний сектор економіки 

Розглянуто сутність і значення інвестицій. Проаналізовано ситуацію щодо 

проблем залучення інвестицій у сільське господарство України. У результаті дослід-

ження виявлено та узагальнено ключові проблеми залучення інвестицій в аграрний 

сектор економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях. Охарактеризовано основні 

чинники.  

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, аграрний сектор еконо-

міки, аграрні підприємства. 

 

Smalyuh Yа. The problem of attracting investment in the agricultural sector  

This article is intended to research the actual problem of attracting investment in 

the agricultural sector. The article examines the nature and value of investments. Analyzed 

the situation on the problems of attracting investment in agriculture of Ukraine. The study 

identified and summarized key issues of attracting investment in the agricultural sector at 

the macro, meso and micro levels. The characteristic main factors. 

Key words: investments, investment, agricultural sector, farms. 

 

Смалюх Я. Проблема привлечения инвестиций в аграрный сектор 

экономики 

Рассмотрены сущность и значение инвестиций. Проанализирована ситуация 

по проблемам привлечения инвестиций в сельское хозяйство Украины. В результате 

исследования выявлено и обобщено ключевые проблемы инвестиционного привле-

чения в аграрный сектор экономики на макро-, мезо- и микроуровнях. Дана характе-

ристика основных факторов. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, аграрный 

сектор, аграрные предприятия. 
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