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Summary: Dynamics of foreign direct investment in the main areas of agro-industrial complex of Ukraine is analyzed. The main causes of capital outflows from the agricultural sector are characterized.  Directions to overcome the negative trend of foreign investment are proposed.
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Постановка проблеми. Прямі іноземні інвестиції слугували одним із джерел залучення фінансових ресурсів для розвитку вітчизняного агропромислового виробництва. Однак, несприятливі обставини останніх років обумовили виведення частини іноземного капіталу з України. Метою даного дослідження є аналіз динаміки ПІІ в основні сфери АПК країни.   
Основні матеріали дослідження. Розвиток агропромислового комплексу  є пріоритетним для української економіки та, в певній мірі, привабливим для іноземних інвесторів, хоча їх поведінка в інвестиційному співробітництві була досить обережною навіть до загострення соціально-економічної ситуації, пов’язаної в окупацією Криму та воєнним конфліктом на сході країни.  Капітальні вкладення у виробничий сектор є більш затратними та більш ризиковими внаслідок тривалішого терміну окупності, тому частка прямих інвестицій у сфери вітчизняного АПК і не була високою.  За період з 1992 по кінець 2014 року загальний обсяг ПІІ в АПК склав 3326,5 млн. дол. США , що становило 7,2 % їх загального обсягу в економіку України [4].
2014 рік продемонстрував тенденцію масового виходу іноземного капіталу з України в цілому та з аграрного сектору. Як демонструє рисунок 1, протягом 12 місяців ПІІ у сфері сільського, лісового та рибного господарства скоротилися на 146,6 млн. дол. (майже на 19%), а у сфері виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 521,8 млн. дол. США (на 16%) [1, с. 18; 3].    
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Негативна тенденція збереглася і у першому кварталі 2015 року: обсяг ПІІ у  сільському, лісовому та рибному господарстві становив на 1.04.2015 уже 507,7 млн. дол. США, а у  виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2419,7 млн. дол. [3]. Тобто за 15 місяців вітчизняний АПК втратив третину прямих іноземних інвестицій – більше 1 млрд. дол.
З першої десятки зарубіжних інвесторів найбільш активно вилучали капітал із сфери сільського, лісового та рибного господарства у 2014 році такі країни як Віргінські острови (скорочення на 39%), Кіпр (на 38%), Франція (на 26%), Данія (на 17%), США (на 14%). Натомість, з першої ТОП-10 збільшили у грошовому вимірі свої ПІІ у цю сферу на кінець 2014 року порівняно з його початком такі країни як Німеччина, Польща та Нідерланди. Значний приріст прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор на 1.12.2014 року у порівнянні з початком року продемонстрували Ізраїль, Китай, Туреччина, позитивну динаміку продемонстрували також Азербайджан. Ірландія, Іспанія, Ліван та Беліз [2, с. 23-25]. 
З десятки найбільших інвесторів із сфери виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів найбільш активно протягом 2014 року вилучали капітали такі країни як Беліз (скорочення ПІІ на 49%), Панама (на 36%) та Франція (на 20%). Майже зберіг обсяги інвестування у цю сферу зі складу першої ТОП-10 Люксембург. Натомість дуже активно за рік збільшились ПІІ з Грузії (на1,2 млн. дол.). Позитивну динаміку інвестування у цю промисловість підтримала Вірменія. [2, с. 31-33].
Таким чином, проведений аналіз показав, що український агропромисловий комплекс опинився у складному становищі відносно залучення іноземних інвестицій. Основними екзогенними причинами такого становища стало загострення військово-політичної ситуації в Україні. Ендогенними факторами відтоку іноземного капіталу вважаємо недосконалість українського законодавства, високий рівень бюрократії та корупції, високий рівень інфляції, нестабільність банківського сектору, часті зміни у системі оподаткування, зростання орендної плати, у т.ч.  за землю, коливання обмінного курсу гривні, низька купівельна спроможність населення, нерозвинутість ринкової інфраструктури АПК, відсутність відчутного прогресу у реформуванні економіки.      
Висновки. Проблема забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для України в цілому та для її агропромислового комплексу є стратегічною, оскільки без збільшення та оновлення основного капіталу забезпечити розвиток економіки неможливо.  Розв’язання воєнно-політичного конфлікту та макроекономічна стабілізація економіки як першочергові напрями подолання даної проблеми мають у подальшому доповнитись такими кроками як:  вдосконалення правових основ діяльності іноземних інвесторів, завершення земельної реформи, вирішення питань технічного регулювання (сертифікація і стандартизація), зміна підходів надання державної підтримки аграрному сектору, підвищення рівня інформаційної забезпеченості суб’єктів господарювання в АПК, розвиток інфраструктурної мережі, розвиток державно-приватного партнерства, вдосконалення системи контрактації сільськогосподарської продукції, комплексний характер макроекономічного регулювання задля підвищення ефективності аграрної політики.
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