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Рис. 1. Виробництво валової продукції с.г., млн гри

Н егативна ситуація у д іяльн ості сільськогосподарських підприємств змусила 
господарства населення зб ільш увати  обсяги виробництва сільськогосподарської 
продукції, як для власного -спож ивання, гак і па реалізацію  з метою  отриманих 
додаткових прибутків. Це призвело до  зростання виробництва валової продукці 
господарствам и населення м айж е до  рівня сільськогосподарських підприємств. 
Т радиційно  б ільш ість української агронродукц ії товари рослинництва (рис. 2).
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Рис. 2, Виробництво валової продукції с.г за вилами діяльності, мли грн.

Я кщ о дослідити галузеве сп іввіднош ення рослинництва та  тваринництва в 
складі валової продукції сільського господарства У країни, то необхідно відм ітити, що 
виробництво продукц ії рослинництва м айж е в 3 рази перевищ ує виробництво 
продукц ії тваринництва. Забезпечен ість продуктам и харчування дає м ож ливість 
захистити  ж иттєдіяльність лю дини відповідно  д о  реком ендованих норм. В іднош ення 
наукових норм до  існую чого рівня спож ивання продуктів на одну особу є 
перш орядним  показником продовольчої безпеки [3, с. 75]. Д ля забезпечення 
безперебійного постачання населення продуктам и харчування необхідно забезпечити 
найповніш у переробку сільськогосподарської сировини з використанням  
мгіловідходних і безвідходних технологій , які зберігаю ть сировину, м атеріали та  
енергетичні ресурси.

В умовах глобалізації ринків і загострення конкуренції все більш е уваги 
необхідно приділяти питанням якості й безпечності агропродонольчої продукції. 
У спіш не вирішення цього питання пов'язане із формуванням національної системи 
технічного регулювання в сфері продовольства, яке повніш е відповідати вимогам, що
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^ііі умиються до нього міжнародними та європейськими стандартами. В умовах 
ІИііконого середовищ а попит стає основним індикатором, що визначає необхідну 
уіиькість продукції для ринку. Тобто, на всіх етапах просування продукції від 
виробника до спож ивача, необхідний конкретний власник, який забезпечуватиме 
НІИім ібиральну доробку, а в разі потреби, також  зберігання та  реалізацію  товарної 
Продукції. ІДе дасть зм огу позбутися дрібних посередників, які закуповую ть 
продукцію за  низьким и цінами. Без залучення значних коштів вітчизняних і 
(іірубіжних інвесторів нарощ увати виробництво сільськогосподарської продукції буде 
Нгіжко, тому потрібні реформ и, які б стимулю вали надходження інвестицій в аграрний 
и'кгор.
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ІН В Е С Т И Ц ІЇ В ГАЛУЗЬ АП К ВІН Н И Ц ЬК О Ї ОБЛАСТІ

Розвиток аграрної економіки України на сучасному етапі формування ринкових 
відносин набуває дедалі б ільш ого значення. АПК є однією  із найважливіш их сфер 
діяльності для української економіки. Інвестиційна привабливість аграрного сектора 
країни за останній період значно зросла. Інвестиції в цю галузь 
народногосподарського комплексу, її реформування і розвиток дозволять Україні не 
лиш е забезпечувати продовольчий достаток своєї країни, але й істотно розш ирити 
свою  присутність на світовому ринку. Саме тому дослідження проблем інвестування 
було і залиш ається одним із найбільш  актуальних завдань економічної науки. У 
сучасних ум овах У країни інвестиції маю ть стати найважливішим засобом і гарантом 
продовження соціально-економ ічних перетворень. Проблемами залучення коштів і 
створення інституційного підгрунтя для відтворення виробничого потенціалу 
аграрного сектору економіки займались багато дослідників: Г1. Гайдуцький, 
М. Вігков, Е. Черняк та  інші. Проте багато аспектів, пов’язаних із аналізом 
інвестиційної діяльності в аграрному секторі, залиш ається ще поза увагою. Як 
справедливо зауваж ує в своїй публікації А. Гайдуцький, сільське господарство 
вирізняється своєю  специфікою  та  підвищ енимифизиками, а відтак не може обійтись 
без держ авної підтримки. В ум овах трансф орм аційної економіки вихід з кризового
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стану та  подальш ий розвиток галузей А П К  потребує поліпш ення іивестицііКЩ 
привабливості [1, с. 1011. В аж ливою  ум овою  усп іш ного  розвитку кожноЩ І 
підприєм ства є його висока інвестиційна активність, переконаний М.С. В і т к о й И  
інвестиційна д іяльн ість п ідприєм ств АГІК -  нев ід ’єм ний і о б ’єктивний фактор ї\ 
виж ивання в ум овах ринкової економіки. Без постійного, зваж енм Д И  
цілеспрям ованого оновлення виробничої сфери, впровадж ення нових видів п р о д у к ц |Я  
створення до д ан о ї вартості, забезпечення зам кнутого  циклу ви р о бн и ц т іїЯ  
підприєм ства втрачаю ть сво ї конкурентні переваги |4 , с. 54].

А грарний сектор посідає вагоме місце в економ іц і В інницької області. Т а  й у ; 
структурі пром ислового виробництва області також  переваж ає харчова промисловість! 
(64,3% ). А грарний сектор В інницької області відзначасгься потужним експортним'! 
потенціалом. В загальній структурі експорту області за 10 м ісяців 2017 р. продукція : 
агропром ислового комплексу складала 80 %, а зовн іш ньоторговельний обороті 
продукц ії АП К за цей період становив 621 млн. дол. СШ А . В інницька область одна і} | 
небагатьох по Україні, яка має позитивне зовніш ньоторговельне сальдо. Крім того,І 
В інниччина чи не єдина область У країни, де  кількість с ільського населення більша, \ 
ніж  м іського. І тому здобутки та  проблеми аграрної галузі У країни  в наш ій області і 
вим альовую ться особливо чітко.

М етою  публікації є вивчення реального стацу інвестиційної д іяльності! 
аграрного сектору у В інницької області, а також  вивчення основних проблем, і 
п о в ’язаних із залученням  інвестицій та  ш ляхів поліпш ення ситуац ії в майбутньому. 
З а  інф орм ацією  Головного управління статистики у В інницькій області за  останні 
5 років обсяг капітальних інвестицій в аграрний бізнес зріс м айж е у 3,5 рази, за перше 
півріччя 2017 р. капітальні інвестиції в сільське господарство склали 1,8 млрд. грн., 
щ о на 59,3%  більш е за  аналогічний період минулого року.

В області реалізується 86 інвестиційних проектів загальною  вартістю  понад 
14,8 млрд. грн.. які направлені на розвиток аграрного виробництва, інфраструктури 
зберігання сільськогосподарської продукції, м одернізації виробничих потужностей 
підприєм ств харчової та переробної промисловості. Не залиш ається поза увагою  і 
галузь тваринництва. Наприклад, у 2017 р. в галузі тварин ництва заверш ено 
реконструкції трьох М ТФ  на 706 гол./місць, тваринницького приміщ ення для 
відгодівлі ВІ'Х на 125 гол./м ісць та  двох свиноферм загальною  потуж ністю  
2240 гол./м ісць. 2018 р. уж е також  відзначився певними здобуткам и в інвестиційній 
сф ері. В цьому році також  найбільш е інвестиційних проектів реалізували у харчовій 
та  переробній пром исловості (16 проектів на загальну суму 2 млрд. 250 млн. гривень, 
щ о забезпечило створення 1055 нових робочих місць). За  цей період здано в 
експлуатацію  два  елеватори загальною  потуж ністю  100 тис. т, ф руктосховищ е на 
4,5 тис. т  та  овочесховищ е на 1,5 тис. т.;реконструйовано зерносклад  на 3 тис. т; 
збудовано зрош увальну систему на площ і 140 га у  Я м пільеьком у районі; 
овочесховищ е на 2,5 тис. т  на Тиврівщ ині та  ще одну бригаду по вирощ уванню  
курчат бройлерів птахоф абрики «В інницький бройлер» у Тульчинськом у районі |2].

В цілому, станом  на 18 ж овтня 2018 р. інвестиції у  галузь А П К області зросли 
на 14 % , а їх  вартість складає 2,6 млрд. гривень. Цінним є  те, щ о 1,3 млрд. гривень 
були спрямовані на галузь тваринництва. Л ідерами інвестиційної активності в області 
є Т иврівський , Я м пільський, Х м ільницький райони та  м істо В інниця. Н айниж чою  
інвестиційною  активністю  відрізняю ться Ж меринський, К озятипський, Теплицький 
та  Ш аргородський райони, хоча  маю ть для інвестиційної д іяльності потенційні 
м ож ливості [3]. П ереконуєм ось, що інвестиційній діяльності у В інницькій області
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приділяється значна увага, реалізація інвестиційних проектів знаходиться під 
Постійним контролем. Т а  ще більш е інвестиційних планів на майбутнє, про що 
«кінчить Стратегія розвитку В інницької області. Позитивна динаміка інвестиційної 
.............. вселяє надію  на її  успіш ну реалізацію .
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ВП Н У  БИ І  України «Береж анський агротехнічний інститут» 
м. Береж ани  

Україна

Ф О РМ У ВА Н Н Я  С Т РА Т Е Г ІЇ РО ЗВИ ТК У  О Б ’ЄДН АН О Ї ТЕРИ ТО РІАЛ ЬН О Ї
ГРО М АДИ

С вітовий досвід  свідчить, що політика, яка на стадії вироблення спирається на 
широку громадську підтримку, має більш е шансів на успіш не втілення, ніж політика, 
яка викликає значну громадську опозицію  чи просто невідома громаді. Більш ість 
ріш ень органів влади стосую ться населення. Якщо люди знаю ть про ці ріш ення та 
вважаю ть, що вони також  брали участь в їхній розробці, вони скоріш е за  все 
дотрим уватим уться такого закону чи тако ї політики. Територіальна громада має 
відігравати дуж е важ ливу роль у підготовці управлінських рішень та  контролю  за 
ними [2].

Коли громадяни беруть участь у вирішенні проблеми і процесі ухвалення 
ріш ення, то  вони стаю ть співучасниками вирішення проблеми, що існує в їхній 
громаді. У таком у разі набагато менш імовірно, що ці громадяни виступлять проти 
прийнятого ріш ення. Т а  й самі ріш ення, прийняті місцевою владою, скоріш  за все, 
будуть більш  ефективними. Все це надзвичайно важливо для успіш ної розробки і 
реалізації стратегічного плану розвитку о б ’єднаної територіальної громади

При ф ормуванні стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади - 
необхідно враховувати зовніш ні та  внутрішні умови, наявність ресурсів і 
мож ливостей та  ризики, які маю ть бу ти обов’язково передбачено. Стратегія розвитку 
повинна бути спрямована, в першу чергу, на гудвищення конкурентоспроможності та 
сприятливого інвестиційного клімату. Таким чином стратегія виступає не тільки як 
інструмент обгрунтування, вироблення і реалізації цілей і задач виробничого,

73

http://www.vin.gov.ua
https://vezha.vn.ua/

