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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Примноження національного багатства залежить від галузей 

матеріальної сфери, які безпосередньо зайняті виробництвом 
предметів споживання, інвестиційних товарів, а також від їх 
технічного рівня. Тому галузевий розподіл інвестицій має 
вирішальний вплив не тільки на формування всіх економічних 
пропорцій, але й на темпи економічного росту в цілому.

До інвестиційних галузей економіки слід віднести комплекси: 
сировинний, паливно-енергетичний, машинобудівний, металургі
йний, агропромисловий, хімічний; а також виробництво спожив
чих товарів; будівництво.Галузева структура інвестицій в 
основний капітал підприємств Житомирської області наведена в 
табл. 1. Із даних видно, що головна частина інвестиційних 
ресурсів в області концентрується в промисловості. Тут 
зосереджена переважна кількість основного капіталу і трудових 
ресурсів.

Таблиця 1
Структура інвестицій в основний капітал за галузями

екошшіки в Житомирсьшй області
Г алузі Роки 2 0 0 0  р . в % до

1998 1999 2 0 0 0 1 9 9 8 р 1 9 9 9 р

м лн

грн.

% д о

підсу

м ку

м лн.

грн.

%Д0
підсум

ку

млн.

грн.
% д о

підсу

м ку

С ільське

госп од арство

16,3 9,4 10,8 7,3 11,1 7,3 68,1 102,8

П р ом и слов іс

ть

38,5 22,2 37,8 25,6 52,6 34,4 136,6 139,2

Л ісове

госп од арство

7,8 4,5 3,9 2,6 4,3 2,8 55,1 110,3

Б у д івн и ц тво 1,2 0,7 1,3 0,9 1,2 0,8 100,0 133,3

Т р ан сп о р т  та 

з в ’язо к

22,4 12,9 19,6 13,3 27,8 18,2 124,1 141,8



Т о р гівл я  і

гром адське
харчуван н я ,

м а т е р іа л ь н о ї
ехн ічне

п остачанн я  і

збут

3,7 2,1 4,2 2,8 7,5 4,9 2023 178,6

Ж и тлове

госп од арство

50,2 29,0 36,6 24,8 24,4 15,9 48,6 66,7

Б удівниц тво  
закладів  нау 

ки, культури , 

м истецтва, 

освіти , о х о 

рони  зд о р о 
в ’я т а  ін.

33,2 19,2 33,3 22,7 24,2 15,7 72,9 72,7

В сього 173,3 100,0 147,5 100,0 153,1 100,0 883 103,8

Так, в середньому за 1998-2000 рр. в загальній величині 
інвестицій питома вага промисловості становила 27,4 %, житло
вого господарства -  23,2 %, транспорту та зв’язку -  14,8 % та ін. 
Питома вага галузі сільського господарства в загальному обсязі 
інвестицій за досліджуваний період в середньому складає 8 %.

Позитивним є нарощування інвестицій в 2000 р. порівняно з 
попередніми роками. Так, в області в 2000 р. порівняно з 1999 р. 
інвестиції в торгівлю збільшились на 78,6 %, в транспорт та 
зв’язок -  на 41,8 %, в промисловість -  на 39,2 %, в сільське 
господарство -  на 2,8 %.

Активізація інвестиційної діяльності в Житомирській області 
в останні роки обумовлена підтримкою з боку держави та 
прийняття важливих законодавчо-правових актів. Важливим та 
своєчасним було прийняття Закону України “Про спеціальний 
режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного 
розвитку у Житомирській області” від 3.12.1999 р.

Метою запровадження спеціального режиму інвестиційної 
діяльності є залучення інвестицій та сприяння активізації спільно 
з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для 
нарощування та експорту товарів і послуг, відновлення життє
діяльності на радіоактивно забруднених землях, впровадження 
нових технологій, збільшення виробництва екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції та ін.



Зона радіоактивного забруднення -  важливий регіон для 
агропромислового комплексу області. Станом на 1 січня 2002 р. 
тут проживало 365,2 тис.чол., що становить 26,3 % до загальної 
чисельності населення області. В забруднених районах 
зосереджено 33,3 % посівних площ сільськогосподарських 
культур, 39,4 % поголів’я великої рогатої худоби, в т. ч. корів -  
41,7 %, виробляється 37,1 % м’яса всіх видів, 40,6 % молока. 
Питома вага вартості валової продукції в загальному обсязі 
області даного регіону становить 33,2 %.

З початку впровадження спеціального інвестиційного режиму 
Радою з питань територій пріоритетного розвитку було пред
ставлено та затверджено 4 інвестиційних проекти на загальну 
вартість 6,9 млн. дол. США, з яких 2 -  починають реалізову- 
ватись.Величина інвестицій в основний капітал в районах 
запровадження спеціального інвестиційного режиму наведена в 
табл. 2.

Таблиця 2
Інвестиції в райони спеціального режиму інвестиційної 

діяльності Житомирської області, тис, грн.
Роки

Райони: 1999 2000 2001
2001 р. в 
% до 
1999 р.

Володарськ-
Волинський
Ємільчинський

Коростенський
Луганський
Малинський
Народицький
Новоград-

Волинський
Овруцький
Олевський
Разом

Житомирська
область
Питома вага 9-ти 
районів в області, %

4279 10871
1807 1284
1348 3482
1688 2063
3644 3630
1021 115

7596 16661
6810 4906
3179 2444

31372 45456

147473 153077

21,3 29,7

9059 211,7
1199 66,4
1599 118,6
2159 127,9
6994 191,9

56 5,5

14630 192,6
7919 116,3
2869 90,2

46484 148,2

168287 114,1

27,6 + 6,3

Дані табл. 2 свідчать, що в 2001 р. порівняно з 2000 р. 
величина інвестиційних ресурсів в цілому по досліджуваних 
районах збільшилась на 48,2 %, особливо в таких як Володарськ-



Волинський -  в 2,1 раза, Новоград-Волинський -  на 92,6 %, 
Малинський -  на 91,9 % та ін. В цілому по Житомирській області 
обсяг інвестицій за відповідний період збільшився на 14,1 %. 
Питома вага інвестицій досліджуваних районів до обсягу 
інвестиційних ресурсів області становить в середньому 26,2 %.

З метою активізації інвестиційної діяльності в 
агропромисловому комплексі Житомирської області прийнята 
“Обласна програма залучення та використання інвестицій в 
агропромисловому комплексі на 2002-2005 рр.” В області 
прийнято ряд загальнодержавних програм на суму 124,8 млн. 
грн., серед яких: кредитування індивідуальних сільських
забудовників; підтримка фермерських господарств; селекція в 
тваринництві і птахівництві; стабілізація та розвиток 
тваринництва і птахівництва; виплата дотацій за молодняк 
підвищеними ваговими кондиціями; виплати дотацій за молоко і 
м’ясо (в живій вазі); “Хміль України -  2001”; “Розвиток 
льонарства” та ін.; а крім того, діють також регіональні програми 
розвитку АПК: Зерно Житомирщини -2002; Основні напрями 
розвитку бурякоцукрового комплексу області; Льон 
Житомирщини -  2005; розвиток кормовиробництва в сільсько
господарських підприємствах області, розвитку особистих 
підсобних господарств громадян області на 2000-2003 рр. та ін.

Реалізація в агропромисловому комплексі області 
інвестиційних проектів дозволить одержувати щорічно 34031 
тис.грн. прибутку, в тому числі в галузі рослинництва -  6630 тис. 
грн. (при середньому терміні окупності 3 роки), в галузі 
тваринництва -  3116 тис.грн. (відповідно -  2 роки), в переробній 
промисловості -  24285 тис. грн. (відповідно -  3,6 роки).


