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На сьогоднішній день податкові органи мають чіткий курс на підвищення ефективності 

податкового контролю. З 2019 року Центральне агентство з управління проектами разом з 

Представництвом Європейського Союзу в Україні та спільно з Міністерством фінансів України 

та Державною податковою службою розпочали впровадження Програми з управління 

державними фінансами в Україні [1]. 

Компоненти Програми, реалізація яких вже здійснюється сьогодні, спрямовані на 

підтримку податкових та митних реформ, а також розбудову потенціалу з управління 

державними фінансами, зокрема у сфері IT та HR. На їхнє втілення Європейський Союз виділяє 

29,5 млн. євро. Загальний бюджет програми становить 55 млн. євро, а завершення реалізації її 

заходів очікується у 2022 році. 

Програма підтримуватиме реформи у сфері адміністрування податків та зборів, які 

сприятимуть зміцненню інституційних та організаційних можливостей українських установ у 

впровадженні та реалізації сучасної стратегії дотримання податкового законодавства, 

спрямованої на просування концепції добровільної сплати податків; аналіз та вдосконалення 

бізнес-процесів у податковій та митній службах; розширення можливостей для України 

стягувати податки з податкової бази, зокрема, через поліпшення обміну податковою 

інформацією з іншими країнами та шляхом запобігання ухилянню від оподаткування; 

продовження гармонізації податкового та митного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу та кращих світових практик, а також покращення інституційних та 

організаційних можливостей податкової та митної служб [1]. 

Програма також забезпечить підтримку установ управління державними фінансами в 

Україні у питаннях розробки та впровадження сучасних методів управління людськими 

ресурсами, включаючи впровадження антикорупційних заходів, адаптацію та автоматизацію 

бізнес-процесів, вдосконалення організаційних структур і практик та зміцнення спроможності 

установ управління державними фінансами в Україні у сфері планування, впровадження та 

моніторингу реформ. 

Отже, за допомогою впровадження напрямків удосконалення процедур податкового 

контролю можна нівелювати зазначені вище недоліки в податковому адмініструванні в Україні, 

ще в більшій мірі збільшивши ефективність всієї фіскальної системи держави в цілому. 
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Тривалий час Україна відчуває гостру нестачу внутрішніх фінансових ресурсів для 

модернізації і розвитку галузей народного господарства, тому питання надходження іноземних 

інвестицій залишається актуальним. Незважаючи на низький міжнародний рейтинг, вона все ж 
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таки залишається привабливою країною для іноземного інвестора. Це пояснюється тим, що 

Україна має чимало вигідних галузей для співпраці: сільське господарство, харчова та 

переробна промисловість, IT-індустрія та машинобудування, альтернативна енергетика, 

ефективне використання природних ресурсів та туристична інфраструктура. Чому сільське 

господарство в Україні займає перше місце для вкладання іноземних коштів? Україна має багаті 

ресурси та сприятливий клімат для великого агробізнесу. Вона має 32,5 мільйона гектарів ріллі, 

що дорівнює 30,3% відсотків ріллі Європейського союзу та 2,3% від загальної кількості 

сільськогосподарських угідь у світі. [1] Інвестування у агропромисловий комплекс  має ряд 

переваг у порівнянні  з іншими галузями: невисока конкуренція; стабільний високий попит на 

сільськогосподарську продукцію; постійне збільшення цін на продукти; популяризація 

натуральної їжі; підтримка АПК з боку держави.  

Сектор сільського господарства має важливе значення в економіці України. Вартість 

інвестицій в сільськогосподарські угіддя в Україні є найнижчою в Європі. Вона складається із 

вартості придбання прав оренди, щорічної орендної плати та річних витрат на вирощування або 

прямі виробничі витрати. Зараз Україна відкрила ринок сільськогосподарських земель для 

прямого придбання або застави. З 1 липня 2021 року  іноземні компанії або приватні особи 

продовжуватимуть займатися сільським господарством за договорами оренди без будь-яких 

обмежень.[2] 

Більшість прямих іноземних інвестицій найчастіше надходить в країни, що 

розвиваються. Їх привабливість полягає у тому, що країна отримує кошти з новими 

технологіями і обладнанням, ноу-хау, та одночасно відкриваються нові можливості для 

експорту та для доступу до міжнародних ринків. Наступні переваги прямих інвестицій в 

агропромисловий комплекс в Україні: створення нових робочих місць; підвищення експортних 

показників та диверсифікація експорту; сприятливі умови для місцевих постачальників; 

приплив іноземної валюти; підвищення конкурентоспроможності країни. Наступною 

привабливою рисою прямих іноземних інвестицій є зростання якості продукції, виготовленої за 

міжнародними стандартами.  

В секторі агропромислового комплексу в Україні іноземні інвестиції на суму $79,1 млн, 

здійснили 75 компаній, серед яких авторитетні та пізнавані світові бренди такі як: 

1.  ТОВ «MAS Seeds Ukraine» . Завод з доробки насіння MAS Seeds, що 

розташований в Дніпропетровській області, є насіннєвим гігантом №1 в Україні з потужністю 

виробництва 1 млн посівних одиниць на рік. 90% насіння кукурудзи та 50% насіння соняшнику 

MAS Seeds, що реалізується на українському ринку, виробляється в Україні, інші кількості 

імпортуються із насіннєвих заводів MAS Seeds у Франції та Іспанії.[2] 

2. ТОВ «НАДЄЖДА» («Lesaffre group»). Лесаффр є ключовим гравцем в сфері 

ферментації протягом більше століття, з товарообігом  2,2 мілрд євро та 10700 співробітників 

більше ніж 85 національностей. Сьогодні Група Лесаффр є власником 69 промислових об’єктiв, 

78 комерцiйних структур, 10 дослідницьких центрiв, що розташованi на всiх континентах.[3] 

Україна веде активну зовнішньоекономічну діяльність, підтримуючи міжнародні 

економічні зв’язки з багатьма країнами світу.У результаті аналізу обсягу прямих іноземних 

інвестицій з’ясовано, що найбільшими-інвесторами у сільське господарство України є Кіпр, 

Нідерланди, Велика Британія, Росія, Польща, США. (ри.1). Найвагоміший внесок у вигляді 

прямих інвестицій зробив Кіпр у 2020 р. – 14,958 млрд.доларів, Нідерланди – 10,005 

млрд.доларів, Велика Британія – 2,953 млрд.доларів.[5] 
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Рисунок 1 - Найбільші країни-інвестори в сільське господарство України, 2020 рік 

 

Варто зазначити, що іноземні інвестиції завжди мають більші ризики, ніж у межах своєї 

країни. Тому перед тим, як обрати певну сферу господарювання необхідно проаналізувати 

ефективність своїх вкладень. Їх ефективність характеризується на основі таких інструментів: 

рентабельність, термін їх окупності, наведена чиста вартість, норма прибутковості, податки на 

вивіз прибутку та інші показники.  Важливим чинником, що впливає на сприятливий  

інвестиційний клімат країни є рівень корупції.  При досить високому її рівні іноземний інвестор 

швидко покидає країну. На жаль, зараз Україна перебуває в такому становищі, що рівень 

корупції досягає значного рівня. Також до основних причин зниження рівня інвестиційної 

активності в країні, зокрема в сільському господарстві можна віднести: певні невідповідності та 

недосконалості законодавчих актів; низький рівень захищеності інвестицій та прав інвесторів; 

слабкий розвиток фондового ринку; високий рівень бюрократії під час вирішення питань 

здійснення інвестиційної діяльності; низька платоспроможність населення та державних 

підприємств; високі ставки оподаткування; складність отримання кредиту та високі відсоткові 

ставки. 

Таким чином можна відзначити, що сільське господарство займає велику нішу серед 

провідних галузей. Україна повинна привернути увагу іноземних інвесторів саме в дану галузь 

економіки, а залучення прямих іноземних інвестицій сприятиме економічному розвитку країни. 

Під час дослідження прямих іноземних інвестицій з’ясовано, що  найбільшими країнами-

інвесторами  у сільське господарство є: Кіпр, Нідерланди та Великобританія. Інтеграція 

України у світове господарство неможлива без взаємовигідних умов, правильної мотивації та 

узгодженості інтересів сторін на будь-якому рівні та сфери господарювання, зокрема в процесі 

залучення іноземних інвестицій, і тому, це має бути забезпечено шляхом поліпшення 

інвестиційного  клімату. 
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