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ІНВЕСТИЦІЇ У ВІДРОДЖЕННЯ
АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В.М. Ходаківський, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет
Доведено необхідність інвестування у відродження розвитку
агропромислових формувань. Запропоновано новий підхід до системи
інвестування.
Постановка проблеми. Нині в Україні обсяги інвестицій за
рахунок усіх джерел фінансування зростають на 30-40% щорічно, але
вони не забезпечують навіть простого відтворювання основних засобів
виробництва у галузі сільського господарства [2]. Особливої
актуальності дана проблема набуває у регіонах з низьким рівнем
інвестиційної привабливості аграрного сектора виробництва, до яких
належить Житомирська область.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань
широкомасштабного впровадження інвестицій присвячені численні
дослідження вчених: В.Г. Андрійчука, П.Т. Саблука, В.П. Попкова,
Н.П. Пана, Г.В. Стадника, В.І. Торкатюка, Т.Н. Єфременка, Н.С.
Рєзанової та інших. Проте вивчення проблеми залучення інвестицій ще
не знайшло достатнього теоретичного обґрунтування та практичного
застосування як на рівні держави, так і на рівні окремого регіону.
Метою дослідження є визначення основних напрямків
подолання інвестиційної кризи у сільському господарстві
Житомирської області за сучасних умовах господарювання.
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Виклад основного матеріалу. Спостерігається чіткий зв’язок
росту валового продукту в залежності від росту інвестицій (рис. 1)
збільшення надходження інвестицій. Агропромисловий комплекс
Житомирського регіону має безліч проблем, які потребують негайного
вирішення за рахунок швидкого надходження інвестицій.
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Рис.1. Динаміка росту валового регіонального продукту та
інвестицій в основний капітал Житомирської області
Джерело: Побудовано за матеріалами статистичного щорічника Житомирської
області за 2004-2008 рр. [1]

Доки проводиться розробка стратегій залучення інвестицій в
АПК Житомирщини, яка триває майже 11 років (від часу початку
реформування аграрного сектора економіки України), аграрний сектор
регіону не просто перестав розвиватися, а навіть потрапив у період
можливості повного занепаду окремих галузей виробництва [2].
Пропонується такий варіант схеми інвестування в аграрну сферу:
державний апарат управління АПК регіону надає інвесторам гарантії
щодо залучення їх фінансових активів (інвестування) шляхом
кардинального покращення умов експортних операцій; інвестори
розпочинають інвестувати кошти; створюються умови нарощування
темпів виробництва, що створює надлишок продукції. У подальшому
нормалізуються
взаємовідносини
у
посередництві
сільськогосподарського виробництва та створюються умови для
формування стабільної ціни на сільськогосподарську продукцію. Разом з
тим відбувається зворотній процес відтоку капіталу до держави у
вигляді податків, які спрямовуються на кардинальні перебудови галузі
сільськогосподарського виробництва Житомирщини, що, в свою чергу,
дасть змогу значно підвищити конкурентоспроможність продукції та
вийти на зовнішні ринки. Кінцеві споживачі отримують додаткову
вигоду від споживання якісних товарів за помірною ціною.
Висновки. Зі збільшенням росту капітальних інвестицій
збільшується ріст валового регіонального продукту, що виступає
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визначальним фактором соціально-економічного зростання регіону.
Основним напрямом подолання інвестиційної кризи в сільському
господарстві Житомирської області є формування принципово нових
систем взаємовідносин держави, інвесторів та виробників, які
враховують інтереси всіх зацікавлених сторін. Значну увагу слід
приділити
потенційним
можливостям
розвитку
сільського
господарства Житомирської області, беручи до уваги факт зростання
світового попиту на продукцію АПК та можливості виходу на зовнішні
ринки збуту продукції сільськогосподарського виробництва.
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