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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Тривалість трансформаційних процесів в 

аграрному секторі національної економіки, підвищення технологічного рівня 

сільськогосподарського виробництва та його поступова комерціалізація 

всупереч очікуванням призвели до відчутного погіршення добробуту селян 

та занепаду сільських територій. Посилення негативних тенденцій у розвитку 

сільських територій відбувається з огляду на збереження агроцентричних 

акцентів у формуванні та реалізації політики сільського розвитку, нехтування 

ролі сільських громад та особистості, обмеженість можливостей для 

самореалізації та задоволення потреб життєдіяльності селян. При цьому 

традиційним викликом у вирішенні проблем сільських територій виступає 

обмеженість доступних фінансових ресурсів, нерозвиненість сільських 

фінансових інституцій та інструментів, що ними використовуються. За таких 

умов реалізація процесу інвестування сільського розвитку, зорієнтованого на 

економічне зростання не лише галузі сільського господарства, а й 

несільськогосподарського сектора на селі, нарощування людського капіталу, 

потребує застосування адекватних наявним інституціональним особливостям 

підходів до фінансування. 

Актуальність проблем інвестиційної діяльності обумовлена її 

вагомістю як джерела сільського розвитку, а також наявністю низки 

стримуючих об’єктивних чинників. Ключовими з них є такі: низька 

інвестиційна привабливість сільських територій, відсутність цілісного 

механізму їх інвестиційного забезпечення, нерозвиненість сільської 

фінансової інфраструктури, що в сукупності з чинниками макроекономічного 

середовища дестимулює процес реалізації інвестиційних ініціатив. З огляду 

на це існує об’єктивна необхідність в обґрунтуванні науково-теоретичних та 

прикладних засад розвитку інвестиційної діяльності на сільських територіях, 

що підкреслює важливість обраної теми дослідження. 



 4 

Фундаментальні положення теорії інвестиційної діяльності 

сформульовано у працях класиків економічної науки, таких як: Ф. Кене, 

Дж. Міль, Д. Рікардо, А. Сміт, А. Маршал, М. Вальрас та ін. Проблеми 

фінансового забезпечення регіонального економічного розвитку 

досліджувалися такими науковцями: Т. Беслі, К. Гофф, М. Зеллер, Р. Косодій, 

Л. Михайлова, Г. Пиріг, Дж. Піпрек, Д. Пірс, Дж. Стігліц. Особливості 

розвитку інвестиційних процесів на сільських територіях висвітлено в 

результатах досліджень О. Бородіної, В. Геєця, В. Збарського, Т. Зінчук, 

М. Кісіля, О. Могильного, Т. Осташко, О. Попова, І. Прокопи, В. Юрчишина 

та ін. 

Водночас багатогранність проблем інвестиційного забезпечення 

сільського розвитку обумовлює необхідність формування нових 

методологічних підходів до визначення джерел та пріоритетних напрямів 

інвестиційної діяльності на сільських територіях. Отже, актуальність, 

теоретична та практична значимість зазначених проблем, їх недостатня 

розробленість у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є результатом наукових досліджень, виконаних автором 

відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського національного 

агроекологічного університету за темою: «Розробити та обґрунтувати 

стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможного 

аграрного сектора економіки Північно-Західного регіону України» (номер 

державної реєстрації 0110U2406). У межах зазначеної теми автором 

обґрунтовано пріоритетні напрями інвестиційної діяльності на сільських 

територіях, а також методологічний підхід до формування фінансового 

забезпечення інвестиційних процесів, імплементація якого уможливить 

консолідацію усіх потенційних джерел інвестиційних ресурсів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методологічних основ і розробка практичних 
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рекомендацій щодо активізації та підвищення ефективності інвестиційної 

діяльності на сільських територіях. Досягнення зазначеної мети зумовило 

необхідність вирішення таких завдань: 

 поглибити зміст основних дефініцій понятійно-категоріального апарату 

процесу інвестиційної діяльності; 

 ідентифікувати об’єкт і особливості інвестиційної діяльності на 

сільських територіях; 

 узагальнити теоретико-методичні підходи до діагностики інвестиційної 

діяльності у сільських територіально-економічних системах; 

 здійснити комплексний аналіз інвестиційної діяльності на сільських 

територіях в умовах глобалізації економічного простору; 

 довести доцільність та розробити інструменти механізму активізації 

інвестиційних процесів у сільській місцевості;  

 систематизувати пропозиції щодо удосконалення інституційного 

середовища інвестиційних процесів на сільських територіях; 

 обґрунтувати концептуальний підхід до управління інвестиційною 

діяльністю в умовах сільського економічного простору; 

 визначити стратегічні напрями інвестиційної діяльності на сільських 

територіях; 

 формалізувати модель оптимізації розподілу інвестиційних активів з 

метою сприяння стійкому сільському розвитку. 

Об’єктом дослідження є інвестиційні процеси в умовах сільського 

економічного і соціального простору. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та 

науково-прикладних аспектів розвитку інвестиційної діяльності на сільських 

територіях.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дослідження стали фундаментальні положення економічної науки та праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних вчених із питань сільського розвитку та 

інвестиційної діяльності територіально-економічних систем. Процес 
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наукового пошуку базувався на загальнонаукових та спеціальних методах 

пізнання. Основою методологічного інструментарію є системний підхід до 

дослідження фундаментальних положень інвестиційної теорії та 

діалектичний метод наукового пізнання економічних явищ і процесів 

розвитку сільських територій. 

За допомогою абстрактно-логічного методу, зокрема прийомів 

аналогії і співставлення, індукції та дедукції, уточнено зміст понять 

«інвестиційна діяльність» та «сільські території», здійснено формулювання 

теоретичних положень, висновків і пропозицій щодо подальшого розвитку 

інвестиційної діяльності у сільській місцевості. Хронологічний аналіз 

розвитку інституційного забезпечення сільських територій здійснено за 

допомогою історико-економічного методу, зокрема прийому історичної 

деталізації. Використання прийомів статистико-економічного методу 

(порівняння, індексного і факторного аналізу, рядів динаміки, групування) 

дозволило здійснити комплексну діагностику сучасного стану і тенденцій 

розвитку інвестиційної діяльності на сільських територіях, оцінити їх 

інвестиційний потенціал, активність і привабливість. У межах економіко-

математичного методу також застосовано прийоми множинного 

кореляційно-регресійного аналізу для визначення ідентифікуючих ознак 

інвестиційної привабливості сільських територій. У результаті використання 

матричного методу (SWOT-аналізу) здійснено дослідження екзогенних та 

ендогенних факторів інвестиційного потенціалу сільських територій, що 

стало аналітичним підґрунтям для визначення стратегічних напрямів 

перспективного розвитку інвестиційної діяльності. Застосування прийомів 

економіко-математичного моделювання дало змогу здійснити оптимізацію 

розподілу інвестиційних активів з метою максимізації економічного і 

соціального ефекту для сільських територій. Графічний (картографічний) та 

табличний прийоми застосовувалися з метою наочного представлення і 

систематизації статистичних та аналітичних даних. 
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Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять 

законодавчі і нормативно-правові акти України, офіційні матеріали 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби 

статистики України, Департаменту агропромислового розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації та Головного управління 

статистики у Житомирській області, програмні документи міжнародних 

організацій, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, періодичні видання, 

інформаційні ресурси всесвітньої мережі Internet, результати особистих 

досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:  

вперше: 

 обґрунтовано концептуальний підхід до управління інвестиційною 

діяльністю на сільських територіях, відповідно до якого зазначений процес за 

цільовим спрямуванням, джерелами надходження ресурсів, об’єктом та 

суб’єктом управління має бути соціально орієнтованим, а розподіл 

інвестицій – передбачати гарантію сільському населенню рівного доступу до 

суспільних благ; 

удосконалено: 

 трактування змісту поняття «сільські території», що доповнює існуючі 

підходи врахуванням об’єктних та функціональних особливостей і 

характеризує його як історично сформовану, структурно диференційовану та 

функціонально диверсифіковану соціально-економічну систему, базисом 

формування, функціонування та розвитку якої є ендогенний потенціал 

економіки сільської громади; 

 методичний підхід до визначення стратегічних напрямів інвестиційної 

діяльності на сільських територіях, особливість якого полягає в оцінці 

стимулюючих і стримуючих чинників реалізації їх інвестиційного 

потенціалу, а також у співставленні та взаємоузгодженні потреб й інтересів 

суб’єктів інвестиційного процесу; 
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 обґрунтування за допомогою економіко-математичного моделювання 

доцільності розподілу інвестиційних активів між сферами 

сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності для досягнення 

економічного, соціального та екологічного ефектів; 

дістали подальшого розвитку: 

 інтерпретація поняття «інвестиційна діяльність» відповідно до 

функціональних та об’єктних ознак сільських територій, що передбачає 

сукупність дій, спрямованих на формування попиту та пропозиції на 

інвестиційні активи, їх залучення та цільове використання з метою 

забезпечення сталого сільського розвитку; 

 обґрунтування стратегічних напрямів інвестиційної діяльності на 

сільських територіях, до яких віднесено підвищення 

конкурентоспроможності та диверсифікацію сільської економіки, 

нарощування капіталу сільської громади, збереження сприятливого 

життєвого середовища селян шляхом розвитку соціально відповідального та 

екологічно безпечного сільського підприємництва; 

 пропозиції щодо удосконалення інституційного забезпечення 

інвестиційних процесів на сільських територіях на основі створення мережі 

локальних центрів сільського розвитку і неформальних фінансових 

організацій на базі сільських громад як ключових інститутів координації та 

стимулювання інвестиційної діяльності через консолідацію активів зовнішніх 

та внутрішніх інвесторів, їх інфокомунікаційну та технологічну підтримку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

пропозицій щодо удосконалення інституційного середовища інвестиційних 

процесів на сільських територіях, з метою консолідації активів та ініціатив 

усіх суб’єктів сільського розвитку, зокрема представників місцевої влади, 

бізнесу та сільської громади.  

Рекомендації щодо удосконалення інституційного забезпечення 

інвестиційної діяльності на сільських територіях використано Управлінням 

агропромислового розвитку Коростишівської районної державної 
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адміністрації Житомирської області при обґрунтуванні короткострокових і 

стратегічних програм розвитку сільських територій та аграрного сектора 

економіки (довідка № 294/16 від 23.06.2015 р.). 

Пропозиції автора щодо активізації інвестиційної діяльності на 

сільських територіях шляхом удосконалення інфраструктурного та 

інформаційного забезпечення інвестиційних процесів, децентралізації 

політики у сфері інвестиційної діяльності та сільського розвитку, 

стимулювання інвестиційної діяльності на основі територіального підходу, 

підтримки локальних ініціатив та розвитку капіталу громади практично 

впроваджувалися у процесі діяльності Управління агропромислового 

розвитку Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської 

області (довідка № 214 від 07.08.2015 р.). 

Результати дисертаційного дослідження щодо доцільності застосування 

методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості сільських 

територій з метою сформування аналітичної бази для розробки інвестиційних 

паспортів сільських територій у розрізі окремих адміністративно-

територіальних одиниць використано Управлінням агропромислового 

розвитку Новоград-Волинської районної державної адміністрації 

Житомирської області (довідка № 445 від 08.09.2015 р.). 

Пропозиції щодо доцільності практичної реалізації органами місцевого 

самоврядування, зокрема сільськими радами, функцій поліпшення 

інвестиційного клімату на сільських територіях шляхом налагодження 

ефективної взаємодії між представниками сільського підприємництва і 

громадою використано Харитонівською сільською радою Коростишівського 

району Житомирської області (довідка № 172 від 12.06.2015 р.). 

Рекомендації щодо перспектив пріоритетного залучення інвестиційних 

активів на реалізацію соціально та екологічно орієнтованих проектів 

використані Ленінською сільською радою Радомишльського району 

Житомирської області (довідка № 121 від 02.06.2015 р.). 
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Науково-практичні результати дослідження стосовно стратегічних 

напрямів активізації та підвищення ефективності інвестиційної діяльності на 

сільських територіях використовуються у навчальному процесі 

Житомирського національного агроекологічного університету при підготовці 

студентів економічних спеціальностей, а саме: при викладанні таких 

дисциплін: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Інвестування», 

«Інвестиційний менеджмент», «Міжнародні економічні відносини» (довідка 

№ 778 від 28.05.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, в якій висвітлено авторський підхід до вирішення 

проблем розвитку інвестиційної діяльності на сільських територіях. 

Результати наукових досліджень, які викладено в дисертаційній роботі та 

виносяться на захист, одержані автором особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення, які є 

результатом власних досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи пройшли апробацію та оприлюднені автором у 

доповідях на конференціях науково-практичного спрямування, зокрема 

міжнародних: «Аctual Problems of Economies of Post-Communist Countries at 

Current Stage» (Tbilisi, 2013), «Концепція сталого розвитку економічної і 

соціальної політики» (Київ, 2014), «Національні моделі економічних систем: 

формування, управління, трансформації» (Херсон, 2014), «Структурні 

трансформації національних економік в глобальному вимірі» (Миколаїв, 

2015); Всеукраїнській «Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку 

підприємства» (Житомир, 2012); міжфакультетській конференції молодих 

вчених «Формування стратегії розвитку аграрного сектору» (Житомир, 2012, 

2014). 

Публікації. За результатами дослідження автором опубліковано 

13 наукових праць (в т. ч. 12 одноосібних) загальним обсягом 4,04 друк. арк., 

з яких 5 статей у наукових фахових виданнях України (2,17 друк. арк.), з них 
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1 включено до міжнародних наукометричних баз (0,49 друк. арк.); 8 тез 

доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(161 найменування), додатків. Основний текст дисертації викладено на 

169 сторінках, містить 25 таблиць і 34 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

 

1.1. Сутність та економічний зміст інвестицій та інвестиційної 

діяльності 

 

Пріоритетом розвитку національної економіки є стале економічне 

зростання, визначальним чинником якого виступає наявність відповідного 

інвестиційного забезпечення. За сучасних умов обмеженості інвестиційних 

джерел, підвищеного рівня ризику та невизначеності ринкового середовища, 

даний чинник носить переважно стримуючий характер і набуває особливої 

актуальності з огляду на зниження активності інвестиційних процесів та 

погіршення інвестиційного клімату в Україні. 

Пошук шляхів активізації інвестиційної діяльності як засобу 

нарощування потенціалу суб’єктів підприємництва та адміністративно-

територіальних структур потребує теоретичного осмислення і розкриття 

економічної сутності відповідного понятійно-категоріального апарату, що 

являє собою сукупність понять, категорій та термінів, які, на основі 

застосування методології наукового дослідження дозволяють в узагальненій 

формі відобразити явища певної сфери знання, а також зв’язки між ними 

шляхом фіксації суттєвих ознак та закономірностей [121]. Методологічну 

основу теорії інвестиційної діяльності становить сукупність етимологічно 

споріднених понять (інвестиційна діяльність, інвестиційна активність, 

інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат), похідних від економічної 

категорії “інвестиції”.  

Термін інвестиції походить від латинського слова “investіо”, що 

означає “вкладати”, “одягати” [137]. Однак, як категорія, інвестиції не мають 

єдиного трактування в економічній науці, що обумовлено їх 
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багатоаспектністю та еволюцією середовища інвестиційної діяльності, а 

відповідно і наукового розуміння даного процесу.  

Перші спроби теоретичного осмислення сутності інвестицій були 

викладені в наукових працях меркантилістів, із позиції яких вони 

ототожнювалися з грошима як основним джерелом та способом збагачення 

країни в результаті досягнення активного сальдо зовнішньоторговельного 

балансу. Подальші дослідження інвестицій розвинули фізіократи (Ф. Кене, 

Ж. Тюрго), що стали класиками аграрної інвестиційної теорії, оскільки 

вперше зосередили увагу на інвестиційних процесах у сільському 

господарстві, як основній, на їх думку, сфері накопичення капіталу та 

збагачення. Вони розглядали інвестиції як початкові аванси, спрямовані на 

придбання засобів виробництва і подальше отримання доходу у землеробстві 

[24]. 

Представник класичної економічної школи А. Сміт трактував 

інвестиції як частину багатства країни чи майна її населення, з якої 

очікується одержання доходу, пояснюючи це фактом подальшого 

інвестування практично усіх заощаджень [125]. Притримуючись подібної 

позиції, Дж. Міль визначав інвестиції як процес перетворення заощаджень на 

капітал [24]. 

Вагомий внесок у розвиток інвестиційної теорії зробив К. Маркс, 

дослідження якого стали основою радянської економічної школи. Згідно 

марксистської концепції в капіталістичному суспільстві інвестиції 

здійснюються капіталістами з переважно особистих потреб і міркувань, що 

призводить до розшарування суспільства і соціальних конфліктів. Практично 

прирівнюючи сутність термінів “інвестиції” і “капітал”, марксисти 

ідентифікували їх як вартість, що формує додаткову вартість у результаті 

кругообігу [73].  

Актуальним питанням інвестиції виявилися у наукових працях 

неокласиків (А. Маршал, К. Віксель, Е. Ліндаль та ін.), дослідження яких 

були зосереджені на мотивах здійснення інвестиційної діяльності та 
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тенденціях розвитку ринку інвестицій. Представники неокласичної школи 

вказували на неможливість здійснення ефективного виробництва без 

інвестицій [78].  

Згідно положень кейнсіанської інвестиційної теорії, інвестиції 

розглядаються в межах концепції державного регулювання економіки і 

трактуються як поточний приріст цінності капітального майна внаслідок 

виробничої діяльності, що забезпечує приріст сукупних доходів, а отже, 

основу майбутніх інвестицій [41]. 

Аналіз сучасних економічних теорій свідчить про збереження основних 

орієнтирів у дослідженні інвестицій та фокусу розуміння їх сутності. 

Зокрема, прихильники інституціоналізму акцентували увагу на мотивах та 

межі доцільності інвестиційних процесів, зазначаючи, що інвестиційна 

активність визначається не лише потенційними можливостями отримання 

прибутку, а й обсягом нагромадженої маси позичкового капіталу. Відповідно, 

межа інвестування або процес інвестиційного насичення наступає внаслідок 

браку вільного капіталу і зниження його граничної ефективності [135].  

Розвиваючи дослідження класиків політекономічної школи, 

представники неокласичного синтезу розглядали інвестиції на 

макроекономічному рівні, вказуючи на їх визначальну роль у розвитку 

національних економік. Їх увага була сконцентрована на проблемах 

мотивації інвестиційної діяльності та тенденціях розвитку 

високодинамічного ринку інвестиційних активів. При цьому інвестиції 

трактувалися як спосіб розміщення капіталу з метою збереження або 

зростання його вартості в майбутньому [24].  

Наукова робота вітчизняних економістів ґрунтувалася, переважно, на 

постулатах та концепціях зарубіжної економічної школи, а визначення 

інвестицій зводилося до процесу вкладення капіталу з метою його 

збереження та приросту. Вагомість їх внеску у розвиток інвестиційної теорії 

визначається глибоким аналізом еволюції наукового бачення інвестиційних 

процесів на макро- та мікроекономічному рівнях, прикладним значенням 
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обґрунтованих моделей інвестиційної діяльності в умовах становлення 

ринкової економіки та формування її інституційного середовища. 

Узагальнення наукових підходів до трактування сутності інвестицій 

доводить факт їх багатоаспектності як економічної категорії, що синтезує 

такі поняття: активи, капітал, кошти, майно, цінності, витрати, процес їх 

вкладення чи розміщення. Однак ключовим елементом даної сукупності є 

капітал як джерело інвестиційної діяльності, трансформоване протягом 

певного періоду в інвестиційний продукт. 

Складність однозначного розуміння сутності інвестицій обумовлено їх 

особливостями та відмінними ознаками у різних галузях практичної 

діяльності, рівнях (макро і мікро) та сферах (обігу, виробництва) економіки. 

Зокрема на макроекономічному рівні інвестиції ідентифікуються як частина 

валового внутрішнього продукту, неспожита в поточному періоді, що 

забезпечує приріст капіталу в економіці [104, с. 72]. У мікроекономіці 

інвестиції є процесом вкладення капіталу у всіх його формах в об’єкти 

господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також для 

досягнення іншого економічного або позаекономічного ефекту, здійснення 

якого базується на ринкових принципах та пов’язано з чинниками часу [6]. 

Критичний аналіз генезису інвестиційних теорій дозволив виокремити 

дві ключові позиції щодо визначення сутності інвестицій, відповідно до 

однієї з яких під ними розуміються активи, що вкладаються в об’єкти 

діяльності з метою отримання певного ефекту. Водночас друга позиція 

визначає інвестиції як процес вкладення даних активів в об’єкти 

підприємницької чи іншої діяльності. Дана розбіжність присутня навіть на 

законодавчому рівні. Зокрема у Законі України “Про інвестиційну 

діяльність” під “інвестиціями” розуміють усі види майнових та 

інтелектуальних цінностей (кошти; паї, банківські депозити, боргові 

зобов’язання, інші цінні папери; нерухомість; устаткування, транспортні 

засоби, товарно-матеріальні цінності; майнові права (щодо матеріальних, 

нематеріальних і фінансових активів) або права користування; інформація у 
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будь-якій формі (документованій, електронній); знання, навички, досвід і 

вміння людей, їх ноу-хау), що вкладаються в об’єкти підприємницької та 

інші види діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або 

досягається соціальний ефект [109]. Водночас Закон України “Про 

оподаткування прибутку підприємств” трактує  інвестиції як господарську 

операцію, що передбачає придбання основних фондів, нематеріальних 

активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно 

[115, с. 196]. 

У науковій літературі має місце розбіжність у поглядах вчених щодо 

мети вкладання інвестицій (отримання доходу; економічного і соціального 

ефекту; економічного, соціального та екологічного ефекту; збалансування 

інтересів учасників інвестиційної діяльності). Однак, даний аспект проблеми 

з’явився протягом останніх років у зв’язку з актуалізацією питання 

людиноцентризму та поліфункціональності економічної діяльності, 

посилення негативних екстерналій на навколишнє природне середовище, що 

обумовлює доцільність зміни пріоритетів та мети інвестиційної діяльності на 

користь соціального та екологічного ефекту.  

Важливим та дискусійним питанням є систематизація видів інвестицій, 

оскільки визначення форми інвестування капіталу є одним із ключових 

практичних аспектів інвестиційної діяльності. Його актуальність 

посилюється відсутністю чіткого регулювання на законодавчому рівні. 

Формування єдиної систематизованої класифікації ускладнюється тим, що 

інвестиції у своїй більшості мають ознаки і одночасно належать до декількох 

форм інвестування за різними класифікаційними ознаками. Тому у науковій 

літературі зустрічаються різні класифікаційні структури інвестицій 

відповідно до певних ознак [87, с. 28; 145, с. 275; 161;155; 5, с. 217]. 

Переважна більшість вчених вважають, що основними з них є такі: джерело 

фінансування; термін та об’єкт вкладення; рівень інвестиційного ризику; 

цільове призначення та ін. Однак лише окремі автори акцентували увагу на 

тому, що в сучасних умовах однією з визначальних ознак є форма 



 17 

інвестованого капіталу [156]. Дане твердження є цілком правомірним, 

оскільки як в науковій, так в нормативно-правовій літературі зазначено, що 

інвестиції є не грошовими коштами, вкладеними у фінансові, матеріальні та 

нематеріальні активи, а самими активами, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та іншої діяльності. У практичній діяльності досить часто 

капітал інвестується у формі не грошових коштів, а матеріальних активів 

(обладнання, товарно-матеріальні цінності, нерухомість) та об’єктів 

інтелектуальної власності (технології, ноу-хау, досвід, знання). Це дозволяє 

стверджувати необхідність виділення відповідно до форми інвестованого 

капіталу трьох видів інвестицій: фінансових, матеріальних та 

інтелектуальних, при зростаючій ролі останніх (рис. 1.1).  

Інтелектуальні інвестиції набувають особливого практичного 

застосування у складі іноземних інвестицій і можуть здійснюватися у таких 

формах: 

 прав користування ліцензійними винаходами, запатентованими 

технологіями, товарними знаками тощо; 

 інформаційних послуг (консультування, експертиза, рекомендації); 

 навчання, підготовки та перепідготовки кадрів; 

 забезпечення власними кваліфікованими спеціалістами. 

Сукупність практичних дій щодо формування інвестиційних ресурсів, 

вибору об’єктів інвестування та реалізації інвестицій являє собою 

інвестиційну діяльність (рис. 1.2.). 

Першочерговою ланкою інвестиційного процесу є суб’єкти та об’єкти 

або інвестори та бенефіціари інвестиційних ресурсів (фінансових, 

матеріальних та нематеріальних активів), збалансування інтересів яких по 

суті є метою інвестиційної діяльності. Перед інвестором стоїть завдання 

визначення перспективних об’єктів для вкладання капіталу, а бенефіціар 

вирішує проблему пошуку інвестиційних джерел на взаємовигідних з 

інвестором умовах.  
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Рис. 1.1. Види інвестицій за класифікаційними ознаками 
Джерело: власні дослідження.
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Відповідно до законодавства України суб’єктами інвестиційної 

діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних 

країн, а також держав в особі урядів [109]. 

 

Рис. 1.2. Структурно-логічна схема інвестиційної діяльності 
Джерело: власні дослідження. 
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Прийняттю ефективних рішень інвесторів щодо розміщення капіталу, 

як правило, передує оцінка інвестиційної привабливості потенційних 

об’єктів, що для інвестора являє собою сукупність сутнісних формальних та 

неформальних критеріїв, які визначають доцільність вкладення капіталу, а 

для об’єкта інвестування є інтегральною характеристикою, що дозволяє 

залучати капітал на взаємовигідних з інвестором умовах. Інвестиційна 

привабливість об’єкта є суб’єктивною характеристикою, детермінантами якої 

є інвестиційний клімат, інвестиційна активність, інвестиційний потенціал та 

інвестиційний ризик. Інвестиційний клімат є певною сукупністю 

характеристик, властивих кожній місцевості, що визначають можливості і 

формують стимули для здійснення реальних інвестицій [77, с. 50]. 

Більшість науковців при дослідженні адміністративно-територіальних 

економічних утворень (регіон, країна) ототожнюють поняття інвестиційна 

привабливість та інвестиційний клімат, трактуючи останній як сукупність 

економічних, політичних, соціальних, природних умов, що визначають 

доцільність інвестування в певну господарчу систему. Однак, таке 

визначення є досить дискутивним. 

В авторському баченні поняття “інвестиційний клімат” є об’єктивною 

характеристикою екзогенного середовища відносно об’єкта інвестування, що 

формується під впливом економічних (сучасний стан та тенденції 

економічного розвитку, стабільність фінансової системи, розвиненість 

ринкової та інвестиційної інфраструктури, інформаційна відкритість, 

доступність та вартість факторів виробництва), інституційних (політична 

стабільність, законодавство, стабільність державних інститутів, ступінь 

державного втручання) та соціально-культурних (менталітет, традиції, якість 

життя) чинників. Існуючі методичні підходи до оцінки інвестиційного 

клімату передбачають використання кількісної оцінки його факторів і 

диференціюються набором детермінантів інвестиційного середовища та 

методом їх співставлення. Так, за методикою оцінки інвестиційного клімату, 
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розробленою І. Бланком, слід враховувати рівні розвитку таких складових 

інституційного середовища: 

  економіка регіону (значущість 35%); 

  інвестиційна інфраструктура (15%); 

  демографічна ситуація регіону (15%); 

  ринкові відносини та ринкова інфраструктура (25%); 

  екологічні, інвестиційні, політичні, кредитні, комерційні, валютні 

ризики (10%) [7]. 

У сукупності з інвестиційним кліматом складовою інвестиційної 

привабливості об’єкта є його потенціал. В економічному сенсі потенціал 

визначається як “наявні в економічного суб’єкту ресурси, їх оптимальна 

структура та вміння раціонально використовувати для досягнення 

поставленої мети” [24, с. 628]. Тобто, у ланцюзі «потенціал – інвестиційний 

потенціал» останній виступає як особлива форма уособлення досягнутого  

рівня та здатності суб’єкта щодо залучення та використання інвестиційних 

ресурсів.  

Інвестиційний потенціал – це наявні або потенційні можливості об’єкта 

інвестування задовольнити інтереси інвестора (досягнення економічного, 

соціального чи екологічного ефекту) шляхом виробництва продукції, 

виконання робіт, надання послуг при взаємодії з інвестиційними ресурсами. 

Рівень розвитку інвестиційного потенціалу може мати як стимулюючий, так і 

дестимулюючий вплив на інвестиційну активність. Очевидним також є те, що 

на привабливість об’єкта впливає як його безпосередня існуюча інвестиційна 

активність (інтенсивність його інвестиційної діяльності, що призводить до 

нарощування економічного потенціалу), так і інвестиційна активність в 

макроекономічному середовищі (інтенсивність інвестиційних процесів у 

ньому). Тобто, при розгляді інвестиційного клімату та інвестиційної 

активності економічних систем, слід враховувати двосторонню залежність 

між ними.  
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Невід’ємними характеристиками сучасного бізнес-середовища є його 

динамізм та невизначеність, тому при прийнятні рішень щодо вкладення 

капіталу необхідно враховувати ймовірність інвестиційних ризиків. У 

загальному розумінні “ризик” − це відхилення фактично встановлених даних 

від типового, середнього рівня чи альтернативного значення фактора, що 

оцінюється [27, с. 61]. Відповідно, інвестиційний ризик можна визначити як 

імовірність втрати частини ресурсів, недоотримання доходів або появи 

додаткових витрат у результаті здійснення інвестиційної діяльності в умовах 

невизначеності. Доведено, що ризики можуть носити як 

загальноекономічний характер (характерні для усіх сфер економіки), так і 

індивідуальний (пов’язані з реалізацією конкретного проекту).  

Ризики є результатом невизначеності та непередбачуваності 

економічного середовища, тому мають різні джерела походження та форми 

прояву, тривалість впливу та ступінь контрольованості (рис. 1.3). Оцінка 

ризиків за наведеними ознаками дозволяє вчасно їх виявляти та прогнозувати 

ймовірність виникнення, що дає можливість уникнути загрози чи 

мінімізувати її вплив. 

Ефективність інвестиційної діяльності залежить від сформованої 

власної привабливості і правильності вибору джерела інвестування. У 

науковій літературі, традиційно, джерела інвестиційних ресурсів поділяють 

на 3 групи: 

1. Власні кошти – чистий прибуток, амортизація та ін. резервні фонди. 

2. Державні кошти: бюджетні та позабюджетні фонди, державні позики 

та кредити, державне майно. 

3. Позикові кошти: кредити банківських та небанківських фінансових 

установ [33, с. 61]. 
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Рис. 1.3. Класифікація інвестиційних ризиків 
Джерело: власні дослідження. 

 

Наукову цінність представляє позиція І. Вініченка щодо поділу джерел 

фінансування за видами власності на державні, фінанси господарюючих 

суб’єктів комерційного та некомерційного типу, кошти іноземних інвесторів 

[15, с. 56]. Однак дана систематизація є недостатньо конкретною, оскільки 

зазначені джерела включають одночасно внутрішні і зовнішні залучені 

інвестиційні активи, що на практиці ускладнить можливість визначення їх 

співвідношення. Найбільш доцільним є поділ джерел інвестування за 

відносинами власності на власні, залучені та запозичені. Його прикладне 

значення обумовлюється необхідністю визначення частки кожної з 
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виникнення 

За тривалістю дії 

- постійні – є джерелом безперервної загрози; 

- тимчасові діють протягом визначеного 

терміну; 

- разові – виникають в одиничних випадках. 

- виробничі – пов’язані з порушенням 

технології виробництва; 

- ринкові (кон’юнктурні) – в результаті 

нестабільності ринкової кон’юнктури; 

- технічні – пов’язані з фізичним та моральним 

зносом основних засобів; 

- політико-правові – в результаті 

нестабільності нормативно-правової бази та 

політичної системи; 

- фінансові – пов’язані з нестабільністю 

фінансової системи в країні; 

- екологічні – пов’язані з питаннями впливу на 

довкілля. 

За територіальною 

ознакою 

- локальні – діють на визначеній території; 

- загальнодержавні  характерні для усієї 

території країни; 

- міжнародні – виникають в умовах взаємодії з 

міжнародним середовищем. 

За ступенем 

керованості 

- неконтрольовані – можна лише враховувати 

їх вплив; 

- частково контрольовані; 

- контрольовані – піддаються впливу. 
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наведених груп у загальному обсязі інвестицій, оскільки співвідношення 

власного та залученого капіталу є одним із визначальних показників 

фінансової стійкості суб’єктів господарювання (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Систематизація джерел інвестиційної діяльності 
Джерело: адаптовано на основі [86]. 
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національну економіку понад 55 % становлять власні кошти. Однак більшої 

уваги та контролю потребує обіг залучених та запозичених ресурсів. До 

запозичених належать усі інвестиції, що відповідають умовам платності, 

поверненості, строковості, забезпеченості, цільового призначення. 

Основними їх джерелами є банківські та небанківські фінансові установи, 
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також набувають лізингові операції, які, з позиції вітчизняного вченого Ю. 

Хвесик, є практично єдиним шляхом розвитку за рахунок відновлення 

Джерела 

інвестиційної 

діяльності 

власні 

банківські кредити кооперативні кредити 

іпотека та лізинг 

прибуток амортизація 

інші внутрішні фонди 

державні субвенції та 
дотації 

гранти 

спонсорство та донорство 

залучені 

 
запозичені 

 



 25 

основних засобів, оскільки доступні малим і середнім підприємствам, для 

яких проблемним є одержання кредитів [148, с. 65]. Водночас найменш 

розвиненою формою фінансування в аграрному секторі економіки є іпотечне 

кредитування, що пов’язано з практичною відсутністю в аграрних 

товаровиробників майна під заставу та мораторієм на заставу землі.  

Менш ризиковими, однак і менш доступними, є залучені джерела 

інвестиційних ресурсів. Зокрема, державні дотації та субвенції є різновидом 

бюджетних асигнувань, що надаються урядом чи місцевими органами влади 

для реалізації проектів, переважно соціального та екологічного спрямування. 

Гранти являють собою кошти національних та іноземних інвесторів, що 

надаються на фінансування певних проектів, при цьому їх використання 

підлягає суворому контролю. Перспективним джерелом інвестицій є 

спонсорство та донорство, що здійснюється фізичними та юридичними 

особами, благодійними фондами та організаціями. Як правило, вони 

спрямовані на досягнення соціального чи екологічного ефекту і не приносять 

інвесторам доходу, однак сприяють формуванню  їх позитивного іміджу. 

У сучасному бізнес-середовищі, характерними тенденціями розвитку 

якого є посилення інтеграційних процесів та корпоратизації, постійно 

розширюються можливості та способи залучення інвестиційного капіталу. 

Вибір оптимального та доступного способу здійснюється на основі 

детального аналізу ендогенного та екзогенного середовища бенефіціара 

інвестиційних ресурсів. Найбільш перспективними способами залучення 

інвестицій в аграрний сектор економіки є пільгове та боргове фінансування, 

оренда та субсидування (рис. 1.5). 

З огляду на те, що більшість наведених способів є досить поширеними 

і загальновідомими, детальнішого визначення потребують найсучасніші і 

менш поширені. Так, факторинг є різновидом посередницької діяльності, при 

якій фірма-посередник (факторингова компанія) за певну плату одержує від 

підприємства право стягувати і зараховувати на його рахунок належні йому 

від покупців суми грошей (право інкасувати дебіторську заборгованість). 
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Рис. 1.5. Способи залучення інвестицій в аграрний сектор 

економіки 
Джерело: розроблено за даними [7, 22]. 
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Реалізація інвестиційної діяльності здійснюється через інвестиційний 

процес, що являє собою сукупність дій щодо створення інвестиційного 

товару на основі кругообігу капіталу. За економічною сутністю він є 

системним механізмом поєднання інвесторів та бенефіціарів інвестиційних 

ресурсів на усіх стадіях інвестиційної діяльності. У науковій літературі 

питання щодо сутності інвестиційного процесу є дискусійним, оскільки 

досить часто його ототожнюють з інвестиційною діяльністю або 

інвестиційним циклом. На основі дослідження етимології категорій «процес» 

та «діяльність» можна зробити припущення, що це практично тотожні 

поняття. Діяльність є процесом взаємодії людини з навколишнім 

середовищем, завдяки чому досягається свідомо поставлена мета, яка 

виникла внаслідок появи потреби. Водночас, процес є сукупністю послідовних 

дій, спрямованих на досягнення якого-небудь результату [99]. 

З економічної точки зору, різниця між інвестиційною діяльністю та 

процесом також є несуттєвою, оскільки інвестиційний процес є сукупністю 

послідовних дій щодо практичної реалізації інвестиційної діяльності з метою 

досягнення визначеної мети в процесі обігу капіталу. Тобто, інвестиційний 

процес є часовим та просторовим відображенням інвестиційної діяльності. 

Дихотомія між інвестиційним процесом та циклом також не є 

суттєвою, оскільки останній визначається як комплекс заходів від моменту 

прийняття рішення про інвестування до завершальної стадії інвестиційного 

проекту [22]. Інвестиційний процес може являти собою декілька 

інвестиційних циклів. При цьому науковці виділяють 13 стадій 

інвестиційного процесу: мотивація інвестиційної діяльності; прогнозування та 

програмування інвестицій; обґрунтування доцільності інвестицій; страхування 

інвестицій; державне регулювання інвестиційного процесу; планування 

інвестицій; фінансування інвестиційного процесу; проектування та 

ціноутворення; забезпечення інвестицій матеріально-технічними ресурсами; 

освоєння інвестицій; підготовка до виробництва продукції; попередні 
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здавання-прийом до експлуатації; кінцеве здавання об'єкта до експлуатації 

[98]. 

Ключовим етапом інвестиційного процесу, який суттєвою мірою 

визначає його ефективність, є планування інвестиційної діяльності, що 

передбачає першочергове визначення стратегічних напрямів вкладення 

капіталу з подальшим визначенням стратегії та розробкою проекту. 

Інвестиційна стратегія є складовою економічної стратегії розвитку об’єкта 

інвестування і являє собою сукупність довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності, стратегічних напрямів і шляхів їх досягнення. Її ефективність 

визначається достовірністю та якістю попереднього аналізу ендогенного та 

екзогенного середовища суб’єкта інвестиційної діяльності, обґрунтованістю 

проведених проектних робіт. Визначення стратегічних напрямів 

інвестиційної діяльності повинно здійснюватися з дотриманням основних 

методологічних принципів стратегічного планування: 

1. Системності – розгляд об’єкта інвестиційної діяльності як відкритої 

соціально-економічної системи, спроможної до самоорганізації. 

2. Урахування і збалансування цілей стійкого розвитку об’єкта 

інвестиційної діяльності. 

3. Переважної орієнтації на підприємницький стиль стратегічного 

управління інвестиційною діяльністю. 

4. Забезпечення погодженості перспективного, поточного і оперативного 

управління інвестиційною діяльністю. 

5. Забезпечення адаптивності інвестиційної стратегії до змін чинників 

зовнішнього середовища. 

6. Забезпечення альтернативності стратегічного інвестиційного вибору. 

7. Забезпечення постійного використання результатів технологічного 

прогресу в інвестиційній діяльності. 

8. Врахування рівня інвестиційного ризику в процесі прийняття 

стратегічних інвестиційних рішень. 
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9. Участі усіх учасників інвестиційного процесу (інвесторів і 

бенефіціарів капіталу та інвестиційного ефекту) у процесі планування 

інвестиційної діяльності при реалізації інвестиційної стратегії.  

10. Циклічності і безперервності розробки та реалізації стратегії. Нові 

інвестиційні цілі ставляться від досягнутого [6, с. 189-191; 85, с. 23–26]. 

Стратегічні інвестиційні цілі досягаються шляхом реалізації 

інвестиційних проектів. Поняття проект можна розглядати як комплекс 

заходів або дій, спрямованих на досягнення визначених цілей, або як 

сукупність організаційно-правових і розрахунково-проектних документів, у 

яких обґрунтовується доцільність, послідовність та ефективність здійснення 

певних дій. Відповідно, інвестиційний проект являє собою обґрунтування 

економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у 

тому числі необхідну проектно-кошторисну документацію, розроблену 

відповідно до чинного законодавства України, та затверджених у 

встановленому порядку стандартів (норм і правил), а також опис практичних 

дій щодо здійснення інвестицій [109].  

Узагальнення методологічних підходів до трактування економічної 

сутності основних понять категоріального апарату проблеми дослідження 

дозволяє стверджувати, що інвестиційна діяльність є сукупністю дій щодо 

формування попиту та пропозиції на інвестиційні ресурси (фінансові, 

матеріальні та нематеріальні активи) шляхом вибору інвестором об’єктів 

інвестування та практичної реалізації інвестицій, формування бенефіціаром 

інвестиційної привабливості та залучення капіталу у підприємницьку чи інші 

види діяльності з метою досягнення економічного, соціального, екологічного 

чи іншого ефекту. 

Активізація інвестиційної діяльності як визначального чинника 

розвитку економічних систем потребує формування сприятливого 

інституційного середовища, елементами якого є державна інвестиційна та 

структурна політика, а також інвестиційна інфраструктура як сукупність 

формальних та неформальних фінансових інституцій, діяльність яких 
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забезпечить збалансування інтересів усіх суб’єктів інвестиційного процесу. 

Інвестиційна діяльність підприємницьких структур та територіальних 

економічних систем має певні об’єктні відмінності, що обумовлені їх 

структурними та функціональними особливостями. Це визначає необхідність 

ідентифікації специфіки інвестиційної діяльності територіальних утворень, 

зокрема її об’єкта, суб’єкта, цілей та джерел забезпечення. 

 

 

1.2. Особливості інвестиційної діяльності на сільських територіях 

 

Прискорення глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки в 

сукупності з лібералізацією зовнішньоекономічної політики України 

призвело до поглиблення конвергентних процесів, що знайшло своє 

відображення в економічній та соціальних сферах, одним із проявів чого 

стало зростання престижу сільського способу життя. У спектрі 

вищезазначеного загострення проблеми деградації сільських територій 

зумовило принципову зміну розуміння їх виключної суспільної та 

економічної ролі в історично сформованій аграрній країні.  

Сільські території України володіють досить потужним потенціалом, 

зважаючи на високий рівень людського капіталу, наявність виробничої та 

ресурсної бази, рекреаційного комплексу, сприятливі природні умови. Однак 

рівень їх розвитку є низьким, що спричинено дією сукупності стримуючих 

чинників. Основними з них є недосконалість законодавства та механізму 

державної підтримки; нерозвиненість виробничої, ринкової (фінансово-

кредитної, інформаційно-консультативної) та соціальної інфраструктури; 

неефективність сільськогосподарського виробництва; безробіття та трудова 

міграція, соціальна незахищеність та низький рівень життя населення. Одним 

із найефективніших засобів нівелювання впливу зазначених чинників є 

активізація на сільських територіях інвестиційної діяльності, що має сприяти 

їх відродженню та виконанню важливих суспільних функцій.  
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Специфіка інвестиційної діяльності на сільських територіях 

визначається об’єктними особливостями їх функціонування, що обумовлює 

доцільність розкриття сутнісної характеристики основних понять 

відповідного категоріального апарату.  

Наявність у науковій літературі та практиці ряду близьких за змістом 

понять (сільська місцевість, сільське поселення, село) визначає необхідність 

чіткого визначення сутності сільських територій як об’єкта інвестиційної 

діяльності. Ретроспективний аналіз генезису наукових думок щодо даної 

проблеми свідчить про її актуалізацію протягом останнього десятиліття і 

відсутність єдиного бачення. Виокремлення змісту поняття «сільські 

території» ускладнюється швидкою еволюцією суспільно-економічних 

відносин та політики їх регулювання, що відповідно породжує 

неоднозначність наукових думок. Суперечливість дефініцій вчених, як 

слушно зазначає І. Залуцький, також зумовлена тим, що сільські території як 

складні цілісні системи формуються внаслідок природних, політичних, 

економічних, соціальних змін і розглядаються в сучасній науці і практиці 

переважно як абстрактний об’єкт різнорівневого державно-управлінського та 

самоврядного впливу; елемент територіальної організації національного 

господарства; об’єкт навколишнього природного середовища, компонент 

системи розселення; складова соціальної організації суспільства [26, с. 34].  

Критичний аналіз методологічних основ розвитку сільських територій 

дозволив виділити чотири основні підходи до трактування їх сутності (рис. 

1.6). Перші акценти при дослідженні сільських територій у науковій 

літературі були визначені наслідками системної кризи економіки України та 

необхідністю вирішення соціально-економічних проблем, що обумовило 

чітку прив’язку даного питання до аграрного сектора. У результаті цього 

сформувався територіально-галузевий підхід, прихильниками якого стали 

класики вітчизняної науки В. Юрчишин та О. Онищенко, визначаючи 

сільські території як одну з багатьох складових сільськогосподарського 

виробництва [85]. 
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Твердження про сільськогосподарську приналежність сільських 

територій також розвивали у своїх дослідженнях М. Малік та М. Хвесик, 

трактуючи їх як історично сформовану в історично визначених межах 

системну сукупність, що поєднує в собі організаційно-територіальну (село, 

район) та галузеву (виробництво, переробка та реалізація 

сільськогосподарської продукції) приналежність [71, с. 4]. Основні категорії 

проблеми дослідження розглядаються відповідно до територіально-

галузевого підходу і в нормативно-правових документах.  

 

Рис. 1.6. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності 

сільських територій як об’єкта інвестиційної діяльності 
Джерело: власні дослідження. 

 

Водночас К. Якуба, притримуючись територіально-функціонального 

підходу, розглядає сільські території не як просторовий базис чи складову 

агропромислового комплексу, а як соціально-економічний осередок розвитку 

природно-ресурсного та людського (демографічного) потенціалу, 

Підходи до 

визначення 

сутності 

сільських 

територій 

Територіальний 

ідентифікована за геопросторовою 

ознакою територія адміністративно-

територіального утворення з 

відповідною структурою, умовами, 

ресурсами, властивостями 

Багатофункціональний 

Складана багатофункціональна 

природна, соціально-економічна та 

виробничо-господарська система з 

властивими їй кількісними, 

структурними характеристиками  

Територіально-

галузевий 

Сукупність, що 

поєднує 

організаційно-

територіальну 

(село) та 

територіально-

функціональну 

приналежність 

(виробництво, 

переробка с.-г. 

продукції) 

Територіально-

функціональний 

Система, що 

виконує 

переважно 

соціальні функції 

(розвиток 

поселенської 

мережі, 

інфраструктури, 

місцевого 

самоврядування 

тощо) 



 33 

першочерговими функціями якого є розвиток поселенської мережі, 

соціальної інфраструктури, місцевого самоврядування тощо [153, с. 74]. 

Дещо критичною, однак раціональною, є позиція І. Залуцького, на думку 

якого, задля уникнення зайвих дискусій щодо галузевої чи функціональної 

приналежності сільських територій при визначенні їх сутності недоцільним є 

абстрагування. Автор обґрунтовує необхідність їх дослідження як реального 

об’єкта геопросторової дійсності. При цьому він розглядає сільські території 

як відокремлену, включно із затвердженими межами міста або селища 

міського типу, ідентифіковану за геопросторовою ознакою та 

адміністративною підпорядкованістю територію адміністративно-

територіального утворення з відповідною структурою, умовами, ресурсами, 

властивостями та характеристиками [26, с. 38].  

Наукові дискусії щодо ототожнення сільських територій та аграрного 

сектора, а також актуалізація проблеми сталого розвитку обумовили перехід 

акцентів дослідження від аграрного фундаменталізму до концепції 

багатофункціональності розвитку села та сільських територій. Методологічні 

основи даної концепції були закладені класиками вітчизняної аграрної науки 

Л. Шепотько [151], О. Онищенко та В. Юрчишиним [85], О. Бородіною та 

І. Прокопою [10] та ін. При цьому переважна більшість досліджень містили 

обґрунтування доцільності чіткого виокремлення поняття «сільські 

території», які розглядалися як об’єкт сталого сільського розвитку. Так, 

О. Могильний підкреслював, що потрібно остаточно, у суспільному мисленні 

та державному регулюванні економіки чітко розділити політику щодо 

підтримки сільського господарства як виду підприємницької діяльності та 

політику розвитку сільських територій [83, с. 41]. Узагальнюючи результати 

досліджень прихильників багатофункціонального підходу до визначення 

сутності сільських територій, їх можна трактувати як складну 

багатофункціональну природну, соціально-економічну та виробничо-

господарську систему з властивими їй кількісними, структурними, 

природними та іншими характеристиками [122, с. 21; 72; 152, с. 6–7].  
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Значний внесок у розвиток методологічних основ сільських територій 

належить О. Павлову, який ґрунтовно дослідив їх економічну сутність, типи, 

структуру та функціональне призначення. На його думку, сільські території 

являють собою гетерогенні поліфункціональні утворення з населенням як 

системоутворюючим елементом [94, с. 17].  

Сільські території як об’єкт інвестиційної діяльності є складною 

відкритою системою, що включає сукупність певних структурних елементів. 

На думку Л. Мармуль та Л. Ігнатенко, її складовими є природні та 

матеріально-технічні ресурси, соціальна та виробнича інфраструктура, 

сільське населення та система розселення. При цьому основним 

системоутворюючим чинником вони визнають аграрне виробництво [75, 

с. 122–123]. Водночас В. Юрчишин, ідентифікуючи сільські території як 

багатофункціональне формалізоване утворення, його складовими вважає 

сільське поселення як соціально-побутовий, виробничий осередок, 

адміністративний соціально-культурний центр; земельні угіддя з 

розташованими на них виробничими об’єктами; органи місцевого 

самоуправління та інші громадські організації, розміщені у сільській 

місцевості; сільську громаду як визначальний осередок функціонування 

сільської території [152, с. 6–7]. Досить раціональною є полікомпонентна 

структура сільських територій, обґрунтована О.І. Павловим, елементами якої 

є населення, поселення, виробничий комплекс, інфраструктура, земля та 

природне середовище [97, с. 110].  

Погоджуючись із думками вітчизняних науковців, можна 

стверджувати, що сільські території є складною системою, компонентами 

якої є такі складові: економічна (виробничий комплекс як сукупність 

матеріально-технічних, людських, земельних та інших виробничих ресурсів 

та процесів, а також інфраструктура), екологічна (природно-ресурсний 

потенціал – природні ресурси та умови), соціальна (людський капітал 

сільської громади, соціальна інфраструктура) та просторова (система 
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розселення як сукупність адміністративно-територіальних одиниць, земля як 

просторовий базис) (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Вплив інвестиційної діяльності на розвиток сільських 

територій 
Джерело: власні дослідження. 
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сил; населення є елементом економічної складової як фактор виробництва та 

соціальної – як компонент соціуму). Неможливим також є виділення єдиного 

системоутворюючого фактору формування сільських територій. Їх 

поліфункціональність та розвиток забезпечується унікальним симбіозом усіх 

складових та їх елементів, найбільш вагомими з яких є людський капітал та 

земля.  

Інвестиційна діяльність є одним з визначальних засобів створення умов 

для прогресивного розвитку сільських територій та реалізації їх 

багатофункціонального суспільного призначення. Враховуючи складність 

природи сільських територій, як діалектичного синтезу соціальної, 

економічної, екологічної та просторової складових, їх основними функціями 

є: 

 Економічна – задоволення на основі сільськогосподарської та інших 

видів діяльності потреб населення у продовольстві та інших товарах та 

послугах; підвищення конкурентоспроможності сільської економіки; 

забезпечення зайнятості та високого рівня якості життя. 

 Соціальна – сприяння розширеному відтворенню людського капіталу; 

формування сприятливого життєвого середовища; збереження духовних 

цінностей, національних традицій, української ідентичності та 

державності. 

 Екологічна – охорона та збереження природних ландшафтів та 

екологічної рівноваги; раціональне ресурсокористування. 

 Оздоровчо-рекреаційна – збереження гармонійного просторового 

поєднання природних умов та ресурсів, розвиток сфери відновлення 

життєвих сил та здоров’я населення [136, 1, 29]. 

Врахування сучасних тенденцій розвитку соціально-економічних 

систем та гетерогенної і поліфункціональної природи сільських територій 

дозволило окреслити умови їх збалансованого прогресивного розвитку:  

1. Формування та ефективне використання конкурентних переваг сільських 

територій на основі їх ендогенного потенціалу – сукупності природних 
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та набутих явних та латентних можливостей забезпечувати 

прогресивний розвиток на інноваційній основі. 

2. Збалансованість соціального, економічного та екологічного розвитку – 

досягнення економічної ефективності, соціальної справедливості та 

екологічної рівноваги. 

3. Стійкість – здатність до самовідтворення та динамічної рівноваги на 

основі оптимального використання ендогенного потенціалу в умовах 

високо динамічного та мінливого екзогенного середовища. 

Отже, сільська територія – історично сформована, структурно 

диференційована та функціонально диверсифікована соціально-просторова 

система, базисом формування, функціонування та розвитку якої є ендогенний 

потенціал економіки сільської громади. Відповідно, інвестиційна діяльність 

на сільських територіях являє собою сукупність дій щодо формування 

попиту та пропозиції на інвестиційні ресурси та практичної реалізації 

інвестицій із метою забезпечення системного, збалансованого і 

прогресивного розвитку сільських територій та виконання їх 

багатофункціонального суспільного призначення. 

Одним із стримуючих чинників розвитку сільських територій є 

зниження їх інвестиційної активності, що обумовлено низьким рівнем 

фінансового забезпечення в результаті обмеженості внутрішніх джерел 

інвестування та низької привабливості для зовнішніх інвесторів. Вирішення 

зазначеної проблеми обумовлює доцільність діагностики процесу 

фінансування інвестиційної діяльності на сільських територіях у розрізі 

джерел його забезпечення. Інвестиційна діяльність на сільських територіях 

здійснюється з використанням як внутрішніх, так і зовнішніх джерел 

фінансування (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8. Види джерел інвестиційної діяльності на сільських 

територіях 
Джерело: власні розробки. 

 

Державне фінансування інвестиційних процесів на сільських 

територіях здійснюється в межах політики сільського розвитку. Основним 

джерелом інвестицій виступає Державний бюджет України та місцеві 

бюджети. Найбільша частка інвестицій надходить з бюджету Міністерства 

аграрної політики та продовольства. За цільовим призначенням інвестиції в 

розвиток сільських територій вкладаються за такими статтями аграрного 

бюджету: соціальні (21,5 %), екологічні (1,5 %), освіта (16,5 %), наука (1,6 

%1) [91]. Частина заходів соціального та екологічного спрямування, що 

проводяться на сільських територіях, фінансуються за рахунок коштів інших 

міністерств, зокрема Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства 

праці та соціальної політики та ін.  

При прийнятті рішень щодо надання державних цільових коштів у 

межах реалізації аграрної, соціальної чи регіональної економічної політики 

                                                 
1 У відсотках до загального обсягу видатків Міністерства аграрної політики України, в середньому за 2006–
2010 рр. 
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на сільських територіях вагомості набуває питання виокремлення критеріїв 

віднесення територій до сільських. Відповідно до критеріїв Організації з 

економічної співпраці та розвитку сільською вважається територія, що 

охоплює людей та інші ресурси суспільного ландшафту і дрібних населених 

пунктів за межами сфери економічної активності великих міських центрів, 

тобто позаміська периферійно розміщена територія, для якої характерна 

низька щільність населення (менша 150 жителів на км2)  [84, с. 10]. На основі 

даної методології та інтегрального підходу в країнах-членах ЄС 

застосовується трирівнева класифікація регіонів за системою NUTS [136, с. 

301]. Відповідно до неї, регіони рівня NUTS 1 (великі регіони) відносяться до 

сільських за умови відповідності вищенаведеній ознаці. Дрібніші 

територіальні утворення рівня NUTS 2 і NUTS 3 поділяються на основі 

класифікації: 

 переважно сільські території – характеризуються переважанням 

сільського населення (понад 50 %), густотою розселення до 150 осіб на км2, 

слаборозвиненою соціальною інфраструктурою; 

 проміжні (економічно інтегровані) території – за умови 

проживання 15-50 % населення у сільських територіальних одиницях, мають 

відносно сприятливі економічні умови; 

 переважно міські (урбанізовані) – менше 15 % населення 

проживає в селах, знаходяться на незначних відстанях від урбаністичних 

центрів, можливим є їх поступове перетворення на території міського типу та 

втрата культурних особливостей та природних ландшафтів. 

Зазначена методика визначення сільських територій практично без змін 

була використана при розробці проекту Закону України “Про планування 

територіальної інфраструктури сільської місцевості” [106]. Однак його 

недоліком є відсутність чіткого визначення категорії територій з часткою 

сільського населення менше 15 %.  

Водночас Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 

(FAO) при визначенні сільських територій використовує 2 критерії: 1) низька 
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густота населення та висока частка незаселеної землі або землі, що 

використовується видобувною промисловістю, сільським, лісовим та рибним 

господарством; 2) основна сфера зайнятості населення – сільське 

господарство [92].  

Проблема визначення чітких критеріїв сільських територій стала 

актуальним предметом наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних 

учених. Зокрема, ряд європейських науковців обґрунтовують недоцільність 

використання єдиних критеріїв та їх граничних значень для різних країн. Так, 

К. Ешлі та С. Максвел пропонують використовувати багатокритеріальний 

підхід, визначаючи сільські території як, по-перше, простір, де людські 

поселення та інфраструктура займають невелику частку ландшафту; по-

друге, природне середовище, де домінують пасовища, ліси, гори та пустелі; 

по-третє, поселення з низькою густотою; по-четверте, місцевість, де 

більшість людей працюють у сільському господарстві; по-п’яте, територію, 

де ціна землі є відносно низькою; по-шосте, місцевість, що характеризується 

високими трансакційними витратами, пов’язаними з великими відстанями від 

міст і незадовільною інфраструктурою [48, с. 133]. 

Однак, на думку автора, дані критерії є не досить чіткими і потребують 

доопрацювання, зокрема числового вираження та визначення граничних 

значень, із метою уникнення недоцільного суб’єктивізму. Основним 

критерієм визначення сільських територій та їх подальшої типологізації, за 

твердженням вітчизняного вченого д.е.н. О.І. Павлова, є їх функціональна 

приналежність, відповідно до якої він виділяє 3 типи: 

1.  Типово сільські території мають високу забезпеченість земельними і 

трудовими ресурсами, наявність сприятливих природних умов для 

сільськогосподарської діяльності, відносно віддалені від центрів 

урбанізації. 

2. Перехідні (змішані) території, що мають два різновиди: 
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 сільські урбанізовані зони та ареали – села, розміщені навколо 

міст (на відстані до 60 км.), де відбувається взаємопроникнення 

сільського та міського способу життя; 

 аграрні міста, що за формальною ознакою належать до малих 

міст (чисельність населення до 20 тис. осіб), однак мають потенційну 

функціональну здатність виступати центрами розвитку сільських 

територіальних одиниць та обслуговування сільського населення. 

3. Території зі спеціальним режимом функціонування (оздоровчо-

рекреаційні, гірські та прикордонні) – мають найнижчий рівень 

урбанізації, спеціалізуються на наданні оздоровчих, туристичних та 

історико-культурних послуг [95, с. 116–123].  

Питання державного фінансування розвитку сільських територій є 

досить проблемним, що обумовлено не лише дефіцитом бюджетних коштів, а 

й недосконалістю механізму фінансової підтримки. По-перше, вирішення 

соціальних та екологічних проблем на сільських територіях фінансується в 

основному з регіональних бюджетів, дохідна частина яких формується 

переважно за рахунок трансфертів із державного бюджету. При цьому 

трансферти досить часто надходять невчасно або не в повному обсязі. 

Наповнення регіональних бюджетів, за рахунок податків, як правило, 

відбувається з аналогічними проблемами, що пов’язано з практично 

щорічними змінами податкового законодавства та відсутністю чіткого 

взаємозв’язку між обсягом зібраних місцевих податків та регіональними 

бюджетними доходами.  

По-друге, у бюджетах інших міністерств, що частково фінансують 

інвестиції у розвиток сільських територій, відсутній розподіл видатків на 

сільські і міські, у результаті чого скорочується фінансування соціальних 

програм на селі, оскільки витрати на одиницю послуг там значно вищі, 

порівняно з містом.  

По-третє, актуальною проблемою є недосконалість розробки та 

фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку 
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сільських територій, що пов’язано з відсутністю сучасних науково 

обґрунтованих норм забезпечення сільського населення соціальними 

послугами і зумовлює невідповідність об’єктивним потребам [28, с. 130]. 

Вагомим недоліком бюджетної підтримки сільського розвитку, як зазначає 

О. Бородіна, також є відсутність законодавчо встановлених статистично 

вимірюваних показників оцінки її ефективності та ступеня досягнення цілей 

[1, с. 305].  

Одним із джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності є 

кредити, що надаються банківськими та небанківськими фінансовими 

інститутами. Перспективним напрямом залучення кредитних ресурсів є 

кооперація, частка якої у фінансуванні сільського розвитку в Україні є 

незначною в силу сукупності об’єктивних та суб’єктивних причин. Водночас 

досвід зарубіжних країн свідчить про доцільність формування на сільських 

територіях мережі кредитних установ для позичальників із різним рівнем 

платоспроможності. Враховуючи специфіку клієнтів, вони створюються на 

кооперативних засадах або за ініціативою та при підтримці держави. Так, у 

США діє Служба підтримки сільських бізнес-кооперативів (надає технічну 

допомогу та фінансові ресурси кооперативам, розташованим у сільській 

місцевості), Служба електрифікації сільської місцевості (надає кредити і 

гранти для проведення електрифікації, водопостачання та каналізації у 

сільській місцевості), Служба по будівництву житла в сільській місцевості 

(реалізує різні види програм кредитування, страхування кредитів та гранти 

для фермерів з низьким рівнем доходу) [3, с. 156–157]. 

Іноземне інвестування розвитку сільських територій здійснюється 

переважно шляхом реалізації міжнародних проектів. При цьому інвестор 

виступає постачальником не лише фінансових та матеріальних активів, а й 

технологій та інформації. Реалізація локальних проектів дає можливість 

вирішувати соціальні проблеми (водопостачання, транспорт і зв'язок, 

побутове обслуговування тощо), враховуючи специфіку конкретної території. 

Їх перевагою також є можливість активізації діяльності сільських громад на 
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основі формування у свідомості населення впевненості у спроможності 

самостійно змінювати середовище своєї життєдіяльності. У результаті 

проектної співпраці люди вчаться самостійно визначати та вирішувати 

проблеми, ініціювати нововведення, здійснювати пошук джерел їх 

фінансового та інформаційного забезпечення. Прикладом ефективного 

міжнародного співробітництва  є українсько-швейцарський проект DESPRO 

«Підтримка децентралізації в Україні», який діє з 2008 р. Він реалізується 

силами української громади за участю іноземних консультантів, у результаті 

чого практично втілено більше 40 локальних проектів [93]. 

Бюджетний дефіцит, нестабільність вітчизняного та міжнародного 

фінансового ринку, в сукупності з низькою інвестиційною привабливістю 

сільських територій обумовлюють доцільність мобілізації внутрішніх джерел 

інвестиційних ресурсів, до яких відносяться кошти місцевих підприємств та 

організацій, а також сільської громади. Важливо відмітити, що низький 

рівень прибутковості підприємств та недосконалість амортизаційної 

політики, обмежують їх можливості фінансувати процес вирішення 

соціальних та екологічних проблем. Тому одним з найбільш перспективних, 

однак найменш дієвим в Україні, джерелом інвестицій є кошти членів 

громади. Проблема їх залучення, як слушно зазначає А. Рамський, набула 

особливої гостроти в умовах фінансової кризи, коли бюджетні кошти, 

кредити банків та власні кошти підприємств є обмеженими, зовнішні 

запозичення посилюють залежність вітчизняної економіки від змін 

кон’юнктури на світових фінансових ринках [118, с. 283]. Слід зазначити, що 

за даними експертних оцінок заощадження населення складають декілька 

мільярдів доларів США [80, с. 38], а у 2010 р. ним з власних джерел було 

інвестовано понад 500 млн грн [62, с. 58].  

Кошти громади, як потенційні інвестиції, формуються з зовнішніх та 

внутрішніх джерел (рис. 1.9). Останні являють собою доходи від різних видів 

трудової діяльності та володіння певним майном, які переважно 

перетворюються на заощадження. Однак у зв’язку з недовірою населення до 
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фінансово-кредитної системи, в Україні практично не розвинений механізм 

трансформації заощаджень в інвестиції. Стримуючим чинником 

інвестиційної діяльності населення, на думку Р. Косодія, також є 

нерозвиненість фінансової інфраструктури на сільських територіях, що 

обумовлює доцільність переорієнтації їх державної підтримки з державного 

кредитування на розвиток фінансово-кредитних інституцій [17, с. 596–599].  

 

Рис. 1.9. Внутрішні та зовнішні джерела інвестиційної діяльності 

сільської громади 
Джерело: адаптовано на основі [62]. 

 

Характерною особливістю сільських територій України є практична 

відсутність цілісного механізму фінансового забезпечення їх розвитку. 

Діяльність фінансових інституцій, що інвестують сільську місцевість, є 

неузгодженою, зорієнтованою переважно на отримання економічного ефекту, 
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що призводить до порушення балансу функцій сільських територій і стримує 

процес виконання ними свого суспільного призначення. Поступово 

відбувається переорієнтація інвестиційних процесів із зовнішніх на 

внутрішні джерела фінансування, низька ефективність якої визначається 

недосконалістю механізму трансформації власних активів підприємств та 

населення в інвестований капітал.  

При формуванні комплексної системи фінансового забезпечення 

інвестиційної діяльності на сільських територія варто враховувати 

позитивний досвід розвинутих країн. Прикладом цілісного механізму 

фінансового забезпечення інвестиційних процесів на селі є позитивний 

досвід США та країн Європейського Союзу. Зокрема, у США подоланню 

кризи сільської місцевості сприяло формування мережі фінансово-кредитних 

установ і прийняття у 2009 р. акту відбудови та реінвестування сільських 

територій (The American Recovery and Reinvestment ACT). На його основі 

було реалізовано ряд пріоритетних програм розвитку сільських територій: 

розвитку бізнесу та індустрії; сільського кредитування; допомоги сільському 

малому підприємництву; розвитку соціальної інфраструктури; надання 

прямих позик на придбання житла; розвитку сільського житлобудівництва; 

розвитку сільського водопостачання; будівництва очисних заводів; “Сільська 

енергія для Америки” [147, с. 125–128]. У результаті їх реалізації було 

реконструйовано та розбудовано заклади соціальної інфраструктури, 

поліпшено житлові умови сільських мешканців, створено тисячі нових 

робочих місць.  

В економічній політиці та практиці одним із найактуальніших питань є 

визначення стратегічних напрямів та об’єктів інвестування. Слід зазначити, 

що пріоритети державної інвестиційної підтримки сільських територій 

визначаються політикою сільського розвитку, аналіз еволюції якої свідчить 

про поступову переорієнтацію напрямів її реалізації (табл. 1.1).  
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Таблиця 1.1 

Хронологія нормативно-правового забезпечення пріоритетів 

розвитку сільських територій в Україні 
Етап Назва нормативно-правового акту Цільова орієнтація 

І-й етап 

1990–1999 

рр. 

Закон України «Про місцеві Ради народних 

депутатів та місцеве і регіональне 

самоврядування» від 07.12.1990 р. [101].  

Закон України «Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу 

в народному господарстві» від 17.10.1990 р. 

[114]. 

Постанова КМУ «Про газифікацію сільських 

населених пунктів та збільшення використання 

електричної енергії на побутові потреби села» 

від 14.03.1992 р. 

Постанова КМУ «Про розвиток житлового 

будівництва та поліпшення соціально-

демографічної ситуації на селі» від 28.07.1992 

р.  

Постанова КМУ «Про вдосконалення 

формування інвестицій на соціальний розвиток 

села та агропромислового комплексу» від 

29.07.1992 р. [105]. 

Концепція Національної програми відродження 

села на 1995-2005 рр. від 4.02.1994 р. [46]. 

Постанова КМУ «Про заходи щодо підтримки 

індивідуального житлового будівництва на 

селі» від 22.03.1997 р. 

Постанова КМУ «Про порядок формування і 

використання коштів фондів підтримки 

індивідуального житлового будівництва на 

селі» 3.08.1998 р. [113]. 

Відродження та 

розвиток аграрного 

сектора економіки. 

Забезпечення най-

важливіших життєвих 

потреб сільського 

населення.  

ІІ-й етап 

2000–2005 

рр. 

Указ Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо прискорення реформування 

аграрного сектора економіки» від 03.12.1999 р. 

Концепція загальнодержавної програми 

соціального розвитку села на період до 2011 р. 

від 10.08.2004 р. [43]. 

Закон України «Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015 р.» від 

18.10.2005 р. [112]. 

Формування багато-

укладного аграрного 

сектора економіки на 

основі приватизації. 

Передача об’єктів 

соціальної 

інфраструктури на 

баланс сільських та 

селищних Рад. 

ІІІ-й етап 

2006 р. – до 

теперішнього 

часу 

Концепція Комплексної програми підтримки 

розвитку українського села на 2006-2010 роки 

від 21.12.2005 р. [45]. 

Постанова КМУ «Про затвердження Державної 

цільової програми розвитку українського села 

на період до 2015 року»  від 19.09.2007 р. [108]. 

Концепція загальнодержавної програми сталого 

розвитку сільських територій до 2020 р. від 

3.02.2010 р. [44]. 

Формування 

сприятливого життє-

вого середовища 

сільського населення, 

шляхом 

комплексного сталого 

розвитку сільських 

територій. 



 47 

Так, у 90-х роках минулого століття розвиток сільських територій 

практично розглядався лише як один із аспектів аграрної політики, 

першочерговою метою якої було відродження та розвиток сільського 

господарства. На даному етапі формально розпочався перехід до самоврядної 

моделі управління сільськими територіями, хоча визначальна роль у даному 

процесі фактично залишалася за державою. Підтримка сільського розвитку, 

який трактувався як соціально-економічний розвиток села, обмежувалася 

заходами реформуванням земельних відносин та сільського господарства, 

створення сприятливих умов для життєдіяльності селян шляхом 

стимулювання індивідуального будівництва та розбудови мережі тепло- водо 

та газокомунікацій. 

Починаючи з 2000 р. в Україні було прийнято ряд нормативно-

правових документів, які містили окремі аспекти фінансової підтримки 

розвитку сільських територій. Вирішення соціальних та екологічних проблем 

передбачалося здійснити шляхом передачі даних повноважень з 

сільськогосподарських підприємств на комунальні та державні установи, які 

через постійну обмеженість бюджетних коштів виявилися неспроможними 

виконувати ці функції. Фінансування заходів розвитку сільських територій 

здійснювалося переважно за рахунок бюджету Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. Окремі програми підтримки сільських 

територій розроблялися і реалізовувалися в межах регіональної та соціальної 

політик.  

У подальшому загострення екологічних та соціальних проблем привело 

до зміни акцентів у науці та практиці, що знайшло своє відображення у 

концепції багатофункціональності сільського господарства і сприяло 

поступовому виокремленню політики сільського розвитку, пріоритетами якої 

визначено охорону навколишнього природного середовища, соціальний 

захист сільського населення та розвиток конкурентоспроможної сільської 

економіки. Основні засади комплексного розвитку сільських територій та 

його підтримки були задекларовані в Концепції загальнодержавної програми 



 48 

сталого розвитку сільських територій до 2020 р., відповідно до якої 

основними напрямами визнано: 

1. Створення умов для проживання на селі шляхом впровадження 

соціальних стандартів і нормативів проживання та праці населення; 

забезпечення зростання рівня доходів сільського населення; розвитку 

соціальної інфраструктури; розвитку  підприємництва; 

2. Підтримка техногенної та екологічної безпеки за рахунок постійного 

моніторингу довкілля; удосконалення структури агроландшафтів; розвитку 

органічного сільського господарства; створення структурних підрозділів 

щодо контролю і відповідальності за забруднення навколишнього 

середовища. 

3. Підвищення конкурентоспроможності та розвитку продуктивних сил 

сільського господарства шляхом сприяння розвитку кооперації, малих 

формувань, вертикальної інтеграції; удосконалення земельних відносин; 

віднесення податкових надходжень від плати за землю та податку на 

нерухоме майно до доходів  місцевих бюджетів; впровадження стандартів 

безпеки продуктів харчування та сільськогосподарської продукції відповідно 

до стандартів ЄС, заохочення виробників у дотриманні цих стандартів; 

вдосконалення ринкової інфраструктури. 

4. Удосконалення управління соціально-економічним розвитком 

сільських територій за рахунок удосконалення його організаційної 

структури; розвитку місцевого самоврядування та дорадництва.  

Інвестиційне забезпечення наведених заходів передбачалося здійснити 

за рахунок коштів державного бюджету із залученням внутрішніх та 

іноземних інвестицій, міжнародної фінансової та технічної підтримки, а 

також створення Українського фонду підтримки розвитку сільських 

територій, сформованого з відрахувань у розмірі 1,5%  від доходів 

господарюючих суб’єктів на сільських територіях [44]. Незважаючи на дещо 

декларативний характер даної Концепції, вона є практично єдиним 

законодавчим документом, в якому чітко визначено пріоритети розвитку, 
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відповідно й інвестування, сільських територій. ЇЇ недоліком є нечіткість 

визначення джерел фінансування та відповідальних осіб за практичну 

реалізацію, оскільки твердження про подальше вирішення даних питань 

може мати місце лише на папері.  

У науково-дослідних установах питання визначення стратегічних 

напрямів розвитку сільських територій є більш дискусійним та активно 

вирішується. На думку переважної більшості вчених, пріоритетність 

інвестиційного забезпечення сільських територій має змінюватися в 

напрямку сільське господарство – сільська територія – сільська громада. 

Доцільність першочергової інвестиційної підтримки сільського господарства 

як економічної основи розвитку сільських територій науковці та політики 

правомірно доводили з огляду на історично сформоване традиційно вагоме 

значення даної галузі для України та наявність потужного природно-

ресурсного потенціалу для її розвитку. Врахування  багатофункціональності 

сільського господарства та широких можливостей диверсифікації 

господарської діяльності на селі призвели до появи твердження про 

необхідність розвитку сільської економіки як широкої сфери прикладання 

праці та отримання доходу в сільській місцевості на основі виробництва 

сільськогосподарської та іншої продукції, надання послуг, виконання робіт. 

Інвестування розвитку сільської економіки як економічного базису життя 

селян має важливе суспільне значення, зважаючи на потенційні можливості 

підвищення добробуту та якості життя, зниження рівня безробіття. Оскільки 

кінцевою метою сільського розвитку є створення умов для підвищення 

доходу бідних людей, а не комфортніше існування в умовах бідності, а його 

економічною базою – залучення активів сільських громад у поєднанні з 

зовнішніми можливостями для розширення і диверсифікації сільської 

економіки [136, с. 21]. Доцільність розвитку сільської економіки доводить 

також неспроможність суспільства постійно субсидіювати соціальні та інші 

потреби сільських територій, навіть враховуючи їх виключну роль у 

збереженні природного середовища, культурного та історичного спадку. 
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Однак слід враховувати, що інвестування сільської економіки буде 

ефективним за умови відповідного розвитку усіх видів (ринкової, фінансової, 

виробничої, транспортної, інформаційно-консультативної) інфраструктури. 

Протягом останнього десятиліття відбувалася поступова переорієнтація 

державних та приватних інвесторів розвитку сільських територій до 

територіального підходу щодо вибору об’єкта інвестування. Даний підхід 

практикувався також у програмах сільського розвитку в розвинених країнах. 

Його привабливість для приватних інвесторів визначалася можливістю 

отримання швидких публічних результатів. Державні інституції, фінансуючи 

територіальні програми, реалізовували можливість врахування локальних 

особливостей конкретної території. Однак, основним недоліком 

територіального підходу, як показав практичний досвід, виявився 

нерівномірний розподіл благ, отриманих від економічного зростання у 

сільській місцевості, зниження життєздатності бідних верств населення й 

малих за розміром громад [9, с. 154].  

Усвідомлення виключної ролі людини в економіці та суспільному 

житті призвели до соціоекономічної переорієнтації політики сільського 

розвитку та її інвестиційної складової, що передбачає першочерговий 

розвиток сільської громади та її людського капіталу. Під сільською громадою 

розуміються самоорганізовані сільські жителі, які поділяють спільний 

життєвий простір, об’єднані прагненням, готовністю і реальними діями до 

поліпшення його економічного, соціального та екологічного становища, що 

створили для цього громадську організацію і визначили лідера з числа її 

членів [141, с. 47]. Реалізація локальних проектів у сільських громадах, що 

поступово набувають поширення при підтримці зарубіжних організацій, 

дозволяють отримувати не лише економічні (економічне зростання території, 

зниження безробіття, підвищення рівня доходів, добробуту та якості життя 

населення), а й неекономічні  (покращення демографічної ситуації, зміцнення 

соціальної єдності, підвищення уваги до навколишнього природного 

середовища) вигоди. Для фінансування розвитку сільських громад, на думку 
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вчених, доцільним є залучення внутрішніх та зовнішніх інвестиційних 

джерел, а також формування Фондів локального розвитку – інституцій з 

консолідації селян та ресурсів для розвитку місцевого господарства та 

реалізації локальних проектів [141, с. 48].  

Особливої вагомості в сучасних умовах набувають інвестиції в 

людський капітал сільської громади – розвиток освіти та професійної 

підготовки населення. Однак при цьому слід враховувати рівень розвитку 

сфери зайнятості задля уникнення вибуття селян за межі громади. 

Інвестування людського капіталу сільських громад сприятиме розширення їх 

можливостей мобілізовувати та максимально ефективно використовувати їх 

локальні ресурси з метою підвищення рівня та якості життя.  

Узагальнення вищенаведеної інформації дозволяє виділити стратегічні 

напрями інвестиційної діяльності на сільських територіях відповідно до цілей 

їх розвитку (рис. 1.10).  

 

Рис. 1.10. Стратегічні напрями інвестування на сільських територіях 
Джерело: власні дослідження. 
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Основними об’єктами інвестування є сільська економіка як базис 

розвитку потенціалу громади (поточних та майбутніх можливостей 

трансформації ресурсів в економічні блага в процесі господарської 

діяльності) та соціальна інфраструктура як засіб забезпечення рівного 

доступу сільського населення до соціальних послуг. Проте пріоритетним 

об’єктом інвестиційної діяльності має бути людський капітал сільської 

громади як визначальний стимулюючий чинник розвитку сільських 

територій. 

Забезпеченню економічних та соціальних потреб сільської громади 

сприятиме висхідний підхід до організації інвестиційної діяльності, що 

активно практикується в країнах-членах ЄС і США та ініціюється 

вітчизняними науковцями. Сутність даного підходу полягає в активізації 

місцевих громадських ініціатив при розробці та реалізації локальних 

проектів та програм розвитку. При цьому кошти, спрямовані на їх реалізацію, 

мають надходити від інвестора безпосередньо на рівень громади. Громадська 

ініціатива при реалізації недержавних проектів повинна проявлятися у 

самостійному визначенні та формулюванні проблем сільської території, цілей 

інвестування, розробці проектів та пошуку потенційних інвесторів. 

Підтвердженням ефективності висхідного підходу є досвід ЄС, у країнах 

якого діє програма LEADER як один з інструментів політики сільського 

розвитку, спрямований на підвищення можливостей інноваційного розвитку 

на локальному рівні. Основними засадами практичної імплементації даної 

програми є: 

 активізація місцевої громадської ініціативи; 

 партнерство або колективна ініціатива сільської громади, органів 

державної влади та місцевого самоврядування та підприємницьких 

структур; 

 інноваційний підхід при розв’язанні проблем та досягненні поставлених 

цілей; 
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 інтеграційний підхід – координованість окремих проектів розвитку 

сільської території, збалансування економічних, соціальних та 

екологічних інтересів [29]. 

У країнах-членах ЄС були отримані позитивні результати завдяки 

реалізації європейської політики сільського розвитку з чітко визначеними 

пріоритетами та механізмом їх фінансового забезпечення. Слід зазначити, що 

до 2005 р. проблеми розвитку сільських територій в ЄС вирішувалися в 

межах Спільної аграрної та регіональної політики, а їх фінансування 

здійснювалося з фондів сільського розвитку та структурних регіональних 

фондів. Однак, фокусування суспільної уваги до розвитку сільських 

територій та подальше реформування економіки призвело до чіткого 

виокремлення політики сільського розвитку, єдиним інструментом 

фінансової підтримки якої став Європейський сільськогосподарський фонд 

сільського розвитку (EAFRD). Водночас були законодавчо ідентифіковані 

пріоритетні напрями інвестиційної підтримки: підвищення 

конкурентоспроможності аграрного та лісового секторів; поліпшення стану 

навколишнього природного середовища та сільських територій; забезпечення 

якості сільського життя та диверсифікація сільської економіки; ініціатива 

LEADER. Формування інтегрованого механізму фінансового забезпечення 

політики сільського розвитку дозволило отримати швидкі позитивні 

результати. Розвитку сільських територій у Євросоюзі, крім державної 

підтримки, сприяло також формування розгалуженої мережі фінансово-

кредитних установ загального та спеціального (для кредитування аграрного 

сектора) призначення.   

Дослідження еволюційних змін пріоритетів інвестиційної діяльності на 

сільських територіях дозволяє зробити висновок про поступову структурну 

трансформацію її парадигми, проявами якої стала переорієнтація 

інвестиційних процесів із зовнішніх на внутрішні джерела фінансування та 

зміна їх цільового спрямування в напрямку сільське господарство – сільська 

територія – сільська громада. Проте важливо зазначити, що в Україні 
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практичні зміни політики сільського розвитку та механізму її інвестиційного 

забезпечення відбуваються сповільненими темпами, що обумовлено дією 

низки суб’єктивних та об’єктивних причин. 

 

 

1.3. Методичні основи діагностики інвестиційної привабливості 

сільських територій 

 

Ефективність інвестиційних процесів на сільських територіях суттєвою 

мірою визначається якістю проведення передінвестиційної підготовки, 

визначальним елементом якої є діагностика, що для інвестора являє собою 

процес оцінки інвестиційної привабливості потенційних об’єктів 

інвестування і прогнозування ефективності реалізації інвестиційних проектів. 

Водночас для реципієнта інвестиційних ресурсів передінвестиційна 

діагностика передбачає оцінку перспективних джерел фінансового 

забезпечення чи технологічної підтримки та визначення ймовірного ефекту 

від практичної імплементації інвестицій. Тобто невід’ємним елементом 

діагностики для усіх суб’єктів інвестиційної діяльності є оцінка її 

ефективності. 

Відмінною особливістю інвестиційної діяльності на сільських 

територіях є пріоритетність отримання не лише економічного, а й 

соціального та екологічного ефекту, що обумовлює доцільність переважного 

застосування програмно-цільового підходу при здійсненні інвестицій. Тому 

методичний інструментарій та критерії оцінки інвестиційної привабливості 

потенційних об’єктів та ефективності інвестиційної діяльності визначаються 

залежно від цільової орієнтації інвесторів.  

Найбільшого поширення в практичній діяльності набули методи оцінки 

інвестиційної привабливості сільських територій, ґрунтовані на їх типізації, 

критеріями якої, залежно від цілей інвестора, можуть бути: 
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 економічні функції території (визначаються на основі галузевої 

структури зайнятості населення або структури валового регіонального 

продукту); 

 рівень розвитку сфер економіки (сільського господарства, сфери 

послуг, промисловості та ін.); 

 демографічний склад населення (віковий, статевий, освітній та ін.); 

 особливості розселення (щільність населення, густота мережі 

населених пунктів); 

 рівень і якість життя населення (структура доходів за джерелами, 

житлові умови, благоустрій територій, розвиток соціальної 

інфраструктури, розвиток транспортного сполучення, екологічна 

ситуація); 

 агрокліматичні умови (клімат, ґрунти) [142, с. 93–94]. 

Слід зазначити, що одним з основних критеріїв типізації сільських 

територій виступає їх соціально-економічний стан. Так, за методологією 

Організації з економічної співпраці та розвитку за даною ознакою території 

можуть відноситися до відстаючих (темпи росту економіки нижчі, ніж в 

середньому в країні) або до тих, що динамічно розвиваються (темпи росту 

рівні або вищі, ніж в середньому в країні). Досягнутий рівень розвитку 

території визначає подальшу інвестиційну політику держави та приватних 

інвесторів стосовно неї. 

Оцінка рівня соціально-економічного розвитку сільських територій 

здійснюється за сукупністю критеріїв розвитку соціальної та економічної 

сфери, питання визначення оптимального набору яких є досить актуальним 

як у науковій, так і в нормативно-правовій літературі. У світовій практиці 

загальноприйнятими критеріями рівня сільського розвитку є:  

1. Соціально-демографічні: 

 демографічна характеристика сільського населення; 

 трудові ресурси; 

 доходи сільського населення; 
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 житлові умови та забезпеченість житлом; 

 криміногенна ситуація. 

2. Сільська транспортна та інженерна інфраструктура. 

3. Сільська соціальна інфраструктура: 

 освіта; 

 охорона здоров’я та соціальний захист; 

 культурна сфера; 

 зв'язок та інформаційне забезпечення. 

4. Інституційна структура сільської економіки. 

5. Виробничі та фінансові показники розвитку сільської економіки. 

6. Структура землекористування і показники стану та охорони 

навколишнього природного середовища [120, с. 266.]. 

Перша спроба офіційного декларування критеріїв соціально-

економічного розвитку сільських територій в Україні знайшла своє 

відображення у Галузевій програмі соціально-економічного розвитку 

сільських територіальних громад (модельного проекту «Нова сільська 

громада»), відповідно до якої Міністерством аграрної політики та 

продовольства України основними з них визначено: адміністративно-

територіальний устрій, соціально-демографічна характеристика, площа 

сільськогосподарських угідь, розвиток економіки, забезпеченість об’єктами 

соціальної інфраструктури, благоустрій сіл, наявність суб’єктів соціального 

обслуговування територіальних громад, екологічна безпека та забрудненість, 

наявність органів самоорганізації населення й об’єднань громадян, фінансове 

забезпечення розвитку місцевих бюджетів сільської територіальної громади, 

участь господарюючих суб’єктів у розвитку сільської територіальної громади 

[107]. 

Оскільки в основі більшості методичних підходів до оцінки 

інвестиційної привабливості сільських територій лежить їх типізація, вона 

стає підґрунтям для подальшої побудови рейтингу чи групування за 

результатами факторного або кластерного аналізу. Одним із сучасних 
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методів визначення інвестиційної привабливості сільських територій є 

кластерний аналіз. На відміну від традиційного ранжування за однією чи 

кількома ознаками він дозволяє здійснювати групування з урахуванням 

різнобічних характеристик. Кластеризація дозволяє визначити інвестиційну 

привабливість територій, пріоритетні напрями та обсяги інвестування, є 

науковим підґрунтям для розробки інвестиційної стратегії та політики для 

сільських територій з різним рівнем розвитку.  

Досить ґрунтовними є пропозиції Л. Катан щодо доцільності 

кластеризації сільських територій із метою визначення їх інвестиційних 

потреб та привабливості, за двома основними критеріями: рівнем соціально-

економічного розвитку та фінансового забезпечення. Кластеризацію 

пропонується здійснювати у вигляді матриці, збудованої на перетині 2 осей 

(відповідно до критеріїв), у якій стан об’єкта дослідження характеризується в 

динаміці до попереднього періоду, що є однією з переваг даної методики. 

При цьому враховуються основні показники соціально-економічного 

розвитку сільської території: площа сільськогосподарських угідь, валова 

продукція тваринництва, валова продукція рослинництва, середньомісячна 

заробітна плата, питома вага збиткових підприємств, середньорічна кількість 

працівників, площа введеного в експлуатацію житла, кількість 

загальноосвітніх навчальних закладів, обсяги викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря. Фінансове забезпечення сільських територій 

визначається за показниками: обсяги інвестицій в основний капітал на 100 га 

сільськогосподарських угідь, обсяги прямих іноземних інвестицій на 100 га 

сільськогосподарських угідь, фінансовий результат від звичайної діяльності 

підприємств до оподаткування, кредиторська заборгованість підприємств 

території, дебіторська заборгованість підприємств, власний капітал 

підприємств, позичковий капітал підприємств, державне бюджетне 

фінансування [40, с. 17]. На основі розрахунку зазначених показників 

виділяють 4 кластери, для кожного з яких можна якісно обґрунтувати основні 

напрями інвестиційної політики та стратегії. 



 58 

Формування рейтингу, групування чи кластеризація сільських 

територій здійснюється за окремими показниками у межах обраних критеріїв 

або за інтегральним показником, розрахованим відповідно до обґрунтованої 

методики. Одним із найбільш поширених методів визначення інтегрального 

показника інвестиційної привабливості зводиться до розрахунку зваженої 

суми одиничних показників в межах обраних критеріїв. Досить раціональною  

є методика здійснення комплексної економічної, соціальної та екологічної 

оцінки рівня розвитку сільських територій, що може стати основою 

визначення їх інвестиційної привабливості, розроблена вітчизняними 

вченими Є. Ланченко та В. Ткачук [68, с. 121–122]. Вона передбачає 

комплексну оцінку ресурсного потенціалу сільських територій, їх соціально-

економічного та екологічного розвитку за показниками з подальшим їх 

нормуванням (переведенням у бали) за формулами:  
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де, Opn, Орс, Оре – показники ресурсного потенціалу, соціально-економічного та 

екологічного розвитку відповідно; xij – значення і-го показника на j-тій території; 

xmin, xmax – відповідно мінімальне та максимальне значення і-го показника. 

 

Таким чином різновимірні показники переводяться в бали в системі 

розмірності від 0 до 100. Для визначення інтегральних показників додатково 

інтуїтивним (експертним) методом визначається вагомість одиничних 

показників. Відповідно інтегральні показники розраховуються як зважена 

сума одиничних:  
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де, Орni, Opci, Opei – значення і-го показника відповідно ресурсного потенціалу, 

соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій; Квагі – 

коефіцієнт вагомості і-го показника у відповідній групі; n – кількість показників у 

групі. 

 

Важливо зазначити, що при розрахунку інвестиційної привабливості 

сільських територій за даною методикою доцільно використовувати не 

абсолютні, а відносні показники задля уникнення викривлювання 

адекватного співставлення оцінки рівня розвитку різних територій.  

На думку російських вчених, враховуючи багатофункціональність та 

поліструктурність сільських територій, основним критерієм їх типізації, як 

передумови визначення обсягів, структури та напрямів їх інвестиційної 

підтримки, мають бути наявні на території проблеми та ступінь їх гостроти 

[120, с. 275]. Виявлені проблеми формують цілі розвитку, а тому мають бути 

підґрунтям для визначення пріоритетів державної інвестиційної політики. 

При цьому основними індикаторами соціально-економічних проблем є обсяг 

та інтенсивність сільськогосподарського виробництва, розвиток особистих 

підсобних господарств, демографічний та соціально-трудовий розвиток, 

забезпеченість населення житлом, а населених пунктів – закладами 

соціальної інфраструктури, соціальна та господарська освоєність.  

Ефективність використання проблемного підходу при визначенні 

перспективних об’єктів інвестування доводять результати реалізації 

локальних інвестиційних проектів за участю міжнародних фондів та 

організацій. Наприклад, Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (ІФАД – спеціалізована установа ООН) створений в 1976 р. 

відповідно до рішення Всесвітньої конференції з продовольства з метою 
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мобілізації фінансових ресурсів донорів для надання їх найбільш бідним 

країнам, що розвиваються, для потреб сільськогосподарського розвитку. З 

цією метою ІФАД заохочує фінансування проектів і програм, які 

передбачають розширення та покращення систем виробництва продовольчих 

товарів, підтримує національну економічну та соціальну політику і стратегію, 

спрямованих на збільшення виробництва харчової продукції в країнах з 

дефіцитом продовольства. Основним критерієм надання Фондом фінансової 

підтримки є рівень бідності, а об’єктом інвестування – сільськогосподарське 

виробництво, розвиток якого сприятиме вирішенню продовольчих проблем, 

розширенню сфери зайнятості населення, підвищенню його доходів та якості 

життя. Окрім цього, міжнародний фонд ІФАД надає кредити під проекти, 

пов’язані зі здійсненням контролю над водними ресурсами, комплексним 

розвитком сільських районів.  

Виявлення проблем функціонування сільських територій, а також 

ключових сприятливих факторів їх розвитку стає можливим шляхом 

застосування SWOT-аналізу. Перевагами даного методу є виявлення сильних 

сторін територій, використання яких у поєднанні з інвестиційними ресурсами 

сприятиме усуненню визначених проблем та розвитку регіону. Слід 

зазначити, що SWOT-аналіз може бути ефективним інструментом 

передінвестиційної діагностики за умови врахування стану і напряму дії 

економічних, соціальних та екологічних чинників інвестиційної 

привабливості території. Водночас недоліком даного аналітичного методу є 

суб’єктивність та умовність оцінки зазначених чинників. Розвиваючи 

дослідження щодо ефективності застосування SWOT-аналізу при оцінці 

інвестиційної привабливості, Н. Дацій прийшов до висновку, що його 

ефективність зростає при поєднанні зі складанням стратегічного балансу – 

інструментом визначення рівня залежності регіону від чинників екзогенного 

та ендогенного середовища з метою визначення дефіциту ресурсів. 

Об’єднання даних методик, на думку автора, дозволяє оцінити рівень 

інвестиційної привабливості території в динаміці (поточний і прогнозний), 
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визначити стратегічні фактори їх розвитку та обсяги додатково необхідних 

інвестицій для усунення дефіциту ресурсів, одержати індикатори важливості 

інвестиційних стратегій, мобілізувати інвестиційні кошти на посилення 

існуючих конкурентних переваг території й усунення рівня їх залежності від 

стримуючих факторів їх розвитку [18, с. 105].  

Характерною особливістю сучасного бізнес-середовища є прискорений 

розвиток сучасних інформаційних технологій, що розширює можливості і в 

сфері діагностики інвестиційної діяльності. Так, на рівні державного 

управління та місцевого самоврядування можливим та доцільним є 

формування баз даних щодо попиту та пропозиції інвестиційних ресурсів у 

розрізі регіонів, адміністративних одиниць, джерел інвестицій чи інших 

ознак. Дане питання є досить актуальним з огляду на функції держави щодо 

регулювання ринку інвестиційних ресурсів шляхом надання потенційним 

інвесторам інформації про інвестиційний клімат у регіоні та стимулювання їх 

інвестиційної активності у необхідному напрямі, а також послуг для 

потенційних реципієнтів інвестицій щодо пошуку інвесторів.  

Ефективним інструментом збору та систематизації інформації, за 

твердженням Т. Просянкіної-Жарової, є CRM-аналіз, що передбачає 

накопичення інформації про зацікавлених інвесторів та потенційних 

реципієнтів інвестиційних ресурсів і обсяги потреби в них. Така база даних 

стає інформаційним підґрунтям для збалансування ринку інвестиційних 

ресурсів. Одним з ефективних інструментів ранжування сільських територій 

за рівнем інвестиційної привабливості, на думку автора, також є RFM-аналіз, 

у результаті проведення якого стане можливою розробка інвестиційної 

стратегії для окремих територій з урахуванням їх потреб та умов. Перевагою 

даного методу є багатовимірність аналізу даних, а також виявлення зв’язків 

між окремими чинниками інвестиційного середовища. Назва традиційної 

RFM-аналізу походить від слів: R (recency) – вимір новизни події, F 

(frequency) – вимір частоти події, M (monetary value) – вимір доходності 

події. Кожен вимір оцінюється в п’ятибальній системі. Модифікуючи 
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традиційну методику, автор пропонує виділяти 3 кластери сільських 

територій за рівнем їх інвестиційної привабливості: слабкі (аутсайдери), 

середні та лідери. Апробація даної методики, виконана на прикладі 

Черкаської області, довела її адекватність. Було встановлено, що основними 

чинниками інвестиційної привабливості сільських територій є наявність 

сільськогосподарських та переробних підприємства, розвиненість виробничої 

інфраструктури [117, с. 74].  

Слід зазначити, що вищенаведені методи оцінки інвестиційної 

привабливості сільських територій є ефективним інструментом 

передінвестиційної діагностики при державному інвестуванні інноваційних 

проектів. Інвестиційна діяльність, фінансування якої здійснюється з власних 

джерел (кошти громади, населення, місцевих підприємств), а також за 

участю міжнародних організацій та фондів, як правило, потребує 

попереднього чіткого обґрунтування обсягів потреби в інвестиціях та 

прогнозної оцінки соціального чи екологічного ефекту конкретного 

інвестиційного проекту.  

Соціальний ефект відображає ступінь досягнення соціальних цілей 

інвестиційного проекту. Його можна оцінити за допомогою економічних та 

соціологічних показників, що характеризують зміну: 

 рівня забезпеченості населення житлом; 

 рівня народжуваності та смертності; 

 стану здоров’я населення; 

 кількості дітей у сім’ях; 

 рівня безробіття; 

 освітнього рівня населення; 

 співвідношення між фондами споживання та заощадження в 

домогосподарствах; 

Ступінь досягнення цілей інвестиційної діяльності на сільських 

територіях також визначається за допомогою показників соціально-

економічної ефективності, до яких відносяться зміна вартості та ціни 
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соціальних послуг, зміна поточних витрат установ соціальної 

інфраструктури, зміна частоти відвідувань даних закладів, зниження виплат з 

безробіттю та ін. Інтегральним показником соціального ефекту інвестиційної 

діяльності є підвищення рівня життя сільського населення як основного 

індикатора ступеня задоволення його матеріальних та духовних потреб. 

Досліджуючи методичні підходи до оцінки екологічного ефекту від 

інвестиційної діяльності варто відзначити, що формами його прояву можуть 

бути зменшення обсягів забруднення (викидів) навколишнього природного 

середовища, відновлення потенціалу природних екосистем (земельних, 

водних, повітряних тощо), приріст економічної (грошової) оцінки природних 

ресурсів, скорочення обсягів використання природних ресурсів. Оцінку 

екологічної ефективності інвестиційних проектів, як слушно стверджує 

О. Вишницька, доцільно здійснювати використовуючи методи поширені в 

міжнародній практиці, що, при необхідності, полегшить проходження 

міжнародної експертизи. Так, екологічну ефективність проектів доцільно 

оцінювати за допомого модифікованих показників чистого приведеного 

ефекту, коефіцієнту внутрішньої рентабельності, індексу рентабельності, 

строку окупності. Наприклад, показник чистого приведеного ефекту 

розраховується за формулою: 
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     (1.7) 

 

де, Pt – результати інвестиційної діяльності; r – ставка дисконтування; t – рік, результати 

і витрати якого наводяться до розрахункового; n – кількість років. 

 

При визначенні екологічної ефективності результат Р необхідно 

розраховувати за формулою: 

VtBtYtEtDtPt      (1.8) 

 

де, Dt величина основних і супутніх доходів і результатів, що отримуються після 

реалізації інвестиційного проекту в році t, грош. од.; 
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Et – величина економії витрат, яка була досягнута в результаті здійснення 

інвестиційного проекту в році t, грош. од.; 

Yt – усунений економічний збиток від забруднення середовища, грош. од.; 

Bt – поточні витрати на реалізацію інвестиційного проекту, грош. од.; 

Vt – платежі та штрафи за забруднення навколишнього природного середовища і 

порушення природоохоронного законодавства, грош. од.; 

 

Інші показники, що наведені вище, необхідно розраховувати за 

класичними формулами з урахуванням модифікації складової Pt  [14]. 

Обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів 

економічного спрямування, незалежно від джерел їх фінансового 

забезпечення, здійснюється з використанням традиційних методів 

інвестиційного аналізу, в межах яких виділяють 2 підходи. Перший 

методичний підхід передбачає прогнозовану оцінку ефективності 

інвестиційної діяльності без урахування фактору часу на основі облікових 

оцінок. Критеріями ефективності при цьому є строк окупності інвестиції PP 

(Payback Period) і облікова норма прибутку ARR (Accounting Rate of Return). 

Відповідно до другого підходу, здійснюється дисконтова оцінка з урахуванням 

фактору часу. Її показниками є: чиста приведена вартість NPV (Net Present 

Value), чиста термінальна вартість NTV (Net Terminal Value), індекс 

рентабельності інвестиції PI (Profitability Index), внутрішня норма прибутку IRR 

(Internal Rate of Return), модифікована внутрішня норма прибутку MIRR 

(Modified Internal Rate of Return), дисконтований строк окупності інвестиції DPP 

(Discounted Payback Period).  

Оцінка ефективності інвестиційної діяльності на сільських територіях 

обов’язково має доповнюватися визначенням ступеня її ризикованості. У 

вітчизняній науці виділяють 3 методичні підходи до оцінки інвестиційних 

ризиків. Перший підхід полягає в тому, що ризик оцінюється як сума 

добутків можливих збитків, зважених з урахуванням їх імовірності. За 

другим підходом ризик оцінюється як сума ризиків від ухвалення рішення і 

ризиків зовнішнього середовища (незалежних від внутрішніх рішень). Третій 

підхід визначає ризик як добуток імовірності настання негативної події та 

ступеня негативних наслідків [16, с. 320]. 



 65 

На основі аналізу переваг та недоліків існуючих методів оцінки 

інвестиційних ризиків і врахування специфіки інвестиційної діяльності на 

сільських територіях, можна зробити висновок про те, що прийнятними 

методами визначення рівня її ризикованості є метод сценаріїв і метод дерева 

рішень. Так, метод сценаріїв дозволяє розробити декілька варіантів реалізації 

інвестиційних проектів на основі врахування значної кількості факторних ознак і 

прогнозування можливих відхилень від запланованого результату. Метод дерева 

рішень використовується, коли результат реалізації інвестиційних проектів 

залежить від попередньо прийнятих управлінських рішень, що визначають 

сценарії розвитку подій. Недоліками даних методів є присутність суб’єктивізму 

та умовність прогнозних оцінок. При наявності достатньої кількості достовірної 

числової вхідної інформації доцільним є додаткове застосування традиційних 

методів оцінки інвестиційних ризиків, а саме: метод коригування норми 

дисконту, метод достовірних еквівалентів, аналіз чутливості критеріїв 

ефективності, метод Монте-Карло (імітаційне моделювання) та ін. 

Відсутність єдиного універсального методичного підходу щодо 

процесу діагностики інвестиційної діяльності на сільських територіях 

обумовлено специфікою об’єкта інвестування (поліфункціональністю та 

диференційованістю структури сільських територій) та комплексністю 

цільового спрямування інвестиційних процесів. Це визначає доцільність 

розробки і обґрунтування системного методичного забезпечення 

інвестиційної діяльності відповідно до необхідності врахування її 

економічного, соціального та екологічного ефекту, а також синергетичного 

впливу на сільські території як складну соціально-економічну і природну 

систему. 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Прогресуюча роль сільських територій як базису функціонування 

аграрного сектора економіки та соціального осередку розвитку суспільства, а 

також системна криза сільського життя, проявами якої є загострення проблем 
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бідності, безробіття та соціального неблагополуччя, в сукупності визначають 

доцільність ідентифікації сільських територій як пріоритетної сфери 

інвестиційної діяльності. На основі узагальнення та критичного аналізу 

теоретико-методологічних основ економічної сутності понять 

категоріального апарату проблеми дослідження встановлено, що 

інвестиційна діяльність являє собою сукупність дій щодо формування та 

реалізації попиту і пропозиції на інвестиційні ресурси (фінансові, матеріальні 

та нематеріальні активи) шляхом вибору інвестором об’єктів інвестування, 

формування бенефіціаром власної інвестиційної привабливості та залучення 

капіталу у підприємницьку чи інші види діяльності з метою досягнення 

економічного, соціального та екологічного ефекту. 

2. Можливість збалансування інтересів учасників інвестиційної 

діяльності визначається на основі оцінки інвестиційної привабливості її 

об’єкта, що для інвестора є сукупністю сутнісних формальних та 

неформальних критеріїв, які визначають доцільність вкладення капіталу, а 

для об’єкта інвестування є інтегральною характеристикою, що дозволяє 

залучати капітал на взаємовигідних з інвестором умовах. Інвестиційна 

привабливість об’єкта є суб’єктивною характеристикою, що формується під 

впливом чотирьох основних складових: інвестиційного клімату, активності, 

потенціалу та ризику.  

3. Сільські території як пріоритетний об’єкт інвестиційної діяльності 

являють собою історично сформовану структурно диференційовану та 

функціонально диверсифіковану соціально-просторову систему, базисом 

формування, функціонування та розвитку якої є людський капітал сільської 

громади та земля. Підвищення інвестиційної активності сільських територій 

сприятиме їх відродженню та виконанню ними важливих суспільних 

функцій. 

4. Результати дисертаційного дослідження свідчать про структурну 

трансформацію інвестиційних процесів на сільських територіях, проявом 

якої є їх поступова переорієнтація з зовнішніх на внутрішні джерела 
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фінансування, ефективність якої визначатиметься налагодженістю механізму 

трансформації власних активів підприємств та населення в інвестований 

капітал. Водночас перехід від аграрного фундаменталізму до соціоцентризму 

призвів до соціоекономічної переорієнтації політики сільського розвитку та 

зміни цільового спрямування інвестиційної діяльності в напрямку сільське 

господарство – сільська територія – сільська громада. 

5. Враховуючи специфіку інвестиційної діяльності на сільських 

територіях, методичний інструментарій та критерії оцінки інвестиційної 

привабливості потенційних об’єктів та ефективності інвестиційних процесів 

визначається цільовою орієнтацією інвестора. При цьому переважна 

більшість методичних підходів ґрунтується на основі типізації сільських 

територій за певними критеріями, основними з яких є соціально-економічний 

стан, рівень фінансового забезпечення, специфіка та гострота проблем. 

Типізація стає інформаційним підґрунтям для формування рейтингу, 

групування чи кластеризації сільських територій з подальшим визначенням 

пріоритетів та напрямів інвестиційної політики. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 1, опубліковано у 

працях автора [57; 58; 60]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

 

2.1. Інвестиційний потенціал сільських територій  

 

Інвестиційний потенціал сільських територій формується під впливом 

сукупності факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, що 

обумовлює необхідність постійного моніторингу напрямів та сили їх дії. 

Внутрішні фактори інвестиційного потенціалу сільських територій 

визначають рівень їх забезпеченості фізичним та людським капіталом, тобто 

формують їх ендогенний потенціал і потенційну спроможність його 

трансформації в інвестиційний продукт для досягнення поставлених цілей. 

Численні фактори зовнішнього середовища ідентифікують умови та 

ефективність реалізації явного та латентного ендогенного потенціалу 

сільських територій. Соціально-економічна та природна сутність сільських 

територій як відкритої системи унеможливлює процес чіткого розмежування 

факторів формування їх інвестиційного потенціалу за ознакою 

приналежності до внутрішнього чи зовнішнього середовища. Доцільною є їх 

оцінка на основі групування за характером впливу на природні, екологічні та 

соціально-економічні. 

Природні фактори інвестиційного потенціалу сільських територій – це 

сукупність природних ресурсів та природних умов, що історично 

сформувалися в процесі природної та антропогенної діяльності [146]. 

Визначальними складовими природних умов є клімат та рельєф території. За 

природним генезисом та приналежністю до певних компонентів і сил 

природи природні ресурси поділяються на земельні, лісові, водні і сировинні.  

У сучасній науці специфічним видом ресурсів виокремлюють 

територію або територіальні ресурси. Загальна площа Житомирської області 
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становить 2982,7 тис. га, що складає 4,9 % території України. За структурою 

практично всю територію Житомирської області можна віднести до категорії 

сільських, оскільки 90 % площі складають сільськогосподарські землі та ліси. 

У 2013 р. площа земель сільськогосподарського призначення становила 

1583,1 тис. га (53,1 % площі Житомирської області, 3,7 % загальнодержавних 

сільськогосподарських угідь). На сільських територіях області за площею 

поширення переважають дерново-підзолисті ґрунти піщаного, глинисто-

піщаного і супіщаного механічного складу, оглеєні (52,4 % площі). В балках, 

долинах річок переважають дернові ґрунти, в заплавах і зниженнях рельєфу 

сформувалися болотні і торфово-болотні ґрунти. В лісостеповій частині 

області – сірі лісові, темно-сірі опідзолені ґрунти, а також чорноземи 

опідзолені, на лесових “островах” формуються ясно-сірі лісові ґрунти. Є 

невеликі масиви чорноземів малогумусних глибоких і неглибоких, 

вилугуваних. 

Грунтово-кліматичні умови сільських територій Житомирської області 

є сприятливими для розвитку сільського господарства і свідчить про 

наявність потенціалу для реалізації інвестиційних проектів з розвитку 

льонарства, хмелярства, картоплярства, молочного і м'ясного скотарства у 

поліській зоні; зернового господарства, буряківництва, м'ясного і молочного 

скотарства, свинарства, птахівництва у лісостеповій частині області.  

Майже 40 % земельної площі Житомирської області вкрито лісами. 

Зокрема у 2013 р. площа лісів та лісовкритих територій становила 1123,1 тис. 

га. (10,6 % лісів України). Головними лісоутворюючими породами є: сосна, 

дуб, береза, вільха та ін. В північній і північно-західній частинах поширені 

соснові ліси, в усій поліській частині – сосново-дубово-березові. Значні 

площі займають дубово-грабові й грабові ліси. Лісові ресурси на території 

Житомирської області використовуються нераціонально, підтвердженням 

чого є збільшення площ рубок лісу та зменшення площ, на яких проводяться 

лісовідтворюючі заходи.   
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Житомирська область займає четверте місце в Україні за запасами 

лісових ресурсів, перше місце – за загальними запасами деревини. Наявність 

природного потенціалу для розвитку лісового господарства та 

деревообробної промисловості підвищує інвестиційну привабливість 

території. Зокрема, протягом 2009-2013 рр. у дані галузі було інвестовано 

понад 30 млн дол. США [36]. Однак лісові ресурси на території 

Житомирської області використовуються нераціонально, підтвердженням 

чого є збільшення площ рубок лісу та зменшення площ, на яких проводяться 

лісовідтворюючі заходи.  

Позитивним фактором формування інвестиційного потенціалу 

сільських територій Житомирської області є високий рівень забезпечення 

водними ресурсами. Гідрографічну сітку територій формують: 

 2739 річок загальною довжиною 12877 км. Найбільшими ріками за 

довжиною є: Тетерів – 276 км, Случ – 181 км, Ірпінь – 174 км, Уборть – 

170,6 км, Уж – 159 км, Ірша – 126 км; 

 826 озер і ставків площею 9,81 тис. га, об’ємом 115,08 млн м3. 

Найбільші з озер – Чорне, Озерянське, Дуже, Дідове, Прибиловецьке; 

 43 водосховища площею 6,97 тис. га, повним об’ємом 16,13 млн м3, 

корисним об’ємом 30,84 млн м3 [131]. 

Водні ресурси не лише забезпечують потреби населення і галузей 

сільської економіки у воді, а й формують перспективи для розвитку 

рибальства і рибництва. Нині дані галузі в регіоні є слаборозвиненими і 

забезпечують лише 1,4 % обсягів загальнодержавного вилову риби у 

внутрішніх водоймах [132]. Слід зазначити, що основним суб’єктом в даній 

галузі є підприємства об’єднання “Укррибгосп”, сільськогосподарські 

підприємства забезпечують лише 5 % продукції. 

Територія Житомирської області багата на мінерально-сировинні 

ресурси, потенціал яких представлений 511 родовищами корисних копалин, з 

яких нині розробляється понад 200. Серед них декоративний облицювальний 

камінь, мармур, самоцвіти, сировина для будівельної промисловості, 
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вапняки, буре вугілля, торф. Розвідані запаси лужних каолінів. Є родовища 

високоякісного пірофіліту, керамічних глин.  

Зокрема, видобуток будівельних матеріалів здійснюється більше ніж на 

150 родовищах Коростенського, Новоград-Волинського, Малинського і 

Овруцького районів. Поклади граніту залягають у сприятливих геолого-

економічних зонах, що дає можливість видобувати та обробляти його у 

значних обсягах. Практично не обмежені поклади лабрадоритів та габро, що 

становлять більше 50 % запасів цих каменів в Україні, розміщені в районі 

м. Коростишева, сіл Головиного, Турчинки; пегматитів, кварцитів – у 

Овруцькому районі.  

В Коростенському районі Житомирської області добувають самоцвіти – 

берил, топаз, кварц, червону яшму, гірський кришталь, турмалін, аметист, 

опал, халцедон та багато інших – з подальшою переробкою та виготовленням 

ювелірних виробів. Унікальним є родовища п’єзокварцу (стратегічний ресурс 

у сучасній електроніці) і кварцитів, де сконцентровано 22 % 

загальнодержавних запасів.  

На території області розміщене найбільше в Європі родовище 

концентрату титанових руд. У рудному масиві, окрім титану, присутні 

рідкоземельні елементи – ванадій, скандій, гафній, торій, цирконій. Єдине в 

Україні Кур’янівське родовище пірофілітових сланців 100 % забезпечує 

потреби України в цьому мінералі. Поклади фосфорної сировини 

Стремигородського ільменіто-апатитового родовища в Кростенському районі 

становлять понад 60 % запасів України. В області розвідані та 

експлуатуються джерела радонових вод та лікувальних грязей.  

Узагальнення вищенаведеної інформації дозволяє стверджувати, що 

синтез сприятливих природно-кліматичних умов і досить потужного 

ресурсного потенціалу створює реальні перспективи для підвищення 

інвестиційної привабливості сільських територій Житомирської області 

(табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Природно-ресурний потенціал для розвитку сфер інвестиційної 

діяльності на сільських територіях Житомирської області 

Сфера інвестиційної 

діяльності: 
Стратегічний ресурс 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

% 
2009 2011 2013 

Сільське господарство землі сільського-

подарського 

призначення, тис. га 

1590,1 1587,8 1583,1 99,6 

Лісове господарство ліси та лісовкриті 

площі, тис. га 
1117,1 1119,1 1123,1 100,5 

Добувна промисловість розвідані родовища 

корисних копалин, од.: 
    

- горючі корисні 

копалини 
46 46 46 100,0 

- металічні корисні 

копалини 
9 9 9 100,0 

- неметалічні корисні 

копалини 
15 15 15 100,0 

- будівельні корисні 

копалини 
313 313 313 100,0 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Природні чинники є первинними і одними з визначальних 

детермінантів інвестиційної привабливості підприємницьких та 

територіальних одиниць. Однак оцінка їх впливу повинна здійснюватися на 

основі коригування з екологічними обмеженнями, що виступають 

лімітуючими факторами формування та реалізації інвестиційного потенціалу. 

Екологічні обмеження, проявами яких є забруднення та зниження 

асиміляційних можливостей навколишнього природного середовища 

(здатності без саморуйнування розкладати природні й антропогенні речовини 

(відходи) [61], деградація природних ресурсів тощо є джерелом екологічних 

ризиків і знижують інвестиційну привабливість територій, стримують процес 

нарощування їх інвестиційного потенціалу. Основними екологічними 

обмеження формування інвестиційного потенціалу сільських територій є 

рівень забруднення навколишнього природного середовища (земельних, 
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водних ресурсів та атмосферного повітря) та ефективність заходів щодо його 

охорони та відтворення (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Екологічні обмеження формування та реалізації інвестиційного 

потенціалу сільських територій Житомирської області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

% 
2000 2009 2010 2011 2012 2013 

Площа порушених 

земель, тис га 
60 193 123 241 6 109 56,5 

Площа рекультивованих 

земель, тис. га 
96 44 62 27 10 9 20,5 

Використано свіжої 

води, млн куб. м 
107,0 150,2 158,8 165,9 164,0 158,1 105,3 

Відведено зворотних 

вод, млн куб. м 
70,0 148,2 155,2 162,5 163,2 160,0 108,0 

Викиди забруднюючих 

речовин, т 
61824 84117 87492 86808 85736 88451 105,2 

у тому числі        

стаціонарними 

джерелами забруднення 
12298 18604 18380 19013 18488 17212 92,5 

пересувними джерелами 

забруднення 
49526 65513 69112 67795 67248 71239 108,7 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Поступове нарощування обсягів та екстенсивний спосіб ведення 

господарської діяльності на сільських територіях Житомирської області 

призводить до поглиблення деградації її природного середовища. Одним із 

проявів зазначеного процесу є виснаження земельних ресурсів у результаті 

нераціонального їх використання. Зокрема порівняно з 2000 р на 81,7 % 

зросла площа порушених земель (земель, що втратили господарську цінність 

або є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище у зв’язку з 

порушенням ґрунтового покриву, гідрологічного режиму й утворенням 

техногенного рельєфу в результаті господарської діяльності [133]). При 

цьому проти 2009 р. площа забруднених територій зросла майже у 2 рази. 

Водночас у 2013 р. було рекультивовано (комплекс робіт, направлених на 

відновлення продуктивності, господарської цінності земель, а також 
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поліпшення умов навколишнього середовища) лише 9 га земельної площі, що 

у 5 разів менше, ніж у 2009 р. і у 10 разів менше площі порушених земель.  

Основними причинами невідповідності процесів деградації та 

відтворення земельних ресурсів є екстенсивний спосіб ведення господарства, 

обмеженість фінансових можливостей землекористувачів та недосконалість 

національного екологічного законодавства. Починаючи з 2012 р. 

інтенсивність використання земель знизилася, про що свідчить зменшення 

площ порушених і відпрацьованих земель, що відбулося в результаті 

поступової переорієнтації землекористувачів на новітні екологобезпечніші 

технології. 

Нераціональним також є використання водних ресурсів, проявами чого 

є невідповідність обсягів забору води і зворотного водовідведення. Слід 

зазначити, що обсяги використання води протягом 2009–2013 рр. суттєво не 

змінилися і зберігалися на рівні близько 150 млн куб. м. Найбільшими 

споживачами води з природних водойм є підприємницькі структури 

Ружинського, Попільнянського та Бердичівського районів. Водночас 

найбільші обсяги скидання забруднених зворотних вод у природні 

поверхневі водні об’єкти здійснюються у Овруцькому, Коростишівському, 

Володарськ-Волинському та Житомирському районах та найбільших містах 

області, що є промисловими центрами Житомирщини. При цьому потужність 

очисних споруд у Житомирській області знизилася на 1,5 %. 

Активізація підприємницької діяльності призвела до підвищення рівня 

забруднення атмосферного повітря. Так, викиди забруднюючих речовин у 

повітря протягом 2009–2013 рр. зросли на 5,2 %. Основними їх джерелами 

(здійснюють близько 80 % загального обсягу викидів у атмосферу) є 

пересувні об’єкти, зокрема автомобільний і залізничний транспорт, 

виробнича техніка, викиди шкідливих речовин від яких зросли на 6,4 % та 

44,5 % відповідно. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства 

добувної та переробної промисловості. Сільськогосподарські та 
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лісогосподарські об’єкти здійснюють лише близько 3 % загального обсягу 

викидів шкідливих речовин у атмосферу. Врахування їх домінуючої ролі у 

розвитку підприємницького сектору на сільських територіях дозволяє 

стверджувати про відносно нижчий рівень забруднення їх повітряного 

простору. 

Актуальною проблемою для Житомирської області є накопичення 

твердих відходів та практична відсутність потужностей для їх утилізації. 

Зокрема, лише у 2013 р. було утворено 673,25 тис. т твердих відходів, що 

майже на 20 % більше рівня 2010 р. При цьому щороку утилізується меньше 

20 % відходів. Найбільш забрудненими районами Житомирської області є 

Володарськ-Волинський, Коростенський, Коростишівський, Овруцький та 

Попільнянський, обсяги накопичення твердих відходів на території яких 

складають майже 100 тис. т.  

Інтенсифікація процесу використання природних ресурсів у 

Житомирській області супроводжувалася поступовим підвищення витрат на 

охорону навколишнього середовища, які у 2013 р. досягли рівня 61,6 млн грн 

(рис. 2.1). Основним джерелом фінансування природоохоронних заходів 

виступали приватні фізичні та юридичні особи. Частка бюджетних коштів у 

загальних видатках протягом 2009–2013 рр. складала менше 10 %. 

Основними напрямами використання капітальних та поточних інвестицій у 

сфері охорони навколишнього природного середовища є очищення 

зворотних вод, поводження з відходами, захист і реабілітація ґрунту, 

підземних і поверхневих вод. 

Узагальнення вищенаведеної інформації дає підстави зробити наступні 

висновки. По-перше, нераціональне використання природних ресурсів 

внаслідок екстенсивного способу ведення господарської діяльності на 

території Житомирської області призводить до поглиблення процесу 

деградації навколишнього природного середовища та зниження його 

асиміляційних можливостей. 
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Рис. 2.1. Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища 

Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

По-друге, забруднення земельних і водних ресурсів та атмосферного 

повітря регіону в поєднанні з наявністю радіаційно забруднених територій, в 

результаті дії наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, є джерелом 

екологічних проблем на сільських територіях Житомирщини. Найбільш 

забрудненими територіями Житомирської області є Володарськ-Волинський, 

Коростенський і Коростишівський райони, що є основними осередками 

розвитку добувної промисловості. Вищезазначені чинники є основними 

лімітуючими факторами формування та розвитку інвестиційного потенціалу 

сільських територій, нівелювання впливу яких може стати першоджерелом 

екологічних та інвестиційних ризиків. 

Природні чинники є первинним базисом інвестиційного потенціалу 

сільських територій, перспективи та ефективність використання яких 

визначаються сукупністю соціально-економічних чинників, що, у свою 
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чергу, формують трудову та економічну складову інвестиційного потенціалу. 

Оцінка трудового потенціалу сільських територій передбачає дослідження 

основних демографічно-трудових процесів.  

Демографічна ситуація на сільських територіях Житомирської області 

залишається складною, проявами чого є стійка тенденція до скорочення 

чисельності населення. Так, протягом 2009–2013 рр. вона зменшилася на 

27,2 тис. осіб або 4,9 % (табл. 2.3). Це відбулося в результаті негативного 

природного і механічного руху населення та адміністративно-територіальних 

перетворень.  

Таблиця 2.3 

Трудовий потенціал розвитку інвестиційної діяльності на сільських 

територіях Житомирської області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

+/- 
2009 2010 2011 2012 2013 

Чисельність постійного 

населення, усього, осіб 
552924 546574 540697 535684 525702 -27222 

Загальний приріст чисельності 

населення, тис. осіб 
-6,3 -5,9 -5,0 -4,6 -5,4 0,9 

Рівень демографічного старіння 

населення, % (за шкалою ООН) 
22,2 21,8 21,1 20,6 19,8 -2,4 

Коефіцієнт демографічного 

навантаження для сільського 

населення 

846 832 821 813 706 -140 

Рівень економічної активності 

населення, % 
48,7 52,5 53,1 52,0 51,4 2,7 

Рівень безробіття  

(за методологією МОП), %  
5,3 7,2 7,9 8,5 7,9 2,6 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Внаслідок щорічного зменшення чисельності селян (в середньому на 6 

тис. осіб) продовжується процес скорочення кількості сільських населених 

пунктів, що породжує на сільських територій загострення соціальних та 

економічних проблем. У сукупності зазначені процеси призводять до 

зниження густоти населення у сільській місцевості. Так, протягом 2009–
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2013 рр. середня кількість населення одного села скоротилася на 16 осіб 

(4,7 %) досягнувши рівня 324 особи.  

Визначальним фактором негативної демографічної ситуації є від’ємний 

природний приріст населення. Однак суттєвий вплив спричинила також 

міграційна активність (щороку з сільської місцевості вибувало близько 

17 осіб в розрахунку на 1 тисячу населення), темпи якої протягом 2009-

2013 рр. зросли. Слід зазначити, що лише у 2012 р. міграційний приріст 

населення сільської місцевості вперше за останнє десятиліття мав позитивне 

значення (+3,6 на 1 тис. сільського населення).  

Характерною тенденцією розвитку демографічної ситуації на сільських 

територіях Житомирської області є сповільнення вибуття молоді, що 

призвело до поступового покращення статево-вікової структури населення. 

Позитивним проявом даного процесу є незначне, однак стійке, вирівнювання 

співвідношення жінок і чоловіків у загальній чисельності населення, що 

відбулося в результаті зниження активності вибуття останніх. Слід відмітити 

також факт зростання частки осіб працездатного віку обох статей (жінок – на 

1,5 %, чоловіків – на 1,5 %) при зменшенні їх чисельності. На початок 2013 р. 

частка жінок працездатного віку досягла рівня 47,5 %, чоловіків – 63,9 %. 

Про покращення вікової структури сільського населення свідчить 

також незначне зниження рівня його старіння, хоча даний показник 

залишається високим (табл. 2.3). Як свідчать результати розрахунків, 

проведених відповідно до прийнятих у міжнародній практиці методик, рівень 

старіння населення сільських територій Житомирської області є надзвичайно 

високим. При межі старості населення 7 % за шкалою ООН і 12 % за шкалою 

Россета, частка осіб похилого віку у регіоні дослідження складає близько 20 

%, що породжує ряд важливих соціальних та економічних проблем, однією з 

яких є високий рівень демографічного навантаження. 

Демографічне навантаження є однією з основних узагальнюючих 

характеристики вікової та економічної структури населення, що відображає 

співвідношення чисельності продуктивного та непродуктивного населення, 



 79 

тобто кількість осіб непрацездатного віку, яких необхідно утримувати одній 

працездатній особі. За період 2009–2013 рр. коефіцієнт демографічного 

навантаження сільського населення Житомирської області знизився до рівня 

706, тобто у 2013 р. на 1000 осіб працездатного віку припадало 706 

непрацездатних осіб (табл. 2.3). За результатами факторного аналізу 

визначальним фактором (82,9 % впливу) даного процесу є зменшення 

чисельності непрацездатного населення (Додаток А). 

Високий рівень демографічного навантаження у суспільстві посилює 

необхідність зайнятості і, відповідно, підвищує економічну активність 

населення. На сільських територіях Житомирської області протягом 2009-

2013 рр. зафіксовано підвищення рівня економічної активності населення до 

51,4 %. Однак результати дослідження дозволяють однозначно стверджувати, 

що визначальним чинником даної тенденції є суттєве зростання чисельності 

безробітних (на 54,04 %) а також, підвищення  рівня безробіття (на 2,6 %).  

Чисельність зайнятого сільського населення протягом 2009–2013 рр. 

скоротилася на 7,8 тис осіб або 3,1 %. Відчутні відмінності спостерігаються у 

віковій структурі зайнятості сільського населення в порівнянні з міськими 

жителями (табл. 2.4). Зокрема, на сільських територіях зайнятість є високою 

(близько 50 %) у населення віком з 15 до 70 років. Водночас у містах рівень 

зайнятості є достатньо високим у значно вужчій віковій групі – 25–59 років. 

Найбільш відмінною є різниця між рівнем зайнятості на сільських територіях 

порівняно з містами у групах населення віком 15-24 років (49,4 % проти 36,0 

%) та 60–70 років (52,9 % проти 16,3 % відповідно). Тобто за віковою 

характеристикою населення сільських територій має значно вищий трудовий 

потенціал у порівнянні з жителями міста. 

Досить високим є безробіття на сільських територіях Житомирської 

області. Протягом 2009–2013 рр. його рівень підвищився на 2,6 % 

досягнувши 7,9 %. Максимальний рівень безробіття спостерігається у віковій 

групі населення 15–24 роки. Мінімум даного показника зафіксовано у групі 

50–59 років. 
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Таблиця 2.4 

Рівень зайнятості та безробіття населення Житомирської області в 

розрізі вікових груп та місця проживання у 2013 р., % 

Показник 
Група 

населення 

Н
ас

ел
ен

н
я
 

в
ік

о
м

 1
5

-7
0
 

р
о
к
ів

 

У т. ч. за віковими групами 

1
5
-2

4
 

2
5
-2

9
 

3
0
-3

4
 

3
5
-3

9
 

4
0
-4

9
 

5
0
-5

9
 

6
0
-7

0
 

Рівень 

зайнятості 

(% до 

кількості 

населення 

вікової групи) 

- сільське 67,7 49,4 77,6 76,6 78,8 78,0 72,2 52,9 

- міське 54,8 36,0 67,6 75,5 76,3 71,1 52,9 16,3 

Рівень 

безробіття 

(% до 

кількості 

економічно 

активного 

населення 

вікової групи) 

- сільське 7,9 18,5 7,3 9,0 13,0 10,1 3,5 – 

- міське 9,6 12,6 10,3 5,8 13,0 12,8 4,5 – 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

На сільських територіях проблема безробіття є значно актуальнішою 

порівняно з містами, що пов’язано з низьким попитом на робочу силу в 

результаті дії ряду об’єктивних причин, визначальною з яких є низький 

розвиток аграрного виробництва як основної сфери зайнятості сільського 

населення. Рівень сільського безробіття є вищим середньообласного 

показника (2,4 %) у більшості адміністративних регіонів Житомирської 

області (рис. 2.2). Найвищий показник зафіксовано у Володарськ-

Волинському (6,8 %), Ружинському (6,0 %) та Андрушівському (5,3 %) 

районах, найнижчий – у Житомирському (0,9 %), Новоград-Волинському 

(1,5 %) та Радомишльському (1,2 %) районах. Одночасно найвищий рівень 

попиту на робочу силу є у Попільнянському та Романівському районах.  
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Рис. 2.2. Безробіття та попит на робочу силу у розрізі адміністративних 

районів Житомирської області, 2013 р. 

Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Ідентифікуючими характеристиками трудового потенціалу сільських 

територій, поряд з чисельністю та віковою структурою економічно активного 

населення, що забезпечує пропозицію робочої сили, є освітній рівень та 

вартість потенційних працівників. Рівень освіти економічно активного 

сільського населення Житомирської області є невисоким, про що свідчить 

його освітня структура. Зокрема, частка осіб з неповною та базовою освітою 

протягом 2009–2013 рр. становила в середньому 18,4 %, з повною вищою 

професійною освітою – 8,8 % (рис. 2.3).  

Найбільшу частку (64,0 %) складає населення з повною загальною 

середньою освітою. Важливим є факт, що серед економічно активного 

населення з базовою освітою переважають жінки, водночас у структурі 

працівників з повною вищою освітою більша частка чоловіків. Слід 

зазначити, що причина низького освітнього рівня сільського населення має 

комплексний соціально-трудовий характер.  



 82 

початкова 

загальна освіта 

або без освіти

0,4%

базова вища 

освіта

0,5%

повна вища 

освіта

8,8%

неповна вища 

освіта

17,9%

повна загальна 

середня освіта

64,0%

базова загальна 

середня освіта

8,3%

 

Рис. 2.3. Освітня структура економічно активного населення сільських 

територій Житомирської області, 2009–2013 р. 

Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Встановлена ситуація зумовлена непривабливістю та 

безперспективністю, на думку кваліфікованих спеціалістів, праці та способу 

життя на селі. Низька мотивація праці, нестабільність розвитку економіки та 

окремих господарських одиниць, нерозвиненість соціальної інфраструктури 

в сукупності спонукають населення до пошуку роботи у містах, активізують 

процеси маятникової, тимчасової та постійної міграції. 

Однак на сільських територіях Житомирської області є підстави для 

підвищення професійного та освітнього рівня населення, оскільки 

навчальними закладами щороку випускається понад 13 тис. кваліфікованих 

робітників, зокрема понад 5 тис. – професійно-технічними установами, 

близько 4 тис. осіб – вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації, 

понад 3 тис. – вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації (рис. 

2.4). 
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Рис. 2.4. Динаміка чисельності підготовлених (випущених) 

кваліфікованих робітників навчальними закладами Житомирської 

області 
Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Слід враховувати, що лише у Житомирській області навчальними 

закладами різних рівнів акредитації щороку випускається понад 2,5 тис. 

кваліфікованих робітників для сільського та лісового господарства (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Динаміка чисельності підготовлених (випущених) 

навчальними закладами Житомирської області кваліфікованих 

робітників для сільського та лісового господарства 
Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 
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Зокрема у 2013 р. було підготовлено 278 спеціалістів лісового 

господарства, 433 – механізації, 155 –  виробництва і переробки продукції 

рослинництва, 215 – виробництва і переробки продукції тваринництва, 164 – 

ветеринарної медицини, 209 – агрономії (рис. 2.6). 

кількість випущених  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  кваліфікованих 

робтників для аграрної сфери
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Рис. 2.6. Розподіл за спеціальностями випускників ВНЗ 

Житомирської області, підготовлених для сільського та лісового 

господарства, 2013 р. 

Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Однією з характеристик, що визначають інвестиційну привабливість 

сільських територій, є вартість потенційної робочої сили. Відповідно до 

більшості найбільш вживаних наукових методик, вона визначається шляхом 

оцінки рівня номінальної заробітної плати працівників та його співставлення 

з законодавчо затвердженим прожитковим мінімумом у країні. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників у Житомирській 

області у 2013 р. становила 2561 грн, що на 71,5 % більше порівняно з 2009 р. 

і більш як у 2 рази перевищує законодавчо затверджений рівень мінімальної 

заробітної плати та прожиткового мінімуму в країні (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Динаміка рівня заробітної плати працівників Житомирської області 

Рік 

Номінальна заробітна плата в середньому за місяць 

в середньому в Житомирській області 
у сільському господарстві, 

мисливстві та повязаних з ними 
послугах  

грн 

у % до 

грн 

у % до 

рівня 
мінімальної 
заробітної 

плати 

прожиткового 
мінімуму для 
працездатних 

осіб 

рівня 
мінімальної 
заробітної 

плати 

прожиткового 
мінімуму для 
працездатних 

осіб 

2009 1493 246,8 213,0 939 155,2 134,0 

2010 1785 205,4 216,4 1032 118,8 125,1 

2011 2071 220,1 231,7 1412 150,1 157,9 

2012 2369 220,8 232,9 1762 164,2 173,3 

2013 2561 210,3 210,3 2039 167,4 167,4 

2013 р. 
до 

2009 р., 
+/- 

1068 36,5 -2,7 1100 12,2 33,4 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

У сільському та мисливському господарстві, що є основними сферами 

зайнятості населення сільських територій, протягом 2009–2013 рр. 

працівники отримували в середньому на 20,4 % менше рівня заробітної плати 

у Житомирській області. Їх оплата праці перевищувала прожитковий мінімум 

в середньому на 51,5 %. Однак необхідність утримування непрацездатних 

осіб сім’ї обумовлювала потребу пошуку додаткових джерел доходів, що 

призвело до поступового зниження частки заробітної плати у сукупних 

ресурсах домогосподарств до рівня 43,2 % у 2012 р.  

Зважаючи на низьку частку заробітної плати у структурі грошових 

доходів домогосподарств сільської місцевості (40,1 % в середньому за 2009–

2013 рр.) аналіз вартості робочої сили повинен здійснюватися на основі 

показника сукупних ресурсів (доходів) 1 особи. Це дозволить визначити 

рівень потенційної заробітної плати, що стане основою мотивації для праці 
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на сільських територіях (компенсує інші доходи) і створить можливості для 

відмови сільських жителів від інших видів самозайнятості.  

Доцільним також є коригування показника сукупних доходів 1 

працівника на розмір видатків, необхідних для розвитку трудового 

потенціалу (людського капіталу) працівників, зокрема на придбання 

професійної літератури, навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації. 

Видатки на зазначені заходи повинні становити не менше 10 % сукупних 

доходів особи (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Вартість робочої сили 1 особи на сільських територіях Житомирської 

області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

+/- 
2009 2010 2011 2012 2013 

Сукупні доходи 1 

домогосподарства, грн 
1712,3 2116,0 2446,5 2613,5 3067,6 1355,3 

Середній розмір 

домогосподарства, осіб 
2,51 2,50 2,46 2,44 2,44 -0,1 

Сукупні доходи в розрахунку на 

1 особу домогосподарства, грн 
682,2 846,4 994,5 1071,1 1257,2 575,0 

Частка видатків на професійний 

розвиток 1 особи, % 
10 10 10 10 10 - 

Частка видатків на професійний 

розвиток 1 особи 
68,2 84,6 99,5 107,1 125,7 57,5 

Вартість робочої сили 1 особи, 

грн 
750,4 931,1 1094,0 1178,2 1382,9 632,5 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Результати розрахунків дозволяють стверджувати, що вартість робочої 

сили 1 особи є мінімум на 25 % вищою номінальної заробітної плати, яку 

отримував працівник на сільських територіях протягом 2009–2013 рр. Оплата 

праці робочої сили на основі адекватної оцінки її людського капіталу 

дозволить створити діючий мотиваційний механізм, що підвищить 

продуктивність роботи, стимулюватиме працівників до самоудосконалення 

та розвитку.  
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Аналіз соціально-демографічної ситуації на сільських територіях 

Житомирської області дозволяє зробити висновок про появу певних 

позитивних тенденцій та наявність підстав для ефективного використання 

трудових ресурсів як одного з ключових факторів формування 

інвестиційного потенціалу територій. Покращення статево-вікової структури 

населення, в результаті зниження рівня його старіння та сповільнення 

міграційних процесів серед молоді, підвищення його економічної активності 

та рівня освіти, в сукупності з відносно низькою вартістю робочої сили, є 

стимулюючими факторами розвитку інвестиційного потенціалу сільських 

територій, підвищення їх інвестиційної привабливості. 

Природні та соціально-демографічні умови на сільських територіях є 

складовими їх інвестиційного потенціалу. Однак його визначальною 

детермінантою є економічний потенціал, оцінка якого дозволить 

спрогнозувати потенційні вигоди від інвестиційної діяльності. 

Характеристиками економічного потенціалу сільських територій є обсяги 

виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), структура економіки, 

чисельність та прибутковість підприємств, місткість споживчого ринку. 

Оцінка даних індикаторів на сільських територіях ускладнена тим, що 

офіційні органи, які займаються моніторингом економічної ситуації 

адміністративно-територіальних утворень, не здійснюють аналіз зазначеної 

інформації в розрізі сільських та міських населених пунктів. Тому 

дослідження економічного потенціалу сільських територій 

здійснюватиметься на основі узагальнених показників по Житомирській 

області за мінусом відповідних показників у великих містах (Житомир, 

Бердичів, Коростень, Малин, Новоград-Волинський). 

Економічний потенціал сільських територій регіону дослідження 

поступово відроджується, про що свідчить суттєве зростання обсягів 

виробництва та реалізації продукції. Зокрема, у 2013 рр. було реалізовано 

продукції на суму 12123,1 млн грн, що на 5947,2 млн грн або 96,3 % більше 

порівняно з 2009 р. (рис. 2.7). Понад 25 % загального обсягу продукції було 
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реалізовано підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. В 

цілому у Житомирській області дана галузь забезпечує менше 10 % валового 

регіонального продукту. 
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Рис. 2.7. Динаміка обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) 

підприємствами на сільських територіях Житомирської області 

Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Нарощуванню економічного потенціалу сільських територій 

Житомирської області сприяв розвиток підприємництва. Так, на початок 

2013 р. було зареєстровано 12920 суб’єкти, що 1246 од. більше порівняно з 

2009 р. З них майже 20 % суб’єктів діяли у галузі сільського, лісового та 

рибного господарства (табл. 2.7). Майже 100 % суб’єктів підприємництва 

зареєстровані у єдиному державному реєстрі у статусі юридичної особи.  

Найбільша кількість підприємств функціонують у Коростишівському 

(57 од. на 10 тис. осіб наявного населення), Брусилівському (50 од.), 

Черняхівському (40 од.), Житомирському (39 од.), Коростенському (39 од.) 

районах. У решті адміністративних районів Житомирської області діють у 

середньому 20–30 підприємств на 10 тис. осіб наявного населення. 
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Ефективність діяльності підприємницьких структур на сільських територіях 

протягом 2009–2013 рр. практично не змінилася, про що свідчить динаміка 

частки прибуткових та збиткових підприємств. 

Таблиця 2.7 

Стан підприємництва на сільських територіях Житомирської області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

+/- 
2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ, 

всього, од. 
11674 12002 12288 12652 12920 1246 

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ у 

галузі сільського, лісового та 

рибного господарства, од 

2348 2380 2380 2458 2461 113 

Частка прибуткових 

підприємств, усього, % 
58,3 54,7 61,6 62,4 63,9 5,6 

Частка прибуткових 

підприємств галузі сільського, 

лісового та рибного 

господарства, % 

54,9 49 65,1 67,5 65,3 10,4 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Про поступове відродження економічного потенціалу сільських 

територій Житомирської області свідчать також стійка тенденція до 

збільшення вартості валової продукції сільського господарства, як однієї з 

пріоритетних сфер сільської економіки. Так, у 2013 р. було виготовлено і 

реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 8408,1 млн грн (у 

постійних цінах 2010 р.), що на 2067,8 млн грн або 25,3 % більше порівняно з 

2009 р. (табл. 2.8). Основними виробниками сільськогосподарської продукції 

регіону протягом 2009–2013 рр. залишаються особисті селянські 

господарства, що забезпечують майже 50 % валового виробництва у 

рослинництві і понад 80 % – у тваринництві. Слід зазначити, що протягом 

періоду дослідження сільськогосподарські підприємства мали вищі темпи 

розвитку порівняно з господарствами населення, що призвело до збільшення 

їх частки у виробництві валової продукції галузі (з 33,9 до 44,1 %), зокрема у 

рослинництві (з 46,5 % до 58,5 %).  
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Таблиця 2.8 

Валова продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року) 

у Житомирські області, млн. грн.  

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р. до 

2009 р., % 

Господарства усіх категорій 

Валова продукція 

- всього 
6340,3 6344,8 7222,6 7945,3 8408,1 125,3 

у тому числі:       

продукція 

рослинництва 
3694,7 3660,2 4540,4 5109,2 5536,9 138,3 

продукція 

тваринництва 
2645,6 2684,6 2682,2 2836,1 2871,2 107,2 

Сільськогосподарські підприємства 

Валова продукція 

- всього 
2149,7 2081,3 2766,2 3274,3 3712,1 172,7 

у тому числі:       

продукція 

рослинництва 
1717,5 1631,5 2343,4 2804,0 3236,8 188,5 

продукція 

тваринництва 
432,2 449,8 422,8 470,3 475,3 110,0 

Господарства населення 

Валова продукція 

- всього 
4190,6 4263,5 4456,4 4671,0 4696,0 112,1 

у тому числі:       

продукція 

рослинництва 
1977,2 2028,7 2197,0 2305,2 2300,1 116,3 

продукція 

тваринництва 
2213,4 2234,8 2259,4 2365,8 2395,9 108,2 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Негативною тенденцією розвитку аграрного виробництва регіону 

дослідження є збільшення частки рослинництва у структурі валової 

продукції. У 2013 р. вона зросла до рівня 65,9 % проти 58,3 % у 2009 р. Це 

відбулося в результаті подальшої переорієнтації сільськогосподарських 

підприємств на виробництво більш рентабельної, порівняно з тваринною, 

продукції рослинництва. Неконтрольоване збільшення площ під 

високорентабельними технічними культурами (соняшником, ріпаком) без 

дотримання сівозмін, призводять до підвищення економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва, однак можуть завдати непоправної 

шкоди навколишньому природному середовищу. 
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В цілому, ефективність функціонування галузі рослинництва протягом 

2009–2013 рр. підвищилася, про що свідчить динаміка натуральних та 

вартісних показників. Зокрема зросла урожайність усіх 

сільськогосподарських культур, рентабельність виробництва цукрових 

буряків, насіння соняшнику та картоплі. Водночас відбулося суттєве 

зниження рентабельності вирощування плодів та овочів. 

Незначне підвищення ефективності функціонування галузі 

тваринництва у господарствах усіх категорій на сільських територіях 

Житомирської області відбулося переважно в результаті підвищення 

продуктивності худоби. Зокрема у скотарстві завдяки зростанню 

середньорічних удоїв молока від 1 корови підвищилася рентабельність його 

виробництва. Однак це не вплинуло на подальше скорочення чисельності 

корів як у сільськогосподарських підприємствах, так і у особистих 

селянських господарствах. Відносно стійкі тенденції розвитку притаманні 

для свинарства. А у птахівництві при зростанні поголів’я птиці на 862,5 тис. 

шт. знизилася ефективність виробництва м’яса. У сукупності вищезазначене 

призвело до поступового підвищення ефективності функціонування галузі 

сільського господарства протягом 2009–2012 рр., та зниження її рівня у 

2013 р. (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Фінансові результати діяльності сільськогосподарських 

підприємств Житомирської області 
Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 
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Однією з визначальних характеристик інвестиційного потенціалу 

територіальних економічних систем є місткість їх споживчого ринку. Оцінка 

окремих показників дозволяє зробити висновок про підвищення місткості 

споживчого ринку сільських територій Житомирської області (табл. 2.9). 

Зокрема за даними звітності юридичних осіб їх роздрібний товарооборот зріс 

протягом 2009–2013 рр. на 508,4 млн. грн. або 66,6 %. У розрахунку на 1 

особу сільського населення у 2013 р. реалізовувалося продукції та послуг на 

суму 2420,0 грн., що майже у 2 рази більше порівняно з 2009 р. Однак питома 

вага товарообороту на сільських територій у загальному обсязі реалізованої 

продукції і послуг в Житомирській області є низькою і не досягає 20 %.  

Таблиця 2.9 

Місткість споживчого ринку сільських територій Житомирської області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

+/- 
2009 2010 2011 2012 2013 

Сукупні грошові витрати 

домогосподарств, млн грн 
370,2 371,8 359,3 477,8 405,5 35,3 

Споживчі грошові витрати за 

місяць в розрахунку на 1 

домогосподарство, грн 

1680,4 1688,4 1637,6 2191,6 1868,8 188,4 

Роздрібний товарооборот 

підприємств, млн. грн 
763,8 862,2 1036,6 1096,8 1272,2 508,4 

Роздрібний товарооборот на 1 

особу постійного сільського 

населення, грн 

1381,4 1577,5 1917,2 2047,5 2420,0 1038,6 

Товарооборот на сільських 

територіях у % до всього в області 
18,4 17,1 15,8 15,2 16,1 -2,3 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Важливо відзначити також наявність суттєвої диференціації сільських 

територій різних адміністративних районів області за даним показником 

(рис. 2.9). 

Протягом періоду дослідження зросли також сукупні видатки 

домогосподарств. При цьому в їх структурі стабільно понад 80 % складають 

споживчі витрати, з яких близько 50 % – витрати на продукти харчування та 

безалкогольні напої, близько 30 % – на непродовольчі товари та послуги. 
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Рис. 2.9. Роздрібний товарооборот на сільських територіях 

адміністративних районів Житомирської області 

Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Узагальнення результатів емпіричного аналізу дають підстави зробити 

висновок про поступове відродження інвестиційного потенціалу сільських 

територій Житомирської області. Наявність значних запасів природних 

ресурсів та сприятливих природних умов, поява незначних однак позитивних 

тенденцій нарощування людського капіталу, досить потужна виробнича база 

для розвитку сільського, лісового господарства та несільськогосподарських 

видів діяльності, зростання місткості споживчого ринку створюють 

передумови для підвищення інвестиційного потенціалу сільських територій. 

Однак, слід враховувати, що ефективність його використання 

визначатиметься наявністю ряду екологічних, соціально-демографічних, 

економічних та інших інвестиційних ризиків. 

 

 

2.2. Пріоритетні сфери інвестиційної діяльності на сільських 

територіях 
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Посилення динамізму ринкового середовища, поглиблення 

інтеграційних процесів, що прийшли на зміну дезінтеграційним в результаті 

приватизації економічних об’єктів, призводять до активізації руху капіталу, 

що є джерелом економічного розвитку та зростання. Інвестиційну активність 

економічних систем можна одночасно розглядати як факторну, так і 

результативну ознаку їх інвестиційної привабливості.  

Інвестиційна активність на сільських територіях є визначальним 

індикатором рівня результативності та ефективності формування і 

використання їх інвестиційного потенціалу. Водночас доцільність її 

моніторингу обумовлена значенням як однієї з визначальних факторних 

ознак інвестиційної привабливості. Оцінка активності інвестиційних 

процесів на сільських територіях ускладнена тим, що офіційні органи 

(Головне управління статистики у Житомирській області, обласна та районні 

держадміністрації), які займаються моніторингом економічної ситуації 

адміністративно-територіальних утворень, не здійснюють аналіз зазначеної 

інформації в розрізі сільських та міських населених пунктів. Тому оцінка 

окремих показників інвестиційної діяльності на сільських територіях 

здійснюватиметься на основі узагальнених показників Житомирської області 

за мінусом відповідних показників по великих містах (Житомир, Бердичів, 

Коростень, Малин, Новоград-Волинський). 

Аналіз статистичної інформації свідчить про збільшення обсягів 

інвестиційних ресурсів, вкладених на сільських територіях Житомирської 

області протягом 2010–2013 рр. Зокрема, у 2013 р. вартість капітальних 

інвестицій у фактичних цінах складала 1677,3 млн грн, що на 1059,1 млн грн 

або майже у 3 рази більше порівняно з 2010 р. (табл. 2.10). Слід зазначити, 

що темпи активності інвестиційної діяльності протягом періоду дослідження 

були нестійкими. Так, індекс капітальних інвестицій на сільських територіях 

підвищувався до 2012 року. У 2013 р. у результаті дії наслідків світової 

фінансової кризи індекс знизився до рівня 1,2 до попереднього року.  
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Таблиця 2.10 

Капітальні інвестиції на сільських територіях Житомирської області 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2010 р., +/- 2010 2011 2012 2013 

Капітальні інвестиції, тис. грн 582187 785747 1395753 1677321 1095134 

Індекс капітальних інвестицій, до 

попереднього року - 1,35 1,78 1,20 - 

Капітальні інвестиції в 

розрахунку на 1 особу постійного 

населення, грн 1065,2 1453,2 2605,6 3190,6 2125,47 

Індекс капітальних інвестицій в 

розрахунку на 1 особу постійного 

населення, до попереднього року - 1,36 1,79 1,22 - 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Позитивною тенденцією інвестиційної діяльності на сільських 

територіях Житомирської області є збільшення вартості інвестицій у 

розрахунку на 1 особу постійного населення на 2125,47 грн або майже у 3 

рази. Використовуючи метод факторного аналізу (ланцюгових підстановок), 

було встановлено, що даний показник підвищився на 2 % (42,29 грн) за 

рахунок скорочення чисельності сільського населення, збільшення обсягу 

інвестицій на сільських територіях призвело до підвищення їх вартості в 

розрахунку на одиницю населення на 98 % (2083,184 грн). 

Слід відзначити факт суттєвої диференціації сільських територій різних 

адміністративних районів області за обсягом та темпами інвестиційної 

діяльності (рис. 2.10). У 2013 р. найбільші обсяги капіталу було інвестовано 

на території Володарськ-Волинського, Житомирського, Попільнянського та 

Радомишльського районів. Водночас найвищий темп інвестиційної 

активності протягом 2010–2013 р. зафіксовано у Баранівському, 

Романівському, Коростенському Володарськ-Волинському районах.  
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Рис. 2.10. Капітальні інвестиції на сільських територіях в розрізі 

адміністративних районів Житомирської області 

Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Першочерговим джерелом інвестицій на сільських територіях 

Житомирської області є власні кошти підприємств та організацій. Слід 

відмітити, що значення їх у фінансуванні інвестиційної діяльності зростає, 

оскільки протягом 2010–2013 рр. їх частка у загальному обсязі вкладеного 

капіталу зросла до 64,0 %. Близько 15 % загального обсягу інвестицій, 

вкладених на сільських територіях регіону дослідження, фінансуються за 

рахунок державного та місцевих бюджетів. Основним джерелом інвестицій у 

індивідуальне житлове будівництво є кошти населення. 

Варто зазначити, що упродовж 2010–2013 рр. в середньому 18,4 % 

загального обсягу інвестицій було вкладено в капітал малих підприємств. 

Інформація щодо обсягів та розподілу коштів між великими і середніми 

підприємствами є конфіденційною відповідно до Закону України “Про 

державну статистику” [129]. 
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Інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів приватних 

інвесторів, спрямовані переважно на отримання економічного ефекту. 

Проявом їх соціальних наслідків для сільських територій в більшості є 

створення додаткових робочих місць. Джерелом фінансування соціальних 

інвестицій, як правило, є бюджетні асигнування та кошти населення. 

Результатом їх реалізації є будівництво та введення в дію інфраструктурних 

об’єктів – комунікаційних та соціальних. Аналіз статистичної інформації 

свідчить про зниження активності інвестиційних процесів у соціальній сфері 

(табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Введено в експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури на 

сільських територіях Житомирської області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

% 
2009 2010 2011 2012 2013 

Житлова загальна площа, м2, 

всього 
40224 92291 43290 54900 60200 149,7 

на 1000 населення 73 170 80 103 114 156,2 

Збудовані квартири, од., всього 311 717 281 389 430 138,3 

на 1000 населення 0,6 1,3 0,5 0,7 0,8 133,3 

Школи, учнівських місць - - - - - - 

Дошкільні навчальні заклади, 

місць 
- - 28 - - - 

Спортивні зали, м2 280 - - - 132 47,1 

Площинні спортивні споруди, м2 - - - 2683 924 - 

Торгові центри, магазини, м2 

торгової площі 
197 152 7060 - - - 

Кафе, посадочних місць 28 154 112 - - - 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Позитивною тенденцією також є збільшення інвестиційних потоків, 

спрямованих на розбудову комунікаційної інфраструктури на сільських 

територіях. У результаті у 2013 р. зросли обсяги прокладання газових мереж 

та автодоріг з твердим покриттям (табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12 

Введено в експлуатацію об’єктів комунікаційної інфраструктури в 

результаті інвестиційної діяльності на сільських територіях 

Житомирської області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

% 
2009 2010 2011 2012 2013 

Автодороги з твердим покриттям, 

км 
5,4 1,8 39,6 52,7 40,1 

у 7 

разів 

Газові мережі, км 89,0 191,7 186,7 148,0 188,7 у 2 рази 

Лінії електропередач, км, напругою       

35 кВ і вище - 12,6 4,9 1,6 - - 

6-20 кВ 31,3 67,3 26,2 9,5 13,9 44,4 

0,4 кВ 76,4 61,4 59,6 115,6 107,1 140,2 

Трансформаторні знижувальні 

підстанції напругою 35 кВ і вище, 

тис. кВ А 

- 25,0 - - - - 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Пріоритетними сферами інвестування на сільських територіях 

Житомирської області є сільське та лісове господарство, видобувна 

промисловість (табл. 2.13).  

Таблиця 2.13 

Капітальні інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство, і 

пов’язані з ними послуги у Житомирській області 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2010 р., +/- 2010 2011 2012 2013 

Освоєно інвестицій у фактичних 

цінах, усього, тис. грн. 
230734 296987 496898 541005 310271 

у т.ч. у сільське господарство та 

мисливство 
198537 246211 452675 474869 276332 

Темп зростання капітальних 

інвестицій, до попереднього року 
- 1,29 1,67 1,09 - 

зокрема у сільське господарство 

та мисливство 
- 1,24 1,84 1,05 - 

Частка в загальному обсязі 

інвестицій в Житомирську область 
11,47 11,79 17,18 18,00 6,53 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 
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Частка інвестицій в основний капітал у сільське, лісове та рибне 

господарство та пов’язані з ними послуги є незначною, незважаючи на їх 

економічне та соціальне значення. Так, у 2013 р. у дану галузь було вкладено 

541005 тис. грн, що складало 18,0 % загального обсягу інвестованого 

капіталу в Житомирській області. В цілому протягом 2010–2013 рр. у 

сільське господарство було інвестовано понад 1,3 млрд грн. Найвищого 

темпу приросту інвестиції досягли у 2012 р – 1,84 до попереднього року. 

Найбільші обсяги капіталу було вкладено у сільське господарство 

районів, що мають потенціал для розвитку даної галузі (сприятливі природні 

умови, високу родючість ґрунту, виробничу базу) (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Капітальні інвестиції у сільське господарство, 

мисливство та пов’язані з ними послуги розрізі адміністративних 

районів Житомирської області, 2013 р. 
Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Зокрема у 2013 р. у сільськогосподарське виробництво, мисливство та 

пов’язані з ними послуги було інвестовано 61578 тис. грн. у 

Попільнянському районі, 42835 тис. грн. у Андрушівському районі, 30207 

тис грн. у Новоград-Волинському районі, що складає 28,3 % загального 

обсягу інвестицій у дану галузь Житомирської області.  
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У результаті інвестиційної діяльності на сільських територіях 

Житомирської області було введено в експлуатацію ряд об’єктів та 

потужностей виробничого призначення, таких як сховища для зерна, 

картоплі, овочів та фруктів, зерноочисні пункти, теплиці (табл. 2.14). Однак, 

даний процес відбувався дуже низькими темпами, а у 2013 р. практично 

припинився. Динамічно розвивалося лише будівництво потужностей для 

виробництва облицювальних матеріалів з природного каменю.  

Таблиця 2.14 

Прийнято в дію об’єктів виробничого призначення в результаті 

інвестиційної діяльності на сільських територіях Житомирської області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

% 
2009 2010 2011 2012 2013 

Зернонасіннєсховища 

одночасного зберігання, тис. т 
71,0 - 204,0 - 1,0 1,4 

Зерноочисні пункти, тис. т - 51,0 0,2 - - - 

Теплиці під склом, м2 -  2784,0 - - - 

Комплексні пункти по переробці 

та зберіганню насіння, тис. т 
- 7,4 - - - - 

Сховища для картоплі, овочів, 

фруктів, тис. т 
- - 28,0 1,5 - - 

Потужності з виробництва:       

Конструкцій будівельних 

дерев’яних, виробів столярних, 

тис. м3 

- 1,2 5,4 0,5 - - 

Паперу та картону, тис. т 3,1 - 5,4 - - - 

Облицювальних матеріалів з 

природного каменю, тис. м2 12,3 11,1 32,7 88,0 56,4 у 4 рази 

Ремонтні майстерні, умовних 

ремонтів 
- 6 - - - - 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Стимулюючим фактором підвищення інвестиційної активності в 

аграрному секторі Житомирської області виступила діяльність потужних 

інвестиційних компаній. У 2012 р. на сільських територіях здійснювали 

діяльність 155 компаній. Згідно офіційної статистичної інформації на 

початок 2013 р. у користуванні інвестиційних компаній перебувало 338,5 тис. 
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га сільськогосподарських угідь (26 % сільгоспугідь Житомирської області, та 

55,7 % ріллі сільгосппідприємств). Інвестиційними компаніями 

забезпечується 75 % валового виробництва зерна, майже 90 % - зернової 

кукурудзи, понад 70 % - сої, соняшнику та ріпаку [23]. 

Потужні інвестиційні компанії на сільських територіях Житомирської 

області займаються виробництвом, зберіганням та переробкою 

сільськогосподарської продукції, будівництвом елеваторів, насіннєвих 

заводів, картопле- та овочесховищ, тваринницьких комплексів (табл. 2.15).  

Таблиця 2.15 

Географія функціонування інвестиційних компаній на сільських 

територіях Житомирської області 

Назва інвестиційної 

компанії 

Адміністративний район  Спеціалізація 

ТОВ СП “Нібулон” 

Ружинський, Чуднівський, 

Романівський, 

Житомирський 

Виробництво, зберігання та 

переробка с.-г. продукції, 

будівництво елеватора 

ТОВ “А.Т.К.” 
Бердичівський, 

Любарський,Чуднівський 

Будівництво насіннєво-

калібровочного заводу, 

елеватора, картопле та 

овочесховища 

ПСП АФ “Світанок” 
Андрушівський, 

Бердичівський, Ружинський 

Виробництво та зберігання 

с.-г. продукції, будівництво 

елеватора 

ПАТ “Тако” 

Андрушівський, 

Попільнянський, 

Ружинський, Брусилівський 

Виробництво с.-г. продукції 

ПрАТ “Райз-Максимко” 
Лугинський, Малинський, 

Народицький, Овруцький 

Відродження галузі 

тваринництва, виробництво 

с.-г. продукції 

ПП “Галекс-Агро” 
Новоград-Волинський, 

Баранівський 

Будівництво молочного 

комплексу 

ТОВ “Лотуре-Агро” Романівський, Баранівський, 

Червоноармійський 

Виробництво с.-г. продукції 

Джерело: побудовано за даними http://www.zt-invest.org 

 

Зокрема, ПСП «Україна» (кампані «Ерідон», Попільнянський район), 

ПАФ «Світанок» (Ружинський район), ТОВ «АТК» (Романівський район) та 

ТОВ СП «Нібулон» (Чуднівський район) збудували сучасні насіннєві заводи, 

елеватори та картопле-овочесховища. 
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ТОВ «БЕТЕК» (с. Барвинівка Новоград-Волинського району) 

впроваджує у виробництво новітню американську технологію вирощування 

ягідних насаджень, площа яких займає 153 га, з них 18 га  малини та 135 га  

чорниці щиткової. Для закладки насаджень використовуються сорти іноземної 

селекції. ТОВ „АТК” (Чуднівський район) і ПП «Імпак” (Андрушівський 

район) збудовано потужні овоче-картоплесховища, обладнані сучасними 

установками кліматконтролю. Введено в експлуатацію картоплесховище з 

регульованим мікрокліматом місткістю 7 тис. тонн у Новоград-Волинському 

районі (СФГ «Аделаїда») [34]. 

Кошти інвестиційних компаній спрямовуються також на відродження 

галузі тваринництва, зокрема м’ясного та молочного скотарства. Так, ПАФ 

“Єрчики”, ПСП “Україна”, ПСП ім. Цюрупи, ПСП “Саверці” 

Попільнянського району, СВК “Ружинський”, ФГ “Україна”, ФГ ім. Мічуріна 

Ружинського району ввели в експлуатацію новітні доїльні зали та 

молокопроводи. Нарощують свої потужності новозбудовані та 

реконструйовані інвестиційні об’єкти серед них: ТОВ “Долинівське” 

Брусилівського району, ТОВ “Аларіт-Трейд” Андрушівського району, ПП 

“Галекс Агро” Новоград-Волинського району. Підприємства утримуть більш 

як 500 голів дійного стада з продуктивністю більше 7 тис. кг молока. 

Завершено реконструкцію 2-х молочних комплексів у Баранівському 

районі ТОВ “АгровестГруп” с. Смолдирів на 700 дійних корів з 

безприв’язно-боксовим утриманням та ТОВ «Мирославль-агро» с. 

Мирославль на 300 дійних корів з безприв’язно-боксовим утриманням. 

Розпочато реалізацію інвестиційних проектів щодо будівництва молочних 

комплексів у Новоград-Волинському районі на 1000 голів кожен, вартістю 

185 млн. грн. 

Динамічно реконструюється ще 12 молочних ферм і комплексів, якими 

протягом 2012 року інвестовано 137 млн. грн. Шість із них мають стан 

готовності 70-90%, на трьох розпочато реконструкцію (стан готовності 10-20 

%), три – готуються до реконструкції. 
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У галузі м’ясного скотарства розгорнуто роботи з проектування 

тваринницького комплексу у Радомишльському районі [36].  

Важливою також є соціально орієнтована діяльність інвестиційних 

компаній на сільських територіях. Вирішуючи соціальні та побутові 

проблеми, шляхом надання матеріальної допомоги дошкільним та шкільним 

навчальним закладам, фельдшерсько-акушерським пунктам; очистки доріг; 

прибирання сміття тощо), вони сприяють формуванню сприятливих умов для 

життєдіяльності сільського населення. При цьому їх визначальна соціальна 

роль полягає у створенні робочих місць та мотивації праці для працездатних 

осіб, особливо молодих спеціалістів, що частково вирішує соціально-

демографічні проблеми, такі як безробіття, еміграція, порушення статево-

вікової структури населення. 

На сільських територіях Житомирської області функціонує 17 

інвестиційних компаній із залученням іноземного капіталу з Російської 

Федерації та країн ЄС (Австрії, Німеччини, Данії, Франції та ін.) (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Інвестиційні компанії із залученням іноземного капіталу, діючі на 

сільських територіях Житомирської області 

Суб’єкт інвестування Інвестор 

ТОВ “АгроАндрушівка” Андрушівський 

район 

Вольфрам Ройхер, ТОВ “АУСА”, Австрія, 

ПП “Кароля” Бердичівський район Бонелло Хенріх, Клаасен, Ервін-Герхарьд, 

Німеччина 

ТОВ “Кольза”, ТОВ “Бальзак” 

Бердичівський район 

Жан Рош, Франція 

с. Врублівка, с. Гордіївка Романівський 

район 

Ганро Гійом, Гарньо Флоріан, ТОВ 

“Єлисейські поля”, Франція 

с. Троща Чуднівський район Мішель Терещенко, ТОВ “Аграрний фонд 

Терещенка”, Франція 

Романівський, Баранівський, 

Ємільчинський райони 

Крістіан Фреде Йоргенсен, ТОВ “Лотуре-

Агро”, Данія 

ТОВ СП “Спіка” Андрушівський район ЗАТ “Апріорі Інвест”, Російська Федерація 

ТОВ «Велике Поле» Овруцький район Російська Федерація 

ТОВ “УкрАгроРТ” Андрушівський, 

Черняхівський, Брусилівський райони 

Роан Палсрут, Тейно Тірс, “Експерт Інвест 

ОУ”, Естонія, Норвегія 

Попільнянський район Банк “Галуа-інвест”, Кіпр 

Черняхівський район ДП “ДанМілк”, Данія 

Джерело: побудовано за даними: [36]. 

http://www.oblrada.zhitomir.ua/
http://www.oblrada.zhitomir.ua/
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В цілому у Житомирській області у 2013 р. було інвестовано 

іноземного капіталу на суму 387706,5 тис. дол. США, що на 134276,7 тис. 

дол. США або 62,8 % більше порівняно з 2010 р. З них у сільське, лісове та 

рибне господарство і мисливство було вкладено 20610,4 тис. дол. США, 

складає лише 5 % інвестованого іноземного капіталу в економіку регіону. 

Незважаючи на підвищення активності інвестиційних процесів на 

сільських територіях Житомирської області, актуальною проблемою 

залишається перевищення попиту на інвестиційні ресурси над пропозицією. 

За результатами досліджень, а також на основі узагальнення запитів 

потенційних об’єктів інвестування, Департаментом агропромислового 

розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, було сформовано 

перелік інвестиційних пропозицій на сільських територіях. 

Їх систематизація за сферами реалізації дає підстави стверджувати, що 

пріоритетними напрямами залучення інвестицій є виробництво, зберігання та 

переробка сільськогосподарської продукції, промисловість будівельних 

матеріалів та каменеобробна (рис. 2.12).  

На сільських територіях попит на інвестиційні ресурси першочергово 

формується за умови наявності ресурсного забезпечення для реконструкції 

існуючих виробничих потужностей. Однак у зв’язку з традиційно 

сформованою аграрною орієнтацію сільської економіки, на сільських 

територіях Житомирської області придатними для відновлення є переважно 

майнові комплекси для розвитку м’ясного скотарства (Брусилівський, 

Житомирський, Ємільчинський, Малинський, Любарський, Андрушівський, 

Червоноармійський райони) та свинарства (Андрушівський, 

Червоноармійський райони).  

Слід відзначити, що характерною тенденцією розвитку сільської 

економіки є її диверсифікація, про що свідчить глибока диференціація 

інвестиційних пропозицій за сферами їх реалізації (сільське господарство, 

легка, харчова, каменеобробна, будівельна промисловість) (Додаток Б). 

Позитивним фактом є поява запитів на інвестиційні ресурси з метою 
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реалізації проектів щодо альтернативної електроенергетики, житлово-

комунального господарства, розвитку агроекотуризму. 

 

Рис. 2.12. Пріоритетні напрями залучення інвестицій на сільських 

територіях Житомирської області  
Джерело: власні дослідження. 
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Диверсифікація сільської економіки супроводжується формуванням 

попиту на інвестиційні ресурси з метою реалізації проектів, спрямованих на 

відновлення та повноцінне використання виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури громади. Підтвердженням цього є обґрунтування 

інвестиційних проектів щодо розвитку агротуризму. Агротуризм є досить 

розвиненою галуззю сільської економіки у західних регіонах України. 

Водночас у Житомирській області селяни практично не мають досвіду щодо 

цієї діяльності. Однак, вже є перші спроби використання сільських садиб для 

надання туристичних послуг. За ініціативою сільських рад розроблено 

декілька інвестиційних проектів щодо реконструкції існуючих 

нефункціонуючих комплексів відпочинку або застосування сільських садиб з 

цією метою. Зокрема, обґрунтовано проект створення в с. Троянів 

Житомирського району аграрно-промислового і еко-туристичного комплексу 

із формуванням замкнутого виробничого циклу у сфері виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва, 

формування єдиної розгалуженої системи сільського туризму, виробництва 

ексклюзивних гончарних виробів. Потреба в інвестиційних ресурсах складає 

48 млн. дол. США, термін окупності 5 років. 

У с. Ставище Брусилівського району за ініціативою керівників 

фермерських господарств “Калина”, “Урожай”, “Лан” пропонується створити 

Всеукраїнський модельний агротуристичний та дорадчий центр “Хутір 

Полісся”. Проектна вартість складає 17 млн дол. США, термін окупності 5 

років.  

З метою розвитку сільських територій Олевського району на базі 

туристичної інфраструктури (готелю, кафе, кемпінгу) обґрунтовано 

економічну ефективність розвитку туристичного комплексу с. Рудня-

Замисловицька поблизу геологічного заказника «Кам’яне село». 

Прогнозована потреба в інвестиціях становить 500 тис. дол. США, термін 

окупності 3 роки 2 місяці [36]. 

http://www.oblrada.zhitomir.ua/
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Аналіз інвестиційного портфеля сільських територій Житомирської 

області дозволив встановити, що за кількістю масштабних інвестиційних 

проектів, реалізованих протягом 2010–2013 рр., найвищий рівень 

інвестиційної активності спостерігається у Новоград-Волинському (6 од.), 

Попільнянському (6 од.), Чуднівському (5 од.) та Романівському (4 од.) 

районах. Водночас найбільшу кількість інвестиційних пропозицій 

обґрунтовано та ініційовано зі сторони сільських територій Житомирського 

(9 од.), Новоград Волинського (5 од.) районів. В інших адміністративних 

районах  області сформовано в середньому 2-4 запити на інвестиції.  

Дослідження основних процесів, що визначають тенденції 

інвестиційної діяльності на сільських територіях Житомирської області, 

характеризують окремі прояви інвестиційної активності. Здійснити 

комплексну оцінку активності інвестиційних процесів та ранжування 

сільських територій адміністративних районів Житомирської області за її 

рівнем дозволить емпіричний аналіз сукупності динамічних показників, 

наведених в табл. 2.17.  

За результатами розрахунків було встановлено, що найвищий рівень 

інвестиційної активності зафіксований на сільських територіях Володарськ-

Волинського, Баранівського, Коростенського, Попільнянського районів. 

Визначальними ознаками інвестиційних процесів протягом 2010–2013 р. на 

даних територіях є високий індекс капітальних інвестицій та значна частка 

інвестицій у загальному обсязі реалізованої продукції, що є визначальними 

показниками інвестиційної активності територіальних економічних систем.  

Низький рівень інвестиційної активності мають сільські території 5 

адміністративних районів області (Андрушівського, Лугинського, 

Народицького, Олевського та Чуднівського), економіка яких 

характеризується низьким індексом інвестицій (нижче 2) та незначною 

часткою інвестицій у валовому доході від реалізації продукції.  
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Таблиця 2.17 

Інвестиційна активність на сільських територіях Житомирської області, 

2010-2013 р. 

Адміністра-тивний 

район 

Індекс 

капітальних 

інвестицій в 

розрахунку на 

1 особу 

постійного 

населення, 

2013 р. до 

2010 р. 

Частка у 

валових 

інвестиціях в 

основний 

капітал на 

сільських 

територіях 

області (в 

середньому за 

2010–

2013 рр.), % 

Частка 

інвестицій у 

загальному 

обсязі 

реалізованої 

продукції (в 

середньому за 

2010–

2013 рр.), % 

Ранг за 

сукупністю 

показників 

факт ранг факт ранг факт ранг 

Андрушівський 1,89 18 4,4 10 9,8 20 16 

Баранівський 6,04 1 3,4 11 20,7 3 5 

Бердичівський 2,69 13 3,1 12 16,8 7 11 

Брусилівський 1,35 21 3,0 14 17,6 6 14 

Вол.-Волинський 4,82 4 9,2 2 45,4 1 2 

Ємільчинський 2,64 14 2,8 16 13,8 11 14 

Житомирський 4,23 6 9,0 3 8,6 21 10 

Коростенський 5,24 2 5,7 8 19,2 4 5 

Коростишівський 2,58 15 4,7 9 16,4 8 11 

Лугинський 0,57 23 1,4 22 12,6 13 19 

Любарський 2,94 11 1,7 20 14,1 10 14 

Малинський 4,46 5 5,9 6 11,9 15 9 

Народицький 2,47 16 0,4 23 8,4 22 20 

Нов.-Волинський 1,34 22 10,8 1 6,6 23 15 

Овруцький 1,54 19 6,4 5 11,9 16 13 

Олевський 1,44 20 3,0 13 11,2 18 17 

Попільнянський 4,11 8 8,2 4 18,5 5 6 

Радомишльський 4,23 7 5,8 7 16,0 9 8 

Романівський 5,21 3 2,2 18 13,7 12 11 

Ружинський 3,12 9 2,5 17 11,3 17 14 

Червоноармійський 1,93 17 1,5 21 37,1 2 13 

Черняхівський 2,76 12 2,9 15 12,3 14 14 

Чуднівський 3,01 10 2,1 19 10,7 19 16 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

На сільських територіях решти 14 районів інвестиційні процеси мають 

середній рівень активності, про що свідчать індекс інвестицій в основний 

капітал на рівні 1 та їх частка у валовому доході близько 20 %. Слід 

зазначити, що найбільшу частку інвестицій, спрямованих на розвиток 
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сільських територій протягом 2010–2013 р., було використано у Новоград-

Волинському, Володарськ-Волинському та Житомирському районах 

(рис. 2.13). 

 

 
Рис. 2.13. Групування адміністративних районів Житомирської 

області за рівнем інвестиційної активності на сільських територіях  

Джерело: власні дослідження. 
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макроекономічного характеру. Поступове відродження національної 

економіки та лібералізації зовнішньоекономічної політики держави, 

починаючи з 2011 р., справили стимулюючий вплив на інвестиційні процеси, 

результатом якого на регіональному рівні стало підвищення їх активності на 

сільських територіях. Реалізація масштабних інвестиційних проектів за 

участю державних інституцій та приватних іноземних інвесторів сприяє 

поступовому відродженню сільської економіки, що має не лише 

економічний, а й вагомий соціальний ефект, першочерговими проявами 

якого є створення нових робочих місць та отримання додаткового джерела 

фінансових ресурсів для розбудови інфраструктури сільської громади. 

 

 

2.3. Індикатори інвестиційної привабливості сільських територій 

 

Інтенсивне реформування національної економіки, її поступове 

входження до світового економічного простору супроводжується 

активізацією інвестиційних процесів із залученням внутрішнього та 

іноземного капіталу. Інвестиції, що вкладаються у формі фінансових, 

матеріальних та нематеріальних активів, виступають рушійною силою та 

засобом регенерації об’єктів економічного та соціального призначення, 

формують сучасні умови для господарської діяльності та суспільного життя 

населення. Для сільських територій, напрям та інтенсивність розвитку яких і 

досі визначаються наслідками посткризового синдрому, залучення інвестицій 

є стрижневою конститутивною проблемою, що обумовлює потребу 

формування їх інвестиційної привабливості. 

Сільські території мають потужний, однак значною мірою латентний, 

інвестиційний потенціал, тому актуальним питанням також є привернення 

уваги та донесення до потенційних інвесторів інформації щодо перспектив та 

вигод від інвестиційної діяльності у сільській економіці. Створення 

інформаційного забезпечення інвестиційних процесів на сільських 



 111 

територіях визначає потребу у наявності об’єктивної оцінки їх інвестиційної 

привабливості. У науковій літературі представлено широкий методичний 

інструментарій аналізу інвестиційної привабливості територіальних 

економічних систем. Існуючі підходи різняться набором оціночних 

індикаторів та методами їх інтегрування, найбільш вживаними з яких є 

рейтинговий та експертний.  

Експертний метод ґрунтується на застосуванні бальної оцінки. Він 

дозволяє здійснити аналіз значної сукупності показників, у тому числі таких, 

формалізована оцінка яких є неможливою. Його недоліком є суб’єктивізм, 

що дає підстави для сумнівів щодо адекватності отриманих результатів. 

Рейтинговий метод передбачає здійснення на основі сукупності 

аналітичних показників розрахунку інтегрального індикатора інвестиційної 

привабливості з подальшим ранжуванням об’єктів за його фактичним 

значенням. Недоліком даного методичного підходу є практична відсутність 

інформаційного змісту у рейтинговому показнику. Представлений 

потенційному інвестору одиничний індикатор вказує місце об’єкта за рівнем 

його інвестиційної привабливості порівняно з аналогічними. При цьому він 

не відображає регіональних, структурних та інших особливостей. Зважаючи 

на те, що інвестиційна привабливість є комплексною та суб’єктивною 

характеристикою об’єкта інвестування, вона має містити різносторонню 

інформацію, що дозволить задовольнити конкретний інтерес кожного 

потенційного інвестора. 

Сільські території являють собою відкриту соціально-економічну 

систему, інвестиційна привабливість якої формується в середовищі факторів 

загальнодержавного, регіонального та локального характеру. Тому 

першочерговим етапом її оцінки має бути визначення вагомості факторів 

окремих груп. У 2013 р. в рамках комплексного дослідження “Інвестиційна 

привабливість регіонів 2013” Інститутом економічних досліджень та 

політичних консультацій було проведено соціологічне опитування учасників 

інвестиційного процесу різних рівнів. Його респондентами виступили 
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представники асоціацій, влади та бізнесу. За результатами опитування було 

встановлено, що визначальну роль у формуванні інвестиційної привабливості 

територіальних систем відіграють загальнодержавні фактори (62 % 

респондентів). 23,2 % опитуваних відмітили рівнозначність факторів 

загальнодержавного та регіонального рівнів [89]. Зважаючи на зазначене, 

комплексна оцінка інвестиційної привабливості сільських територій має 

здійснюватися в послідовності відповідно до територіальної ієрархії (рис. 

2.14). 

  

Рис. 2.14. Алгоритм аналізу інвестиційної привабливості сільських 

територій 

Джерело: власні дослідження. 

 

Інвестиційна привабливість України формується під впливом 

тенденцій розвитку світової економіки та наслідків інтенсивного 

реформування основних сфер суспільного життя. Імплементація реформ у 

регуляторних сферах, таких як оподаткування, започаткування бізнесу та 
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тиску та лібералізація регуляторних процедур в перспективі сприятимуть 
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виходу національної економіки з кризи та активне її реформування в 

сукупності з факторами неекономічного характеру (політична нестабільність, 

корумпованість) знижують інвестиційну привабливість України. 

Підтвердженням цього є результати щоквартального дослідження 

Європейської бізнес асоціації (ЄБА). Його учасниками є керівники 144 

компаній-членів ЄБА. Згідно методології ЄБА індекс інвестиційної 

привабливості України розраховується як середнє арифметичне значення 

оцінок, визначених за п’ятибальною школою, відповідей на 5 запитань: 

 Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?  

 Як Ви оцінюєте поточний інвестиційний клімат для Вашої компанії у 

порівнянні з попередніми трьома місяцями?  

 Які Ваші очікування щодо інвестиційного клімату в Україні на наступні три 

місяці? 

 Чи прибутковим, на Ваш погляд, буде для нових учасників ринку 

інвестування в Україні протягом наступних трьох місяців? 

 Які Ваші очікування щодо бізнес-середовища у Вашій основній галузі 

діяльності на наступні три місяці? 

Згідно отриманих результатів, протягом 2009–2013 рр. найвищий 

рівень інвестиційної привабливості національної економіки був зафіксований 

у період з І кварталу 2010 р. по ІІ квартал 2011 р. (рис. 2.15). Починаючи з ІІІ 

кварталу 2011 р., спостерігалося стійке зниження індексу інвестиційної 

привабливості України до рівня 1,5 у ІV кварталі 2013 р. Основними 

чинниками негативних змін у інвестиційному кліматі, за результатами ЄБА, 

визначено такі: недосконалість податкової, фінансової та митної систем; 

адміністративний пресинг та корумпованість державних органів та 

податкової системи; монополізованість економіки; високий рівень недовіри 

суб’єктів підприємництва до держаних органів влади та їх пасивність у 

заходах щодо підвищення інвестиційної привабливості національної 

економіки [37]. 
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Рис. 2.15. Динаміка рівня інвестиційної привабливості економіки 

України за методологією Європейської бізнес асоціації 

Джерело: побудовано за даними [37]. 

 

Ґрунтовне дослідження інвестиційної привабливості адміністративних 

областей України та оцінку регіональних факторів її формування було 

здійснено Київським міжнародним інститутом соціології в партнерстві з 

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на 

замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними 

проектами. Відповідно до методології даного дослідження, інвестиційна 

привабливість адміністративно-територіальних одиниць формується під 

впливом сукупності жорстких та м’яких факторів. 

Дія жорстких факторів у регіоні є стійкою і визначає довгострокові 

перспективи розвитку середовища інвестиційної діяльності. Вони можуть 

бути оцінені на основі використання офіційних статистичних даних. До даної 

групи належать географічне розташування, природні ресурси, робоча сила, 

R&D потенціал, споживчий та бізнес сегменти, інфраструктура. За рівнем 

http://www.eba.com.ua/uk/about-eba/indices/investment-attractiveness-index
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інвестиційної привабливості на основі жорстких факторів Житомирська 

область у 2013 р. займала 20 місце. Визначальними чинниками досить 

низької рейтингової оцінки є низька підприємницька та інноваційна 

активність у регіоні та незначна місткість споживчого ринку. Водночас 

сприятливими чинниками виступають географічне розташування області та 

розвиненість інфраструктури.  

М’які фактори інвестиційної привабливості регіону, основними з яких 

є діловий клімат і оптимізм, бізнес правила та процедури, відкритість влади, 

успішний досвід реалізації інвестиційних проектів, можуть змінюватися 

протягом короткострокового періоду. Вони оцінюються, як правило, на 

основі неформалізованих експертних методів, оскільки відображають 

суб’єктивне сприйняття потенційними інвесторами рівня сприятливості 

інвестиційного середовища. За групою м’яких факторів у 2013 р. 

Житомирська область посідала 16 рейтингову позицію. Особливістю регіону 

є висока оцінка ділового клімату, зокрема результативності діяльності 

органів влади, дотримання регуляторно-адміністративних процедур та рівня 

корумпованості економіки. Позитивною також є експертна оцінка перспектив 

соціально-економічного розвитку Житомирської області. Стримуючими 

факторами інвестиційної привабливості є низький рівень відкритості влади та 

несприятлива діяльність податкових органів [119]. 

Оцінка інвестиційної привабливості сільських територій 

адміністративних районів повинна здійснюватися в розрізі детермінантів їх 

інвестиційного потенціалу та активності, потенційних інвестиційних ризиків 

та ефективності вкладення капіталу. Кожен із зазначених детермінантів 

визначається сукупністю індикаторів, яка теоретично може бути 

нескінченною. Варто також зазначити, що інвестиційна привабливість є 

суб’єктивною характеристикою, яка формується під впливом факторів, що не 

підлягають формалізованій оцінці (особистісні уподобання та стереотипи 

мислення потенційного інвестора, пріоритети, мета і цілі його інвестиційної 

діяльності). Враховуючи вищезазначене, варто визначити обмежений набір 

http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/reyting_investiciynoyi_privablivosti_regioniv_2014_1.pdf
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індикаторів на основі якісного і кількісного аналізу та принципів теорії 

систем (необхідної різноманітності елементів, мінімальної достатності та 

цільової орієнтації) [150]. 

Індикаторами інвестиційної привабливості сільських територій у 

розрізі її детермінантів є наступні: 

Інвестиційний потенціал: 

- площа сільськогосподарських угідь (тис. га.) та їх грошова оцінка 

(грн/га.); 

- чисельність економічно активного населення, осіб; 

- вартість робочої сили (середньомісячна заробітна плата), грн; 

- вартість реалізованої продукції, млн грн.;  

- частка прибуткових підприємству їх загальній сукупності, % 

- сукупні грошові витрати домогосподарств, грн; 

- сукупні грошові витрати в розрахунку на 1 домогосподарство, грн; 

- роздрібний товарооборот підприємств, млн грн; 

- роздрібний товарооборот на 1 особу постійного сільського населення, 

тис. грн; 

- товарооборот на сільських територіях у % до всього в області. 

Інвестиційна активність: 

- індекс інвестицій в основний капітал; 

- індекс інвестицій в основний капітал в розрахунку на 1 особу 

постійного населення; 

- частка у валових інвестиціях в основний капітал на сільських 

територіях адміністративної області, %; 

- частка інвестицій у загальному обсязі реалізованої продукції, %. 

Інвестиційні ризики: 

- політичний, законодавчий (стабільність політичної системи та 

законодавства);  

- екологічний (обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище, наявність потенційних джерел забруднення); 
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- соціальний (рівень демографічного навантаження, міграційної 

активності, безробіття, криміногенна ситуація). 

Ефективність інвестицій: 

- рентабельність інвестицій, %; 

- частка інвестицій у загальному обсязі реалізованої продукції, %. 

Зважаючи на наявність функціонального зв’язку (кореляції) між 

окремими з вищенаведених індикаторів а також з результативною ознакою 

(обсяг інвестицій в основний капітал на сільських територіях) при оцінці 

інвестиційної привабливості такі індикатори було виключено. Неможливим 

також є врахування вагомості впливу індикаторів інвестиційної активності та 

рентабельності інвестицій, оскільки між останніми та результативною 

ознакою існує двостороння залежність. 

Недоцільним є використання індикаторів інвестиційних ризиків, 

зважаючи на складність оцінки ймовірності їх впливу (вони є лише джерелом 

потенційних ризиків) та попередню оцінку, що, як свідчить практичний 

досвід, здійснюється при аналізі інвестиційної привабливості територіально-

економічних систем вищих рівнів ієрархії (України, адміністративної 

області).  

За результатами вищезазначених дій було виокремлено сукупність 

найсуттєвіших індикаторів інвестиційної привабливості сільських територій, 

вагомість впливу яких було визначено за допомогою кореляційно-

регресійного аналізу. Після проведення необхідних розрахунків із 

кореляційно-регресійної моделі було виключено вихідні фактори, тіснота 

зв’язку яких із результативною ознакою (y - інвестиції в основний капітал на 

сільських територіях, тис. грн.) є низькою. На цій основі визначено 

залежність інвестиційної привабливості від таких ознак: 

 x1 – площа сільськогосподарських угідь, тис. га.; 

 x2 – чисельність економічно активного населення, тис. осіб; 

 x3 – роздрібний товарооборот підприємств, млн грн; 

 x4 – вартість реалізованої продукції, млн грн. 
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На основі заповнення матриці вихідних даних (Додаток В) і 

проведення необхідних розрахунків, визначено розрахункові значення 

парних коефіцієнтів кореляції, середніх квадратичних відхилень, β – 

коефіцієнтів та коефіцієнтів еластичності (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Результати кореляційно-регресійного аналізу інвестиційної 

привабливості сільських територій Житомирської області 

Показник y x1 x2 x3 x4 

Середні значення 46131,6087 59,8652 6,1750 45,0696 419,3743 

Парні коефіцієнти 

кореляції (ryxi) 
 0,4243 0,4127 0,4399 0,42655 

Середні 

квадратичні 

відхилення (σі) 

37414,5552 23,1160 3,1477 58,6443 477,3055 

β – коефіцієнти  0,2325 0,2354 0,1645 0,0708 

Коефіцієнти 

еластичності (Е) 
 0,48845 0,37455 0,10254 0,0504 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

З табл. 2.18 видно, що ідентифіковані фактори мають практично 

однаковий ступінь впливу на результативну ознаку, оскільки парні 

коефіцієнти кореляції для них знаходяться в межах 0,41–0,44. Для 

визначення впливу зміни кожного з факторів на одиницю його виміру при 

фіксованих значеннях інших факторів, включених до рівняння 

багатофакторної кореляційно-регресійної моделі, розраховано його 

параметри (табл. 2.19).  

Таблиця 2.19 

Параметри багатофакторної кореляційно-регресійної залежності 
Показник а4 а3 а2 а1 а0 

аі= 5,5486 104,9548 2798,1398 376,3935 -736,8620 

μ(аі)= 24,7445 192,0580 2686,8427 397,07472 24512,4361 

R2= 0,2984 34646,5619 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Fрозр= 1,9139 18 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

  9189760184 21606916524 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 
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Таким чином, рівняння багатофакторної кореляційно-регресійної 

залежності має вигляд: 

 

Y=-736,8620+376,3935X1+2798,1398X2+104,9547X3+5,5486X4 

 

Звідси випливає, що при фіксованих значеннях інших факторів, 

збільшення площі сільськогосподарських угідь на 1000 га. призведе до 

приросту інвестицій в основні фонди на сільських територіях на 376,4 тис. 

грн, збільшення чисельності економічно активного населення на 1 тис. осіб – 

на 2798,1 тис. грн. і т.д. 

Коефіцієнт множинної детермінації R2=0,2984 свідчить, що варіація 

результативної ознаки, яка пояснюється включеними до рівняння регресії 

факторами, дорівнює 29,84 %. Розклад загального обсягу варіації за рахунок 

кожного включеного у рівняння регресії фактора дозволяє виявити вплив 

кожного з них на результативний у відсотковому еквіваленті, оскільки 

коефіцієнти регресії мають різний фізичний зміст та одиниці вимірювання і 

тому не дають чіткої можливості встановити, які фактори найістотніше 

впливають на інвестиційну привабливість територій (табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Розкладання загального обсягу варіації вартості інвестицій на 

сільських територіях за факторами 

Фактор 
Парний коефіцієнт 

варіації 
β – коефіцієнти Добуток, % 

xi ryxi βі ryxi βі 

x1 - площа 

сільськогосподарських 

угідь, тис. га. 

0,4243 0,2325 9,8650 

х2 - чисельність 

економічно активного 

населення, осіб 

0,4127 0,2354 9,7150 

х3 - роздрібний 

товарооборот 

підприємств, млн грн 

0,4399 0,1645 7,2364 

х4 - вартість реалізованої 

продукції, млн грн 
0,4265 0,0708 3,0196 

Разом   29,8359 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 
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Отже, із 29,83 % загального коливання обсягу інвестицій, вкладених на 

сільських територіях, 9,87 % пояснюється варіацією їх землезабезпеченості, 

9,72 % – трудозабезпеченості, 7,24 % – роздрібного товарообороту 

підприємств та 3,02 % – вартості реалізованої продукції. 

Отримані результати дають підставу стверджувати, що визначальними 

індикаторами інвестиційної привабливості сільських територій є 

сформований інвестиційний потенціал, зокрема наявність продуктивних 

сільськогосподарських угідь та економічно активного населення, і обсяг 

реалізованої продукції в регіоні, що є комплексним відображенням рівня 

розвитку економічного потенціалу територій, місткості споживчого ринку, 

активності та ефективності інвестиційних процесів. 

Отримані результати є об’єктивним математичним підґрунтям для 

подальшої оцінки інвестиційної привабливості сільських територій, на основі 

застосування наступної формули: 


n

1

** nixi pxІП      (3.1) 

 

де, хі – значення індикатора інвестиційної привабливості; 

nixp *  – вагомість індикатора – значення кореляційного зв’язку між індикатором та 

інвестиційною привабливістю. 

 

Отримана за допомогою даного інструментарію оцінка інвестиційної 

привабливості територій не матиме конкретного числового змісту, проте 

може стати аналітичним підґрунтям для потенційних інвесторів при 

прийнятті комплексу управлінських рішень щодо доцільності інвестування 

капіталу, а також для представників органів влади, наукової та виробничої 

сфери при ранжуванні чи типізації територіально-економічних систем за 

рівнем їх інвестиційної привабливості. 

Використовуючи методику дослідження було визначено рівень 

інвестиційної привабливості сільських територій Житомирської області 

(Додаток Г, табл. 2.21).  
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Таблиця 2.21 

Інвестиційна привабливість сільських територій Житомирської 

області в розрізі адміністративних районів 

Адміністративній район Середнє значення рівня інвестиційної 

привабливості в групі 

Високий рівень інвестиційної привабливості сільських територій 

Андрушівський 

452,78 

Житомирський 

Коростенський 

Малинський 

Нов.-Волинський 

Овруцький 

Попільнянський 

Середній рівень інвестиційної привабливості сільських територій 

Бердичівський 

162,60 

Вол.-Волинський 

Ємільчинський 

Коростишівський 

Олевський 

Радомишльський 

Ружинський 

Черняхівський 

Чуднівський 

Низький рівень інвестиційної привабливості сільських територій 

Баранівський 

82,91 

Брусилівський 

Лугинський 

Любарський 

Романівський 

Червоноармійський 

Народицький 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що найвищий рівень 

інвестиційної привабливості зафіксований на сільських територіях Новоград-

Волинського, Житомирського районів, які мають потужний ресурсний 

потенціал та високу ефективність використання інвестицій. Високий рівень 

інвестиційної привабливості мають також сільські території 

Попільнянського, Андрушівського, Овруцького, Малинського та 

Коростенського районів (рис. 2.22).  
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Рис. 2.16. Групування адміністративних районів Житомирської 

області за рівнем інвестиційної привабливості сільських територій  

Джерело: власні дослідження. 

 

Низький рівень інвестиційної привабливості мають сільські території 7 

адміністративних районів області (Баранівського, Брусилівського, 

Лугинського, Любарського, Народицького, Червоноармійського та 

Романівського), економіка яких характеризується незначними обсягами 

реалізації продукції, що свідчить про низьку ефективність інвестиційних 

процесів. Сільські території решти 9 районів мають середній рівень 

інвестиційної привабливості, про що свідчить наявність інвестиційного 
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потенціалу, однак нестійкі тенденції та незначну ефективність його 

використання. 

Отже, інвестиційна привабливість сільських територій як суб’єктивна 

характеристика формується під випливом загальнодержавних, регіональних 

та локальних факторів формального та неформального змісту. Негативні 

тенденції розвитку вітчизняного бізнес-середовища в сукупності з 

нестабільністю політичної системи призвели до зниження інвестиційної 

привабливості національної економіки. Вплив регіональних факторів 

визначає середній рівень інвестиційної привабливості сільських територій 

Житомирської області, зважаючи на позицію регіону у рейтингу 

адміністративних областей України за даним показником. Узагальнення 

результатів емпіричного аналізу дозволили також встановити, що 

ідентифікуючими локальними факторами інвестиційної привабливості 

сільських територій є ресурсний потенціал та ефективність інвестиційної 

діяльності. Результати інтегрованої оцінки інвестиційної привабливості 

формують інформаційне забезпечення для типізації сільських територій за 

даним показником при прийнятті комплексу управлінських рішень щодо 

пріоритетів та напрямів інвестиційної діяльності. 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Динамічність і тенденції розвитку сільських територій як базису 

функціонування аграрної економіки та існування сільського соціуму 

визначаються активністю, цільовою спрямованістю та ефективністю 

інвестиційних процесів. Інвестиційна привабливість сільських територій є 

суб’єктивною характеристикою, що формується на основі комплексної 

оцінки їх інвестиційного потенціалу та активності, потенційних 

інвестиційних ризиків та ефективності вкладення капіталу. 

2. Формування інвестиційного потенціалу сільських територій 

Житомирської області відбувається в умовах інтенсивного використання 

наявних природних ресурсів, поступового нарощування людського капіталу 
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та відродження економічного потенціалу регіону. Стимулюючим фактором 

нарощування інвестиційного потенціалу сільських територій є поява 

позитивних тенденцій розвитку соціально-демографічної ситуації на селі, 

проявами чого є покращення статево-вікової структури населення, у 

результаті зниження рівня його старіння та сповільнення міграційних 

процесів серед молоді, підвищення його економічної активності і рівня 

освіти. Передумовою для підвищення інвестиційного потенціалу сільських 

територій також є наявність потужної виробничої бази для розвитку 

сільського, лісового господарства та несільськогосподарських видів 

діяльності, зростання місткості споживчого ринку. 

3. Ґрунтовний аналіз інвестиційних процесів на сільських територіях 

Житомирської області свідчить про збереження їх економічної 

спрямованості, підтвердженням чого є скорочення інвестиційних потоків, 

спрямованих у соціальну сферу, зокрема розбудову соціальної та 

комунікативної інфраструктури. Водночас темпи активності інвестиційної 

діяльності в сільській економіці протягом 2010–2013 рр. були стійкими. 

Позитивним фактом є підвищення цільової диверсифікації інвестиційних 

процесів, що засвідчує диференціація інвестиційних пропозицій за сферами 

їх реалізації (сільське господарство, легка, харчова, каменеобробна, 

будівельна промисловість). Однак пріоритетними сферами інвестування на 

сільських територіях залишається сільське та лісове господарство, 

мисливство, видобувна промисловість в умовах наявності ресурсного 

забезпечення для реконструкції існуючих виробничих потужностей. 

4. Комплексна оцінка активності інвестиційних процесів на сільських 

територіях дозволила здійснити типізацію адміністративних районів 

Житомирської області за даним критерієм, за результатами якої встановлено, 

що сільські території 4 адмінрайонів мають високий рівень інвестиційної 

активності, 5 – низький. На сільських територіях 14 районів інвестиційні 

процеси мають середній рівень активності, про що свідчать індекс інвестицій 

в основний капітал на рівні 1 та їх частка у валовому доході близько 20 %. 
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5. Узагальнення результатів емпіричного аналізу дають підстави 

стверджувати, що інвестиційна привабливість сільських територій 

формується в середовищі факторів загальнодержавного, регіонального та 

локального характеру, інтегрована характеристика яких формує об’єктивне 

інформаційне забезпечення для подальшої суб’єктивної оцінки інвестиційної 

привабливості територій потенційним інвестором. На основі застосування 

методичного інструментарію дисертаційного дослідження встановлено, що 

визначальними детермінантами інвестиційної привабливості сільських 

територій є їх ресурсний та економічний потенціал, оцінка яких в умовах 

Житомирської області дозволила здійснити типізацію сільських територій у 

розрізі адміністративних районів.  

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 2, опубліковано у 

працях автора [50; 52; 53; 55; 56]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

 

3.1. Стратегічні імперативи розвитку інвестиційної діяльності в 

умовах сільського економічного простору 

 

Сільські території України володіють досить потужним потенціалом, 

зважаючи на високий рівень людського капіталу, наявність виробничої та 

ресурсної бази, рекреаційного комплексу, сприятливі природні умови. Однак 

рівень їх розвитку є низьким, що спричинено дією сукупності стримуючих 

чинників. Основними з них є недосконалість законодавства та механізму 

державної підтримки; нерозвиненість виробничої, ринкової (фінансово-

кредитної, інформаційно-консультативної) та соціальної інфраструктури; 

неефективність сільськогосподарського виробництва; безробіття та трудова 

міграція, соціальна незахищеність та низький рівень життя населення. 

Одним із найефективніших засобів нівелювання впливу зазначених 

чинників є активізація на сільських територіях інвестиційної діяльності. 

Проте багатогранність проблем та обмеженість джерел фінансування 

сільського розвитку обумовлюють необхідність чіткої ідентифікації 

пріоритетних напрямів інвестування, що дозволить здійснювати ефективний 

розподіл інвестиційних активів та контроль за їх цільовим використанням. 

Аналітичним базисом для обґрунтування стратегічних напрямів 

інвестиційної діяльності на сільських територіях має бути стратегічний 

аналіз їх соціально-економічного стану а також тенденцій розвитку 

зовнішнього (макроекономічного та міжнародного) середовища. 

Інструментом дослідження та співставлення сильних і слабких сторін 

сільських територій, перспектив та загроз з боку їх екзогенного середовища є 

SWOT-аналіз інвестиційного потенціалу (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

SWOT-аналіз інвестиційного потенціалу сільських територій 

Житомирської області 
 Можливості Загрози 

 Приплив іноземного капіталу в 

результаті поглиблення інтеграції 

України у світовий економічний 

простір; 

 Збільшення обсягів 

виробництва та реалізації 

продукції, місткості споживчого 

ринку внаслідок розширення 

доступу до ринку ЄС; 

 Підвищення попиту на 

екологобезпечну та органічну 

продукції, біопаливо; 

 Зростання попиту на послуги 

агротуризму; 

 Підвищення підприємницької 

активності населення. 

 Загострення політичної та 

економічної кризи в країні; 

 Виснаження економічного 

потенціалу сільських 

територій регіону; 

 Подальша деградація 

інфраструктури регіону; 

 Зниження трудового 

потенціалу в результаті 

непривабливості сільського 

способу життя для молоді; 

 Посилення впливу 

холдингових структур на 

розвиток сільської економіки. 

Сильні сторони Поле СІМ Поле СІЗ 

 Наявність сприятливих природно-

кліматичних умов і досить потужного 

ресурсного потенціалу; 

 Відносно низька вартість робочої сили; 

 Підвищення трудового потенціалу 

сільських територій (покращення статево-

вікової структури населення, підвищення 

його економічної активності та рівня 

освіти); 

 Поступове відродження економічного 

потенціалу сільських територій 

(збільшення обсягів виробництва та 

реалізації продукції, активізація 

підприємницької діяльності, підвищення 

місткості споживчого ринку); 

 Наявність потужної виробничої бази 

для розвитку сільського, лісового 

господарства та несільськогосподарських 

видів діяльності. 

 Активізація інвестиційної 

діяльності соціальної, економічної 

та екологічної спрямованості за 

участю вітчизняних та 

закордонних учасників; 

 Диверсифікація сільської 

економіки шляхом розвитку с.-г. 

та нес.-г. видів діяльності; 

 Підвищення конкуренто-

спроможності продукції та послуг 

на внутрішньому та зарубіжному 

ринку за рахунок дотримання 

світових стандартів якості та 

активізації інноваційної 

діяльності; 

 Стимулювання та підтримка 

підприємницької активності 

населення, його ініціатив.  

 Підвищення можливостей, 

зокрема реалізація програм 

розвитку людського капіталу 

сільської громади; 

 Стимулювання розвитку 

соціального підприємництва; 

 Розбудова територіальної 

інфраструктури; 

 Регулювання діяльності 

холдингових структур з 

метою підвищення їх 

соціальної відповідальності та 

мінімізація монокультурності 

виробництва; 

 Ініціювання та реалізація 

програм активізації локальних 

ініціатив. 

Слабкі сторони Поле СЛІМ Поле СЛІЗ 

 Поглиблення процесу деградації 

природного середовища та зниження його 

асиміляційних можливостей; 

 Обмеженість фінансових активів 

суб’єктів інвестиційної діяльності на 

сільських територіях; 

 Нестача досвіду у сфері обґрунтування 

та реалізації інвестиційних проектів; 

 Низький рівень диверсифікації сільської 

економіки; 

 Нерозвиненість соціальної, 

комунікаційної та ринкової 

інфраструктури; 

 Низький рівень добробуту та якості 

життя населення; 

 Недосконалість державної підтримки 

сільських територій, зокрема механізму їх 

фінансового забезпечення. 

 Розвиток екологобезпечних 

видів діяльності; 

 Підвищення можливостей, 

зокрема реалізація програм 

розвитку людського капіталу 

сільської громади; 

 Розбудова територіальної 

інфраструктури; 

 Удосконалення механізму 

інвестиційного забезпечення 

сільських територій шляхом 

розвитку фінансової 

інфраструктури, підтримки 

локальних ініціатив, активізації 

інноваційної діяльності; 

 Стимулювання розвитку 

соціального підприємництва. 

 Бюджетна позапроектна 

підтримка і гарантування 

стандартів життєвого 

середовища населення; 

 Стимулювання розвитку 

сільського підприємництва з 

дотримання принципів 

соціальної відповідальності на 

основі запровадження 

пільгового оподаткування. 

Джерело: власні дослідження. 



 128 

Сформовані комбінації екзогенних та ендогенних чинників 

формування і реалізації інвестиційного потенціалу сільських територій дають 

підстави для ідентифікації елементів альтернативних стратегій інвестиційної 

діяльності. З огляду на результати аналізу, можливості ефективної реалізації 

інвестиційного потенціалу сільських територій Житомирської області 

визначаються наявністю сприятливих природно-кліматичних умов, 

поступовим відродженням трудового та економічного потенціалу, а також 

результатами інтеграції України до світового економічного простору. Але, 

загрозами для підвищення інвестиційної привабливості та активності 

сільських територій виступають можливості деградації складових їх 

інвестиційного потенціалу внаслідок дотримання існуючого підходу до 

розробки і реалізації структурної та інвестиційної політики у сфері 

сільського розвитку.  

Об’єктивною закономірністю є залежність будь-якої діяльності від 

потреб її суб’єктів. Прагнення задовольнити потреби формують сукупність 

інтересів і визначають мотиви поведінки. Зважаючи на зазначене, стратегічні 

напрями інвестиційної діяльності на сільських територіях, визначені на 

основі аналізу їх інвестиційного потенціалу, доцільно скоригувати з 

інтересами її суб’єктів. 

Взаємоузгодження суспільних та економічних потреб представників 

місцевої влади, бізнесу та сільської громади формує їх спільні інтереси, що є 

основою мотивації інвестиційних процесів (рис. 3.1). Усі учасники 

інвестиційної діяльності на сільських територіях зацікавлені у їх стійкому, 

прогресивному розвитку, що передбачає спрямування інвестицій на 

досягнення і збалансування соціальних, економічних та екологічних цілей. 

Тобто, інвестиції повинні спрямовуватися на збереження та диверсифікацію 

джерел соціальних та економічних можливостей сільської громади з 

дотриманням умов екологічної рівноваги. 
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Рис. 3.1. Взаємоузгодження інтересів суб’єктів інвестиційної 

діяльності на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

Отже, стратегічними напрямами інвестиційної діяльності на сільських 

територіях повинні бути розвиток капіталу сільської громади, підвищення 

конкурентоспроможності сільської економіки, формування сприятливого 

соціального та екологічного середовища (рис. 3.2). 

Інтереси влади: 

 Стійкий розвиток 

території; 

 Соціальна 

стабільність; 

 Позитивна 

демографічна 

ситуація; 

 Високий рівень 

зайнятості; 

 Високий рівень 

добробуту та 

якості життя; 

 Зростання 

податкової бази і 

дотримання 

податкової 

дисципліни; 

 Підвищення 

конкурентоспро

можності 

сільської 

економіки; 

 Збереження 

екологічного 

середовища. 

Інтереси сільської громади: 

 Підвищення добробуту та рівня якості життя населення; 

 Наявність та стійкість джерел доходів населення; 

 Високий рівень зайнятості населення; 

 Покращення територіальної (ринкової, фінансової, 

соціальної) інфраструктури; 

 Наявність можливостей соціального та економічного 

розвитку; 

 Збереження екологічного середовища. 

Спільні інтереси: 

 Стійкий розвиток 

території; 

 Економічна та 

соціальна 

стабільність; 

 Збереження та 

диверсифікації 

джерел 

фінансування; 

 Розбудова 

територіальної 

інфраструктури; 

 Підвищення 

конкурентоспромож

ності та 

інвестиційної 

привабливості 

територій; 

 Збереження 

екологічного 

середовища. 

Інтереси бізнесу: 

 Макроекономіч-

на стабільність і 

дерегулювання 

бізнесу; 

 Розвиток 

ринкової, 

інноваційної 

інфраструктури; 

 Кількісне та 

якісне 

забезпечення 

ресурсами 

(фінансовими, 

природними, 

трудовими); 

 Підвищення 

конкурентоспро

можності; 

 Наявність 

можливостей для 

диверсифікації;  

 Екологічна 

безпека. 
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Рис. 3.2. Стратегічні напрями інвестиційної діяльності на 

сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

В умовах посилення динамізму і глобалізації ринкового середовища 

все більшого поширення набуває практика імплементації соціоекономічної 

політики розвитку сільських територій, що обумовлено критичним 

зростанням вагомості локальних сільських громад у вирішенні проблем і 

Стратегічні напрями інвестування 

 Збереження довкілля: 

 розвиток еколого-

безпечених видів 

господарської 

діяльності; 

 впровадження еко-

логічних технологій 

утилізації відходів; 

 реконструкція дію-

чих та будівництво 

нових очисних 

мереж. 

Формування 

сприятливого 

соціального 

середовища: 

 розвиток соціальної 

інфраструктури; 

 розвиток 

соціального 

підприємництва; 

 покращення умов 

життєзабезпечення. 

Підвищення 

конкуренто-

спроможності 

сільської економіки: 

 диверсифікація 

економіки; 

 розвиток ринкової 

інфраструктури; 

 забезпечення 

стандартів якості 

продукції і послуг. 

Розвиток капіталу 

сільської громади: 

 розвиток 

інформаційно-

консультаційної 

інфраструктури; 

 вдосконалення 

системи освіти та 

перепідготовки 

персоналу; 

 реалізація програм 

підготовки сільських 

лідерів. 

Стратегічна мета – 

 забезпечення прогресивного розвитку сільських територій 

 

Стратегічні цілі 

Стійкість –  

здатність до 

самовідтворення та 

динамічної рівноваги на 

основі оптимального 

використання ендогенного 

потенціалу 

Збалансованість соціального, 

економічного та екологічного 

розвитку –  

досягнення економічної 

ефективності, соціальної 

справедливості та екологічної 

рівноваги 

Конкурентоспроможність 

сільської економіки – 

формування та ефективне 

використання конкурентних 

переваг сільських територій 

на основі їх ендогенного 

потенціалу 

Контроль і оцінка реалізації заходів 

Підтримка 

локальних 

ініціатив сільської 

громади в процесі 

розробки та 

реалізації лока-

льної політики 

сільського 

розвитку 

Налагодження 

партнерських 

відносин суб’єктів 

інвестиційної 

діяльності у 

ланцюгу “влада – 

бізнес – сільська 

громада” 

Інструменти  

Розвиток та 

реалізації 

інвестиційного 

потенціалу 

сільських 

територій на 

інноваційній 

основі 

Цільове 

збалансування 

інвестиційних 

проектів з 

дотримання 

пріоритетності 

соціального та 

екологічного 

ефектів 
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визначенні пріоритетів життєзабезпечення сільського населення. Посилення 

дії ринкових законів у системі аграрних відносин, з одного боку, і 

нереалізованість соціальних очікувань і потенційних можливостей сільської 

місцевості, з іншого, визначили необхідність не тільки соціальних, а й 

економічних повноважень сільських громад, результатом чого виступило 

підвищення її якості як соціальної організації. Одним з аспектів економічних 

повноважень локальних громад у контексті активізації сільського розвитку 

має виступати їх участь в інвестиційній діяльності. При цьому громада 

набуває дуальної ролі – виступає суб’єктом (ініціатором, інвестором, 

контролером) і об’єктом (реципієнтом ефекту) інвестиційного процесу. 

Відповідно інвестиційна діяльність повинна бути соціоцентричним 

процесом, джерелом і об’єктом якого є капітал сільської громади, що 

виступає в якості базису для реалізації потенціалу розвитку сільських 

територій. Вона передбачає ідентифікацію локальних ресурсів громади, їх 

трансформацію в капітал з метою подальшого нарощування і перетворення у 

суспільні блага.  

Капітал сільської громади має поліфункціональне значення і складну 

структуру (рис. 3.3). Відповідно інвестиційна діяльність повинна 

спрямовуватися на комплексний збалансований розвиток усіх складових 

капіталу громади, що буде визначальною умовою стійкого розвитку 

територій.  

У системі заходів розвитку капіталу сільської громади пріоритетна 

увага має відводитися нарощуванню його людської складової. Ще класики 

економічної теорії доводили визначальну залежність рівня розвитку 

територіально-економічних систем від їх людського і соціального капіталу. В 

умовах інформаційного суспільства інвестиції в людський капітал формують 

ключове джерело конкурентних переваг сільських територій. При цьому 

отримані вигоди мають не лише економічну (економічне зростання 

територій, підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів, 

продуктивності праці окремих індивідів, рівня зайнятості та добробуту 
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населення тощо), а й соціальну природу (досягнення соціальної стабільності 

за рахунок зростання єдності та згуртованості членів громади, зниження 

рівня злочинності та проявів девіантної поведінки).  

 

Рис. 3.3. Структура капіталу сільської громади 

Джерело: власні дослідження. 
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інформаційного забезпечення сільських жителів, з метою формування знань, 

практичних умінь і навичок у сфері ведення господарської та 
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сільським розвитком. Формування людського капіталу має здійснюватися в 

єдності з удосконаленням сукупності інституцій, задіяних у даному процесі 

(культурно-освітні, наукові, інноваційні заклади, ринок праці), що сприятиме 

прискоренню передачі знань та інновацій у практику господарювання і 

життєдіяльності. 

Супутньою проблемою формування людського капіталу сільської 

громади є доступність освітньо-інформаційних послуг для суб’єктів з 

обмеженими економічними можливостями. Вирішенню даної проблеми 

сприятиме реалізація державних програм підтримки соціально-незахищених 

верств населення і суб’єктів господарювання на сільських територіях. При 

цьому доцільно здійснювати поступовий перехід від прямої підтримки до 

інструментів стимулюючої дії, зокрема пільгового кредитування та 

оподаткування діяльності, що здійснюється з дотриманням норм екологічної 

безпеки, високих стандартів якості продукції та послуг. 

Критичним є чинник обмеженості перспектив сільського населення для 

їх професійної реалізації, що породжує проблему міграції людського капіталу 

поза межі громади. Мінімізація його впливу буде можливою в умовах 

нарощування економічного потенціалу сільських територій шляхом 

підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації сільської економіки. 

Одним із стримуючих чинників реалізації людського капіталу 

сільських громад є низький рівень їх самоорганізації і згуртованості. 

Підвищенню самосвідомості та соціальної єдності сільських жителів 

сприятиме наявність локальних лідерів, здатних завдяки власним 

професійним та психологічним здібностям консолідовувати і активізовувати 

усіх членів громади до вирішення питань їх життєзабезпечення. Діяльність 

таких формальних чи неформальних лідерів дозволить інтегрувати зусилля 

селян у процесі виявлення та вирішення поточних та стратегічних проблем 

соціального та економічного відродження їх життєвого середовища. 

Економічним базисом розвитку капіталу сільської громади є сільська 

економіка, здатність якої задовольняти потреби населення в умовах 
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відкритості і глобалізованості ринкового середовища, визначається рівнем її 

конкурентоспроможності. Успішна практика ефективного функціонування 

сільської економіки розвинених країн світу свідчить про залежність її 

конкурентоспроможності від можливості продукувати і реалізовувати 

споживчу цінність широкого асортименту та високої якості. Відповідно, 

стратегічним напрямом інвестиційної діяльності на сільських територіях є 

підвищення конкурентоспроможності сільської економіки шляхом розвитку 

диверсифікації, розбудови ринкової інфраструктури, забезпечення високих 

стандартів якості (рис. 3.2).  

Доцільність диверсифікації сільської економіки визначається її 

соціально-економічною спрямованістю, проявами чого є комплексне, 

безвідходне використання ресурсів, їх оптимальний розподіл між сферами 

господарської діяльності; підвищення рівня зайнятості населення; 

диверсифікація джерел доходів селян, розширення можливостей для 

розвитку і реалізації їх людського капіталу. Аналіз соціально-економічного 

стану сільських територій та комплексна оцінка їх інвестиційного потенціалу 

свідчить про наявність умов для розвитку диверсифікаційних процесів у 

таких напрямках: 

1) урізноманітнення сільськогосподарських видів діяльності на основі 

використання існуючих виробничих потужностей (горизонтальна та 

вертикальна диверсифікація) з метою повноцінного використання 

аграрного потенціалу територій; відродження галузі хмелярства і 

льонарства; розвиток традиційного садівництва з екологічною переробкою 

продукції; вирощування та переробка енергетичних культур; переробка 

продукції рослинництва і тваринництва.  

2) розвиток сільських, однак несільськогосподарських видів діяльності 

(конгломератна диверсифікація) з метою комплексного використання 

економічного потенціалу сільських територій, створення сприятливого 

соціального середовища: розвиток агротуризму, надання послуг з 
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побутового обслуговування сільського населення, розвиток місцевих 

промислів, будівельна та каменеобробна індустрія. 

Реалізація інвестиційних проектів у зазначених напрямах сприятиме 

комплексному використанню ендогенного потенціалу сільських територій, 

забезпечить підвищення рівня зайнятості населення. Доцільність реалізації 

альтернативних проектів визначатиметься локальними можливостями 

територіальної громади.  

Процес диверсифікації сільської економіки буде ефективним лише за 

умови розвитку ринкової інфраструктури, зокрема її організаційно-технічної, 

фінансово-кредитної, інноваційної, інформаційно-консультативної та 

логістичної складових, що забезпечить інтеграцію сільських 

товаровиробників, особливо дрібних, у систему ринкових відносин. 

Важливим також є підвищення інформаційної забезпеченості селян щодо 

стандартів якості продукції і послуг, дотримання яких в умовах 

висококонкурентного ринкового середовища є одним з ключових джерел 

конкурентних переваг бізнесу. 

Узагальнення теоретичних та практичних аспектів проблеми 

дослідження однозначно доводить доцільність спрямування інвестиційної 

діяльності на забезпечення прогресивного стійкого розвитку сільських 

територій, що визначає необхідність збалансування інтересів суб’єктів 

інвестиційного процесу (представників бізнесу, влади і сільської громади) 

шляхом розширення їх економічних можливостей, створення сприятливого 

соціального та екологічного середовища. 

Соціальне середовище визначається як сукупність соціальних, 

духовних, політичних, економічних, територіальних умов, що впливають на 

становлення громади та її окремих членів. Його матеріальною складовою є 

соціальна інфраструктура, функціонування якої спрямовано на задоволення 

матеріальних потреб населення, створення умов життєдіяльності. 

Нематеріальну складову, що впливає на поведінку і свідомість членів 

сільської громади, формують формальні та неформальні інститути, зокрема 
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традиції, звички, менталітет, психологічний клімат, сім’я, сусідство, 

соціальні групи та об’єднання тощо. Сприятливе середовище є необхідним 

чинником соціальної стабільності у громаді, що у свою чергу впливає на 

економічну активність населення, сприяє повноцінній реалізації його 

трудового і творчого потенціалу. Зазначене дає підстави стверджувати про 

стратегічну важливість інвестування капіталу у формування соціального 

середовища на сільських територіях. 

Одним з найефективніших інструментів покращення соціальних умов 

на сільських територіях є розвиток соціально відповідального 

підприємництва. Критеріями соціальної відповідальності бізнесу є 

врахування його впливу на працівників, споживачів, виконання зобов’язань 

перед державою та суспільством, а також участь у вирішенні суспільних 

проблем територіальної громади. В умовах постійної обмеженості 

бюджетних активів держави та фінансових можливостей населення зростає 

потреба залучення суб’єктів сільського підприємництва до вирішення 

соціальних проблем. Шляхом участі в суспільному житті громади, у 

процесах ініціалізації, фінансування чи реалізації державних, локальних чи 

міжнародних програм, сільські підприємці спроможні сприяти розвитку 

сільських територій. Незалежно від розміру бізнесу, консолідуючи власні 

зусилля, вони потенційно мають досить високі можливості у вирішенні 

соціальних проблем бідності, забезпечуючи джерела їх доходів; безробіття, 

створюючи робочі місця; низького рівня якості життя, шляхом розбудови чи 

утримання закладів соціальної інфраструктури. Проявами соціальної 

відповідальності бізнесу також є виробництво екологічно безпечної 

продукції, раціональне використання ресурсів, здійснення діяльності з 

дотриманням умов екологічного балансу, впровадження технологій 

безвідходного виробництва чи утилізації відходів. Отже, розвиток соціально 

відповідальних видів діяльності сприятиме комплексному вирішенню 

різновекторних проблем розвитку сільських територій. 
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Слід зазначити, що інвестування капіталу у розвиток соціально 

відповідального підприємництва потребує удосконалення його 

інституційного середовища, зокрема нормативно-правового забезпечення у 

напрямку створення мотивації до соціально орієнтованої діяльності, 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури з метою підвищення рівня 

обізнаності підприємців щодо можливостей та перспектив реалізації проектів 

за участю державних, громадських чи міжнародних організацій. 

На сучасному етапі розвитку суспільства загострення екологічних 

проблем, погіршення демографічної ситуації, у результаті зниження якості 

середовища життєдіяльності, призвели до зміни акцентів у інвестиційні 

політиці країн, регіонів та мікросуб’єктів. Пріоритетним завданням 

інвестиційної діяльності, на відміну від традиційних підходів, визначено 

раціональне використання обмежених природних ресурсів та збереження 

екологічної рівноваги. Тому нині природні ресурси розглядаються не лише як 

фактор виробництва, а як одна з визначальних складових інвестиційного 

потенціалу територіально-економічних систем.  

Для сільських територій як об’єкта та осередка інвестиційних процесів 

вплив екологічного фактора на інвестиційний потенціал є особливо вагомим, 

зважаючи на їх поліфукціональність і багатокомпонентну структуру. Це 

визначає необхідність не лише врахування екологічних обмежень при 

здійсненні інвестиційної діяльності на сільських територіях, а й спрямування 

капіталу на збереження і нарощування їх природного капіталу. 

Пріоритетність екологічних інвестицій визначається їх потенційною 

спроможністю продукувати мультиплікативний ефект для усіх складових 

сільських територій. Наявність природних благ та сприятлива екологічна 

ситуація є вагомим фактором інвестиційної привабливості, що сприяє 

припливу капіталу і є джерелом соціально-економічного розвитку сільської 

місцевості. Зокрема сприяє створенню додаткових робочих місць, 

підвищенню доходів і добробуту населення, розбудові соціальної 

інфраструктури, що в сукупності формує сприятливе соціальне середовище 
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життєдіяльності селян. Водночас неврахування екологічного фактора, може 

перетворити його на джерело екологічних ризиків (недоотримання прибутку 

внаслідок забруднення навколишнього природного середовища, зниження 

трудового потенціалу в результаті погіршення якості середовища життя). 

Таким чином, інвестиції у природний капітал є джерелом сталого розвитку 

сільських територій, що визначає їх пріоритетність у системі розподілу 

капіталу в процесі інвестиційної діяльності. 

Збереженню та нарощуванню природного капіталу сільських 

територій, дотриманню екологічного балансу сприятимуть інвестиції, 

спрямовані на модернізацію технологічних процесів з метою зниження їх 

ресурсо- та енергозатратності, впровадження екологобезпечних видів 

діяльності та способів виробництва, прогресивних технологій утилізації 

відходів, реконструкцію діючих та будівництво нових очисних споруд та 

мереж, реалізацію цільових проектів збереження та відтворення біологічних 

та ландшафтних ресурсів. Зазначені заходи повинні реалізовуватися не лише 

на рівні суб’єктів підприємництва, а й у суспільному житті членів громади, 

шляхом житлового будівництва за технологією “пасивного 

енергозбереження”; впровадження енергозберігаючих технологій в існуючих 

будівлях житлового та господарського призначення; модернізації 

центральних котелень, водопроводів, каналізаційних та очисних споруд на 

основі прогресивних технологій еколобезпечного та раціонального 

природокористування. 

Нині основним джерелом екологічно орієнтованих інвестицій є фонди 

охорони навколишнього природного середовища, наповнення яких 

здійснюється з державного та місцевих бюджетів. На думку експертів, їх 

діяльність є малоефективною, що пояснюється недосконалістю механізму 

розподілу та контролю за цільовим використанням коштів. З огляду на 

зазначене, доцільно було б децентралізувати процес функціонування фондів, 

що дозволить підвищити мотивацію та відповідальність органів місцевого 

самоврядування за ефективність та раціональність природокористування на 
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локальному рівні. Розподіл коштів фондів має здійснюватися виключно на 

програмно-цільових засадах за результатами проведення екологічної 

експертизи проектних робіт. 

Одним із визначальним факторів збереження природного капіталу 

сільської місцевості є участь сільських громад у процесі екологізації 

господарської та суспільної діяльності. Активізація місцевих ініціатив та 

лідерства дозволить максимально враховувати специфічні особливості та 

проблеми територій, підвищувати відповідальність усіх членів громади за 

збереження якості їх життєвого середовища. Однак важливо враховувати, що 

екологічні проблеми не можуть носити локального характеру, тому їх 

вирішення потребує налагодження ефективної співпраці між громадами 

прилеглих територій чи певного регіону на основі партнерства з 

представниками місцевого самоврядування та бізнесу.  

Об’єктивною умовою ефективності екологічно відповідальної 

інвестиційної діяльності також є наявність екологічної інфраструктури, яка 

має бути представлена мережею державних та локальних фондів охорони 

навколишнього природного середовища, науково-дослідних установ 

екологічного профілю, консалтингових та інжинірингових фірм, 

спеціалізованих на наданні послуг екологічного спрямування (експертиза та 

обґрунтування проектів, пошук та налагодження співпраці зі спонсорами та 

грантодавцями тощо).  

Імплементація зазначених пропозицій дозволить максимально 

враховувати екологічний чинник при формуванні та реалізації 

інвестиційного потенціалу сільських територій, що сприятиме поступовому 

досягненню та збереженню екологічної рівноваги в умовах обмеженості 

асиміляційних можливостей навколишнього природного середовища. 

Узагальнення вищезазначеного дає об’єктивні підстави стверджувати, 

що інвестиційні діяльність на сільських територіях має бути соціально та 

екологічно орієнтованим процесом, спрямованим на відродження капіталу 

сільської громади шляхом підвищення конкурентоспроможності сільської 
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економіки, збереження сприятливого життєвого середовища селян на засадах 

соціальної справедливості і екологічної рівноваги. Зазначена мета буде 

досяжною за умов максимального врахування потреб та інтересів усіх 

учасників інвестиційного процесу, що визначає виключну важливість 

підтримки локальних ініціатив сільської громади в процесі розробки та 

реалізації політики сільського розвитку, налагодження партнерських 

відносин суб’єктів у ланцюгу “влада – бізнес – сільська громада”, розвитку та 

реалізації інвестиційного потенціалу сільських територій на інноваційній 

основі, цільового збалансування інвестиційних проектів із дотриманням 

пріоритетності соціального та екологічного ефектів. 

 

 

3.2. Інституційні засади формування механізмів фінансового 

забезпечення інвестиційної діяльності 

 

Тривалість трансформаційних процесів в аграрному секторі 

національної економіки, підвищення технологічного рівня 

сільськогосподарського виробництва та його поступова комерціалізація 

всупереч очікуванням призвели до відчутного погіршення добробуту селян 

та занепаду сільських територій. Посилення негативних тенденцій у розвитку 

сільських територій відбувається завдяки збереженню агроцентричних 

акцентів у формуванні та реалізації політики сільського розвитку, 

нехтуванню ролі сільських громад та особистості, обмеженості можливостей 

для самореалізації та задоволення потреб життєдіяльності селян. При цьому 

традиційним викликом у вирішенні проблем сільських територій виступає 

обмеженість доступних фінансових ресурсів, нерозвиненість сільських 

фінансових інституцій та використовуваних ними інструментів. За таких 

умов реалізація процесу інвестування сільського розвитку, зорієнтованого на 

економічне зростання не лише галузі сільського господарства, а й 

несільськогосподарського сектору на селі, нарощування людського капіталу, 
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потребує застосування адекватних наявним інституціональним особливостям 

підходів до фінансування. 

В умовах стійкої обмеженості фінансових активів для здійснення 

інвестиційної діяльності на сільських територіях ключовою проблемою 

постає консолідація усіх потенційних джерел інвестиційних ресурсів. У 

практиці господарювання виокремлюють два види джерел інвестицій: 

внутрішні (власні) та зовнішні (залучені). Відповідно, існує два способи 

формування фінансового забезпечення інвестиційних процесів у сільській 

місцевості: 1) створення умов для нарощування і мобілізації власного 

фінансового капіталу в результаті здійснення різних видів господарської 

діяльності (активна соціально-економічна та інвестиційна політика); 2) 

створення сприятливих умов для залучення зовнішнього капіталу державних, 

недержавних чи іноземних інституцій (пасивна соціально-економічна та 

інвестиційна політика). Вирішення проблеми кожним із зазначених способів 

потребує формування дієвого механізму активізації інвестиційної діяльності 

на сільських територіях (рис. 3.4).  

Стратегічною метою імплементації даного механізму є забезпечення 

прогресивного розвитку сільських територій шляхом підтримки їх стійкості і 

збалансованості, а також підвищення конкурентоспроможної сільської 

економіки. Досягнення мети функціонування механізму повинно 

здійснюватися через використання сукупності інструментів, спрямованих на 

формування сприятливого інституційного середовища на макро- та 

мікроекономічному рівні. Зважаючи на цільову спрямованість, заходи щодо 

активізації інвестиційної діяльності на сільських територіях повинні 

здійснюватися в межах політики сільського розвитку, національної 

інвестиційної та структурної політики. Правовою основою створення 

сприятливих умов для формування інвестиційного забезпечення розвитку 

сільських територій має бути наявність формальних інституцій у сфері 

вирішення фінансових питань та стимулювання сільського розвитку. Як 

свідчить світовий, зокрема європейський, досвід, створення спеціалізованих 
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фінансових інституцій та використання відповідних фінансових інструментів 

є необхідною умовою ефективної інвестиційної політики.  

 

Рис. 3.4. Механізм активізації інвестиційної діяльності на сільських 

територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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територіях США, є Американська агенція сільського розвитку (USDA). 

Фінансово-інвестиційна діяльність цієї агенції стосується як конкретних 

проектів щодо розбудови сільської інженерно-технічної інфраструктури, так і 

сприяння залученню позичкових ресурсів для розвитку сільського 

підприємництва через банки та кредитні союзи, надання технічної допомоги 

та інформаційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників при 

започаткуванні або необхідності підвищення ефективності бізнес-процесів. 

Більш того, пріоритетним для USDA напрямом діяльності є сприяння 

сільським громадам в реалізації програм розширення їх економічних 

можливостей. Структуризація основних видів діяльності Американської 

агенції сільського розвитку дає підстави для побудови стратегічного 

портфелю, що включає в себе 7 стратегій економічного розвитку (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Стратегічний портфель Американської агенції сільського 

розвитку 

Джерело: власні дослідження. 
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Його реалізація у 2012 р. формує фінансове портфоліо на суму 172 

млрд. дол. США. Поряд з цим, агенція здійснює адміністрування позик, 

позичкових гарантій та грантів, обсяг фінансування яких становить близько 

20 млрд дол. США [88]. 

Ключовою особливістю американської моделі фінансування сільського 

розвитку є те, що фінансову відповідальність за створення можливостей для 

задоволення потреб сільського населення бере на себе держава завдяки 

реалізації різноманітних програм та проектів. При цьому фінансовими 

інструментами можуть слугувати не лише традиційні, як-то створення нових 

та перерозподіл існуючих потоків доходів, рекомбінація програм, випуск 

облігацій, гранти благодійних організацій тощо, а й допомога приватних 

бізнес-корпорацій. 

Координація фінансових потоків, спрямованих на реалізацію 

інвестиційної діяльності на сільських територіях ЄС, відбувається завдяки 

Європейському сільськогосподарському фонду сільського розвитку 

(EAFRD), який, відповідно до встановлених у європейському законодавстві 

пропорцій розподілу коштів, забезпечує фінансове управління реалізацією 94 

програм розвитку сільських територій, загальний бюджет яких протягом 

2007-2013 рр. досягає 90,8 млрд. євро [160, с. 6]. Окрім ресурсів 

загальноєвропейського фонду EAFRD значний обсяг необхідного 

фінансового забезпечення акумулюється з бюджетів окремих країн-членів 

ЄС. 

В Україні інституційне середовище розвитку сільських територій 

практично не сформоване і представлене сукупністю державних інституцій 

(Міністерство аграрної політики та продовольства України, департаменти 

агропромислового розвитку обласних та районних державних адміністрацій) 

і мережею сільськогосподарських дорадчих служб, діяльність якість зберігає 

переважно агроцентричну орієнтацію. Функціонування фінансової 

інфраструктури інвестиційного забезпечення на сільських територіях 

(фінансових установ здебільшого банківського типу та 
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сільськогосподарських кооперативів) є неефективною і обмежується у 

більшості випадків мікрокредитуванням, при цьому не враховуючи реальні 

потреби та можливості сільських жителів та суб’єктів господарювання, а  

також мультифункціональної та гетерогенної природи сільської місцевості. 

Відповідно радикально необхідним в Україні є формування інституційного 

середовища розвитку сільських територій. 

Враховуючи орієнтацію національної політики на децентралізацію та 

дерегулювання, вбачається за доцільне створення дієвої мережі локальних 

інституцій розвитку сільських територій, діяльність яких була б спрямована 

на забезпечення якісного життєвого середовища сільського населення, 

шляхом розширення його соціальних та економічних можливостей. З цією 

метою локальні інституції (фонди) розвитку сільських територій повинні 

поєднувати функції ресурсного, зокрема фінансового та інформаційно-

консультаційного забезпечення (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Функції локальних центрів розвитку сільських територій 

Джерело: власні дослідження. 
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Локальні центри розвитку сільських територій будуть ключовими 

інституціями координації та стимулювання інвестиційної діяльності. Їх 

фінансово-інвестиційна функція буде виконуватися шляхом формування 

дотичної між попитом і пропозицією на інвестиційні ресурси. Зважаючи на 

це, основними напрямами діяльності центрів сільського розвитку мають бути 

такі: 

1. Консолідація активів зовнішніх (держава, міжнародні організації, 

банківські та небанківські фінансові установи) та внутрішніх (сільська 

громада, місцеві підприємства, зокрема сільськогосподарські 

кооперативи) джерел для реалізації проектів соціального (розвиток 

соціальної та інженерно-комунікаційної інфраструктури) економічного 

(сільське підприємництво) та екологічного (захист та відтворення 

природних ресурсів) спрямування. 

2. Технічна та інформаційна підтримка суб’єктів інвестиційної діяльності на 

усіх стадіях інвестиційного процесу (планування, реалізація, контроль). 

Сприяння потенційним інвесторам шляхом координації їх роботи і 

презентації інвестиційної привабливості об’єктів інвестування. 

3. Формування бази даних щодо попиту та пропозиції на інвестиційні 

ресурси на основі співпраці між усіма суб’єктами інвестиційної 

діяльності; моніторинг інвестиційного потенціалу та інвестиційної 

привабливості сільських територій, розробка інвестиційних паспортів.  

4. Сприяння налагодженню партнерських відносин між суб’єктами у 

ланцюгу “влада – бізнес – сільська громада” з метою підтримки локальних 

ініціатив у процесі тимчасової та довгострокової співпраці у сфері 

реалізації локальних, регіональних, національних та міжнародних 

проектів сільського розвитку. 

5. Сприяння пріоритетній реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на 

отримання екологічного та соціального ефектів, максимальну реалізацію 

ендогенного локального потенціалу сільських територій. 
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Локальні центри розвитку сільських територій рекомендується 

створити на базі існуючих сільськогосподарських дорадчих служб. При 

цьому компетенції локальних центрів, на відміну від дорадчих служб, у 

жодному разі не повинні обмежуватися інформаційно-консультаційними 

послугами. Визначальним чинником ефективності їх діяльності має бути 

сувора кадрова політика ротації персоналу на базі оцінки їх 

освітньокваліфікаційного та професійного рівня, а також знань та 

практичного досвіду у сфері сільської економіки і сільського способу життя. 

Обов’язковими є постійна перепідготовка та розвиток персоналу на основі 

оволодіння зарубіжним досвідом менеджменту розвитку сільських територій. 

Зважаючи на позитивні екстерналії діяльності центрів розвитку 

сільських територій, фінансування їх діяльності повинно здійснюватися за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, відрахувань суб’єктів 

сільського підприємництва, а також фінансової допомоги інших учасників 

інвестиційного процесу. 

Ключовою проблемою низької активності інвестиційних процесів на 

сільських територіях поряд із відсутністю координаційних інституцій є 

обмежені можливості трансформації фінансових активів у інвестиційні, що 

пов’язано з нерозвиненістю фінансової інфраструктури. Нині основним 

інструментом впливу діючих фінансових інституцій у сільській місцевості є 

мікрокредитування, що застосовується для покриття витрат 

сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності, а також 

задоволення життєвих потреб сільського населення. Однак даний інструмент 

лише опосередковано може сприяти вирішенню проблем подолання бідності 

та підвищення якості життя. Ефективним засобом залучення та використання 

донорських активів та їх трансформації у інвестиції з метою забезпечення 

прогресивного, стійкого розвитку сільських територій є мікрофінанси. Це 

визначає доцільність переходу фінансових процесів на сільських територіях 

від мікрокредитування до мікрофінансування, що передбачає більш широкий 

набір фінансових послуг для населення, а саме: заощадження, грошові 
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перекази, лізинг, страхування тощо. Зважаючи на тотальну комерціалізацію 

фінансової сфери, досягнення зазначеного буде можливим у спосіб, що 

передбачає, по-перше, створення фінансових сільських інституцій та 

стратегій їх функціонування, що націлені на партнерство та розвиток бізнес-

можливостей для комерційних банків, і, по-друге, розгортання послуг, 

спрямованих на потреби бідних і маргіналізованих сімей, здебільшого через 

участь сільських громад. При цьому значимість таких фінансових інституцій 

правомірно визначається не лише здатністю надавати необхідні фінансові 

послуги населенню, а й сприяти інфокомунікаційному та технологічному 

просвітництву. 

Таким чином формується висновок про необхідність удосконалення 

діючої фінансової інфраструктури сільських територій, елементами якої 

повинні бути не лише державні фінансові інституції та представники 

агробізнесу, а й національні та міжнародні благодійні організації, провайдери 

фінансових послуг (комерційні банки та банки розвитку, небанківські 

фінансові інституції, кооперативи), неформальні фінансові організації на базі 

сільських громад. При цьому визначальне значення має бути відведене 

становленню та розвитку фінансової інфраструктури села, що здатна не лише 

сприяти вирішенню проблем фінансового забезпечення інвестиційних 

процесів поза межами застосування механізмів державної допомоги, 

позитивно впливати на нарощування та реалізацію інвестиційного потенціалу 

сільських територій, а й позитивно впливати на сталість життєзабезпечення 

(рис. 3.7), тобто досягнення високого рівня економічного добробуту на 

умовах збереження та укріплення природного потенціалу сільських територій 

[66, с. 34]. 

Функціонування такої багатоелементної фінансової системи повинно 

відбуватися з дотриманням таких принципів як: забезпечення загального 

доступу до різноманітних фінансових послуг; просування широкого ряду 

фінансових інституцій, моделей та каналів, залучених до вирішення 

сільських проблем; використання інноваційного підходу в розвитку 
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фінансової інфраструктури сільських територій; розвиток та підтримка 

довгострокових стратегій, сфокусованих на сталості сільського розвитку та 

скороченні бідності; всебічна участь у політичному діалозі щодо створення 

умов для розвитку сільської фінансової інфраструктури. 

Застосування зазначених принципів має відбуватися як на мікро- рівні 

(серед сільських фінансових інституцій та користувачів їх послуг), так і на 

мезо- (елементами фінансової інфраструктури) та макро- (під час оцінки 

політики, законодавчих, регуляторних та інших умов розвитку) рівнях. 

 
Рис. 3.7. Механізм впливу фінансових послуг на сталість 

життєзабезпечення на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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суб’єктом має бути саме сільська (територіальна) громада, інвестиційні 

функції якої повинні обов’язково реалізовуватися у трьох напрямах: 

ініціювання, вкладення коштів, контроль. Це дозволить сільському 

населенню самостійно визначати та вирішувати проблеми, ініціювати 

нововведення, здійснювати пошук джерел їх фінансового та інформаційного 

забезпечення. Активізація участі сільських громад у інвестиційному процесі 

сприятиме реалізації їх творчого та управлінського потенціалу, підвищить 

відповідальність за раціональне та ефективне використання інвестованого 

капіталу та новостворених об’єктів. Перевагою зазначеного підходу до 

реалізації інвестиційної діяльності також є потенційно вищі можливості 

врахування специфіки конкретної території, що сприятиме якісному 

покращенню життєвого середовища селян.  

Вагома роль щодо поліпшення інвестиційного клімату на сільських 

територіях належить органам місцевого самоврядування – сільським радам. 

Поряд із прямим інвестуванням коштів вони повинні налагоджувати 

ефективну взаємодію між представниками сільського підприємництва і 

громадою, сприяти підвищенню капіталізації сільських територій з метою їх 

просторового та інноваційного розвитку, формувати позитивний імідж 

конкретної території перед потенційними зовнішніми інвесторами, 

здійснювати моніторинг інвестиційних процесів із метою оперативного 

коригування локальної інвестиційної, структурної та податкової політики. 

Системна взаємодія внутрішніх та зовнішніх суб’єктів інвестиційного 

забезпечення сільських територій та виконання ними на якісно новому рівні 

фінансово-інвестиційних функцій сприятимуть появі прогресивних тенденцій 

стійкого розвитку села. Та запорукою підвищення активності та ефективності 

інвестиційних процесів є не лише формування сприятливого інституційного 

середовища, зокрема фінансової інфраструктури як сукупності інвесторів та 

провайдерів інвестиційних активів, а й адаптивність механізму взаємодії його 

суб’єктів до сучасних потреб та специфіки сільських територій. 

Узагальнення ідентифікуючих тенденцій розвитку і ефективності 
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використання інвестиційного потенціалу сільських територій та існуючого 

механізму управління їх фінансовим забезпеченням дають підстави 

стверджувати про доцільність його структурного та функціонального 

удосконалення.  

Сучасний підхід до фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 

на сільських територіях повинен максимально враховувати їх інвестиційні 

можливості та потреби, що є визначальною умовою стійкого, збалансованого 

розвитку. Зважаючи на те, що системоутворюючим чинником сільських 

територій є їх людський капітал, інвестиційне забезпечення їх розвитку за 

цільовим спрямуванням, джерелами, об’єктом та суб’єктом управління має 

бути соціоцентричним (рис. 3.8). 

На противагу традиційному, соціоцентричний підхід можна визначити 

як стратегічний, системний, локально орієнтований, спрямований на 

диференційне врахування специфічних особливостей сільських територій, їх 

слабких і сильних сторін, проблем та перспектив розвитку, що формують 

інвестиційний потенціал, визначають можливості його реалізації. Його 

застосування дає можливість враховувати необхідність збалансованого 

розвитку усіх складових сільських територій: економічної (виробничого 

комплексу як сукупності матеріально-технічних, людських, земельних та 

інших виробничих ресурсів та процесів, а також інфраструктури), 

екологічної (природно-ресурсний потенціалу), соціальної (людського 

капіталу сільської громади, соціальної інфраструктури). Досягнення 

зазначеної мети буде можливим в умовах практичної реалізації 

функціональних особливостей соціоцентричого підходу. 
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Рис. 3.8. Порівняльна характеристика традиційного та 

соціоцентричного підходу до управління інвестиційним забезпеченням 

сільських територій 

Джерело: власні дослідження. 

 

Зокрема стратегічною метою фінансового забезпечення інвестиційної 

діяльності на сільських територіях має бути їх стійкий, прогресивний 

розвиток, засоби досягнення якого визначаються поточним станом територій: 

 Для депресивних територій, які мають низький природно-ресурсний та 

економічний потенціал, що визначає їх низьку інвестиційну 
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інвестиційного забезпечення є стримування негативних тенденцій 

розвитку шляхом реалізації стратегії пасивної інвестиційної політики за 

рахунок збереження існуючих джерел фінансування, зокрема бюджетної 

підтримки. 

 Для типово сільських територій, які не мають ознак депресивних і 

характеризуються наявністю сприятливих умов для розвитку 

економічного потенціалу, однак є віддаленими від урбанізованих 

центрів, що визначає досить високий рівень інвестиційної привабливості 

і активності, стратегічною ціллю є збереження та покращення тенденцій 

розвитку, шляхом поєднання активної і пасивної інвестиційної політики 

з метою диверсифікації та збалансування джерел фінансування. 

 Для проміжних (перехідних) сільських територій, що розміщені поряд з 

урбанізованими промисловими центрами і мають високу інвестиційну 

привабливість і активність, рекомендованою є активна інвестиційна 

політика на основі формування конкурентних сфер господарської 

діяльності і диверсифікації джерел фінансування з метою збереження 

високих темпів розвитку.  

Врахуванню локальних особливостей та рівня розвитку сільських 

територій сприятиме застосування висхідного підходу при розробці та 

реалізації локальної інвестиційної політики. Висхідний (децентралізований) 

підхід передбачає активну участь сільського населення у процесі прийняття 

рішень щодо вибору джерел фінансування та пріоритетних сфер вкладення 

капіталу. Його використання дозволить максимально враховувати інтереси 

сільської громади на стадіях ініціювання, імплементації та контролю за 

реалізацією інвестиційних проектів. Однак переважна більшість сільських 

громад в Україні характеризуються низьким рівнем самоорганізації, 

відсутністю досвіду колективної роботи, що є стримуючим чинником 

активізації локальних ініціатив. Вирішення даного питання має покладатися 

на локальні центри розвитку сільських територій, які шляхом проведення 

тренінгів, семінарів, громадських зборів, колективного обговорення 
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сприятимуть підвищенню у свідомості сільського населення впевненості у 

спроможності самостійно змінювати середовище своєї життєдіяльності. 

Коригуванню також має підлягати підхід до розподілу інвестицій. 

Традиційно фінансування інвестиційних процесів на сільських територіях 

здійснювалося переважно за рахунок коштів державного та місцевого 

бюджетів, приватного капіталу підприємств. Інвестиційна політика у 

економічній сфері здійснювалася з дотримання галузевого підходу, 

пріоритетність соціальних та екологічних проектів визначалася на основі 

територіального підходу. У результаті інвестиційна діяльність зводилася до 

реалізації бізнес-проектів та розбудови соціальної інфраструктури, що не 

сприяло повноцінному розвитку капіталу сільських громад, підтвердженням 

чого є подальше загострення проблем соціально-економічного розвитку 

сільських територій. Це дає підстави стверджувати про необхідність 

коригування методологічного підходу до розробки та реалізації сільської 

інвестиційної політики. 

Сучасний підхід до фінансування інвестиційних процесів на сільських 

територіях повинен ґрунтуватися на поєднанні політики вирівнювання і 

поляризації (фокусування) розвитку. Політика вирівнювання розвитку 

передбачає створення для населення сільських територій різних типів 

однакових соціальних та економічних можливостей на рівні мінімальних 

стандартів життєзабезпечення. Це повинно здійснюватися шляхом 

законодавчого затвердження та гарантованої бюджетної позапроектної 

підтримки і гарантування стандартів життєвого середовища населення на 

сільських територіях.  

Цілком очевидно, що сільські території різних регіонів не можуть мати 

однаковий рівень якості середовища життєдіяльності, однак, кожна територія 

об’єктивно має певні можливості та потенціал розвитку, кожен житель – 

рівні права. Повноцінній реалізації ендогенного потенціалу розвитку 

сільських територій сприятиме дотримання політики поляризованого 

(сфокусованого) розвитку, сутність якої полягає у концентрації 
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інвестиційних активів (фінансових, матеріальних та нематеріальних) у 

локальних центрах (полюсах). Створення та раціональне розміщення 

локальних центрів капіталізації сприятиме дифузії інвестиційного ефекту на 

суміжні сільські території. При цьому території, зорієнтовані на сировинне 

виробництво, як правило, є донорами інвестиційних активів. Водночас 

локальні центри капіталізації сільських територій, що є потенційним 

джерелом розвитку, повинні володіти потужним потенціалом розвитку 

диверсифікованої сільської економіки. Їх фінансування має здійснюватися на 

проектній основі, критерієм пріоритетності при чому є соціальний та 

екологічний ефект.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що застосування 

соціоцентричного підходу до розробки та імплементації інвестиційної 

політики на сільських територіях, адаптованого до сучасних реалій їх 

розвитку, сприятиме нарощуванню та повноцінній реалізації їх 

інвестиційного потенціалу, що є рушієм та джерелом соціально-економічного 

зростання. Зважаючи на вагому роль сільських територій для розвитку 

національної економіки та суспільства, це дозволить отримати позитивний 

макроекономічний ефект, проявами якого є підвищення добробуту та якості 

життя населення, збереження та раціональне використання природного 

середовища, вирішення якісних і кількісних проблем продовольчої безпеки 

країни.  

 

 

3.3. Оптимізація розподілу інвестиційних активів сільських 

територій відповідно до принципів сталого розвитку 

 

Забезпечення стійкого і збалансованого розвитку сільських територій є 

стратегічною багатоаспектною проблемою національної соціально-

економічної політики, визначальним інструментом якої є формування та 

імплементація ефективного механізму активізації і фінансової підтримки 
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інвестиційних процесів. Ключовим питанням вирішення зазначеного є 

оптимальний розподіл обмежених інвестиційних активів між сферами 

суспільної діяльності, який, відповідно до цільової орієнтації та принципів 

стійкого розвитку, повинен відбуватися з врахуванням потенційного 

соціально-економічного та екологічного ефектів.  

Наукове обґрунтування кількісного розподілу інвестицій має 

здійснюватися на основі формування аналітичного базису і використання 

сучасних методичних підходів економічного аналізу, зокрема економіко-

математичного моделювання, що дозволить визначити резерви підвищення 

соціально-економічної ефективності інвестиційних процесів на сільських 

територіях з урахуванням факторних обмежень і критеріїв оптимальності, які 

ідентифікуються метою побудови оптимізаційної задачі: максимізація 

економічного ефекту за умови збереження і збільшення існуючих робочих 

місць і мінімізації негативного впливу на екологічний стан навколишнього 

природного середовища.  

Індикатором економічного ефекту визначено сукупну вартість 

реалізованої продукції від використання інвестицій у всіх сферах сільської 

економіки. При цьому слід враховувати наявність у різних галузях 

диференціації комерційного ефекту від інвестиційної діяльності, який 

розрахуємо як вихід продукції з одиниці вкладеного капіталу: 

і

і
і

КІ

ВРП
КЕ        (3.1) 

 

де, КЕі – комерційний ефект з одиниці інвестованого капіталу в і-й сфері економічної 

діяльності; 

ВРПі – вартість реалізованої продукції в результаті інвестиційної діяльності в і-й 

сфері економічної діяльності; 

КІі – капітальні інвестиції в і-ту сферу економічної діяльності. 

 

Враховуючи результати аналізу інвестиційного потенціалу сільських 

територій, перспективними сферами економічної діяльності є такі: сільське, 

лісове і рибне господарство; добувна промисловість; переробна 

промисловість; будівництво; оптова і роздрібна торгівля; транспорт, зв'язок і 
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складське господарство; комунальні та індивідуальні послуги; розміщення і 

організація закладів громадського харчування. Тобто, 

8,1i        (3.2) 

 

Відповідно критерієм оптимальності оптимізаційної задачі є 

максимізація сукупної вартості реалізованої продукції: 

     max* ііі хКЕВРПxF    (3.3) 

 

де, хі – вартість капітальних інвестицій, вкладених в і-ту сферу економічної 

діяльності. 

 

Обмеження оптимізаційної задачі визначаються принципами сталого 

розвитку сільських територій: дотримання економічної ефективності, 

соціально справедливості та екологічної рівноваги. Їх формалізація буде 

виражена у формі лінійних нерівностей. Економічним обмеженням процесу 

моделювання є обсяг доступних інвестиційних ресурсів: 





n

i

n

i

i KIix
11

      (3.4) 

 

де, КІ – обсяг капітальних інвестицій, вкладених в і-ту сферу економічної діяльності 

у базовому році. 

 

Критерієм соціальної ефективності інвестиційних процесів є 

збереження чисельності робочих місць і заробітної плати зайнятого 

населення. Їх формалізація потребує попереднього розрахунку таких 

показників: 

 капіталізація 1-го робочого місця або вартість капітальних інвестицій в 

розрахунку на 1 робоче місце у сферах економічної діяльності: 

i

і
і

Кп

КІ
мКр ..      (3.5) 

 

де, Кр.м.і – капіталізація 1-го робочого місця в і-й сфері економічної діяльності; 

КІі – капітальні інвестиції в і-ту сферу економічної діяльності; 
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Кпі – чисельність робочих місць у і-тій сфері економічної діяльності. 

 

 коефіцієнт мультиплікації інвестицій за рівнем заробітної плати у сфері 

економічної діяльності, який відображає приріст фонду заробітної плати 

в розрахунку на одиницю приросту капітальних інвестицій: 

і

і
і

КІ

ФОП
Кмзп




      (3.6) 

 

де, Кмзпі – коефіцієнт мультиплікації інвестицій за рівнем заробітної плати в і-й 

сфері економічної діяльності; 

∆ФОП – приріст фонду заробітної плати за період дослідження у і-тій сфері 

економічної діяльності. 

∆КІі – приріст капітальних інвестиції за період дослідження в і-тій сфері 

економічної діяльності. 

 

Відповідно соціальні обмеження оптимізаційної задачі відображають 

необхідність: 

 збереження чисельності робочих місць у сферах економіки: 

і

і

і Кп
мКр

х


..
     (3.7) 

 

 збереження фонду заробітної плати зайнятих у сферах економіки: 

 



n

i

іii КмзпKIx
1

0*      (3.8) 

 

Врахування екологічних факторів інвестиційної діяльності потребує 

оцінки коефіцієнта мультиплікації інвестицій за рівнем викидів 

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, який 

відображає приріст рівня забруднення в розрахунку на одиницю приросту 

капітальних інвестицій: 

і

і
і

КІ

Взр
Кмзр




       (3.9) 

 

де, Кмзрі – коефіцієнт мультиплікації інвестицій за рівнем викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря в і-й сфері економічної діяльності; 
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∆Взрі – приріст викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в 

атмосферене повітря стаціонарними джерелами забруднення за період 

дослідження у і-тій сфері економічної діяльності. 

∆КІі – приріст капітальних інвестиції за період дослідження в і-тій сфері 

економічної діяльності. 

 

Екологічне обмеження оптимізаційної задачі набуде виразу: 

 



n

i

іii КмзрKIx
1

0*     (3.10) 

 

Необхідною умовою задачі є стандартне обмеження невід’ємності усіх 

змінних, тобто 0ix  (3.11). 

Виконання формалізованих обмежень є індикатором досягнення мети 

економіко-математичного моделювання. Відсутність адекватного розв’язку 

свідчить про допущення помилок або необхідність введення додаткових 

обмежень.  

У сукупності цільова функція (3.3) і обмеження (3.4, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11) 

є умовами економетричної задачі підвищення ефективності інвестиційних 

процесів територіально-економічних систем відповідно до принципів їх 

сталого розвитку шляхом оптимізації розподілу інвестиційних активів між 

сферами економічної діяльності. Розрахунок задачі доцільно здійснювати 

застосовуючи комп’ютерне прикладне програмне забезпечення, призначене 

для аналізу статистичних даних і розв’язання оптимізаційних економіко-

математичних задач. 

Обґрунтовану економіко-математичну модель апробуємо на прикладі 

Житомирської області. З цією метою було здійснено вибірку вихідних даних 

і розраховано показники, необхідні для математичного виразу оптимізаційної 

задачі (табл. 3.2).  

Використовуючи отримані результати, цільова функція оптимізаційної 

задачі матиме наступний математичний вираз: 

 

F=8,3x1+7,7x2+24,9x3+1,8x4+57,1x5+16,8x6+5,4x7+12,9x8 max  
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Таблиця 3.2 

Вихідні дані для математичної формалізації умов оптимізаційного 

моделювання процесу розподілу інвестиційних активів між сферами 

економічної діяльності у Житомирській області 

 Сфера 

економічної 

діяльності 

Комерційний 

ефект з 

одиниці 

інвестованого 

капіталу (в 

середньому за 

2010–2012 

рр.) 

Капіталізація 

1-го робочого 

місця (в 

середньому за 

2010–2012 

рр.), тис. грн 

Коефіцієнт 

мультиплікації 

інвестицій за 

рівнем 

заробітної 

плати 

Коефіцієнт 

мультиплікації 

інвестицій за 

рівнем викидів 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне 

повітря 

Х1 

Сільське, 

лісове, рибне 

господарство 

8,3 4,29 0,68 -0,00026 

Х2 
Промисловість 

добувна 
7,7 35,98 0,43 -0,00323 

Х3 
Промисловість 

переробна 
24,9 7,5 0,75 0,00142 

Х4 Будівництво 1,8 19,19 0,91 0,00618 

Х5 

Оптова і 

роздрібна 

торгівля 

57,1 1,05 0,8 0 

Х6 

Транспорт, 

зв'язок, 

складське 

господарство 

16,8 0,86 6,12 0,00235 

Х7 

Надання 

комунальних 

та інд. послуг 

5,4 0,58 5,16 0 

Х8 

Розміщення і 

організація 

закладів 

громадського 

харчування 

12,9 1,09 1,76 0 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики  

у Житомирській області. 

 

Результати розв’язання економіко-математичної задачі свідчать про 

наявність внутрішніх резервів для підвищення соціально-економічної 

ефективності інвестиційних процесів (табл. 3.3). Як свідчать  проведені 

розрахунки, пріоритетною сферою інвестування капіталу мають бути 

послуги, зокрема оптова та роздрібна торгівля, побутове обслуговування 

населення, транспорт, зв'язок та складське господарство. Емпіричним 
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доказом зазначеного є досвід розвинених країн, в яких значна частка 

капіталовкладень здійснюється саме у сферу послуг, що поряд зі зростанням 

доходів та рівня зайнятості населення сприяє підвищенню якості побутового 

та соціально-культурного обслуговування. 

Таблиця 3.3 

Результати оптимізації розподілу інвестиційних активів між 

сферами економічної діяльності Житомирській області 

Сфера 

економічної 

діяльності 

Фактичне значення, 2012 р. Розраховане значення 

тис. грн % тис. грн % 

Сільське, 

лісове, рибне 

господарство 

496898,0 19,94 356928,0 14,32 

Промисловість 

добувна 
463234,0 18,59 338577,1 13,59 

Промисловість 

переробна 
694852,0 27,88 437250,0 17,55 

Будівництво 550046,0 22,07 541158,0 21,71 

Оптова і 

роздрібна 

торгівля 

217884,0 8,74 759883,9 30,49 

Транспорт, 

зв'язок, 

складське 

господарство 

45374,0 1,82 37582,0 1,51 

Надання 

комунальних та 

інд. послуг 

11805,0 0,47 12876,0 0,52 

Розміщення і 

організація 

закладів 

громадського 

харчування 

12010,0 0,48 7848,0 0,31 

Джерело: власні дослідження. 

 

Фінансування інфраструктурних об’єктів, зокрема транспорту, зв’язку 

та складського господарства, сприятиме підвищенню економічного 

потенціалу регіону та його інвестиційної привабливості. Стимулюючим 

фактором розвитку даної галузі також є мінімальний вплив на екологічний 

стан навколишнього природного середовища.  
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Збільшення капіталовкладень у розвиток сфери обслуговування буде 

можливим за рахунок часткового деінвестування коштів із виробничих сфер 

економічної діяльності, зокрема сільського та лісового господарства, 

добувної та переробної промисловості. Дані галузі забезпечують досягнення 

високого комерційного ефекту з одиниці інвестованого капіталу, однак 

мають низький коефіцієнт мультиплікації інвестицій за рівнем заробітної 

плати, що свідчить про незадовільний рівень соціальної відповідальності 

суб’єктів підприємництва. Позитивним фактором інвестування коштів у 

сільське і лісове господарство та добувну промисловість є високий 

природний потенціал їх розвитку, а також наявність обернено пропорційного 

зв’язку між обсягами капіталовкладень та рівнем викидів забруднюючих 

речовин у навколишнє природне середовище.  

Відповідно до результатів економіко-математичного моделювання, 

розподіл інвестицій за даною структурою, дозволить отримати ефект 

(вартість реалізованої продукції) у розмірі 61622671,7 тис. грн, що на 

32539171,7 тис грн або у 2 рази більше порівняно з фактичним результатом 

інвестиційних процесів у Житомирській області. Даний показник можна 

вважати комплементарним соціально-економічним ефектом, оскільки він 

отриманий з урахуванням потенційного впливу окремих сфер господарської 

діяльності на соціальний та екологічний стан територій. Збільшення обсягів 

виробництва та реалізації продукції обґрунтованим способом є внутрішнім 

резервом для покращення фінансового стану товаровиробників, додатковим 

джерелом наповнення бюджетних фондів, ефективним засобом збереження і 

збільшення чисельності робочих місць, що сприятиме вирішенню проблем 

низького рівня добробуту населення, його професійної самореалізації та 

зайнятості. Таким чином, оптимальний розподіл інвестиційних активів 

передбачає формування високо диверсифікованої економічної системи, 

функціонування якої сприятиме збалансування економічного, соціального та 

екологічного ефектів від інвестиційних процесів, формуючи передумови для 

стійкого розвитку територій. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. На основі коригування результатів SWOT-аналізу інвестиційного 

потенціалу сільських територій Житомирської області з інтересами суб’єктів 

інвестиційної діяльності стратегічними напрямами інвестиційної діяльності 

було визначено розвиток капіталу сільської громади, підвищення 

конкурентоспроможності сільської економіки, формування сприятливого 

соціального та екологічного середовища. У системі заходів розвитку капіталу 

сільської громади пріоритетна увага має відводитися нарощуванню його 

людської складової як ключового джерела конкурентних переваг сільських 

територій. Умовами забезпечення конкурентоспроможності сільської 

економіки мають бути розвиток диверсифікації, розбудова ринкової 

інфраструктури, забезпечення високих стандартів якості. 

2. Ефективним інструментом покращення соціальних умов на 

сільських територіях визначено розвиток соціально відповідального 

підприємництва, що обумовлює необхідність удосконалення його 

інституційного середовища, зокрема нормативно-правового забезпечення у 

напрямку створення мотивації до соціально орієнтованої діяльності, а також 

активного залучення суб’єктів сільського бізнесу до вирішення соціальних 

проблем. В умовах загострення екологічних проблем доведено 

пріоритетність інвестування активів у напрямку збереження природного 

капіталу сільських територій, що передбачає спрямування коштів на 

модернізацію технологічних процесів, впровадження екологобезпечних видів 

діяльності, прогресивних технологій утилізації відходів, реконструкцію 

діючих та будівництво нових очисних споруд та мереж, реалізацію цільових 

проектів збереження та відтворення біологічних та ландшафтних ресурсів. 

3. Загострення соціально-економічних проблем на селі, що призводять 

до стійкого зниження рівня добробуту населення, актуалізують потребу 

формування дієвого механізму активізації інвестиційних процесів, метою 

імплементації якого є забезпечення прогресивного розвитку сільських 
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територій шляхом підтримки їх стійкості і збалансованості, а також 

підвищення конкурентоспроможної сільської економіки. Зважаючи на 

цільову спрямованість, заходи щодо активізації інвестиційної діяльності 

повинні здійснюватися в напрямках удосконалення нормативно-правового 

забезпечення та децентралізації політики у сфері інвестицій та сільського 

розвитку, формування інфраструктурного та інформаційного забезпечення 

інвестиційних процесів на сільських територіях. 

4. З метою удосконалення інституційного середовища інвестиційних 

процесів вбачається за доцільне створення дієвої мережі локальних 

інституцій розвитку сільських територій, діяльність яких була б спрямована 

на забезпечення якісного життєвого середовища сільського населення, 

розширення його соціальних та економічних можливостей, шляхом 

координації та стимулювання інвестиційної діяльності. Пріоритетними 

напрямками діяльності локальних центрів мають бути такі: консолідація 

активів внутрішніх та зовнішніх джерел для реалізації проектів соціального, 

економічного та екологічного спрямування; технічна та інформаційна 

підтримка суб’єктів інвестиційної діяльності на усіх стадіях інвестиційного 

процесу; сприяння налагодженню партнерських відносин між суб’єктами у 

ланцюгу “влада – бізнес – сільська громада” з метою підтримки локальних 

ініціатив у процесі реалізації проектів сільського розвитку. 

5. Визначальною умовою вирішення проблеми стійкого розвитку 

сільських територій є трансформація методологічного підходу до 

фінансового забезпечення інвестиційної діяльності з орієнтацією на 

диференційне врахування специфічних особливостей локальних територій, 

що формують їх інвестиційний потенціал, визначають можливості його 

реалізації; застосування політики вирівнювання і поляризованого розвитку та 

децентралізованого управління інвестиційними ініціативами і потоками, 

пріоритетно спрямованими на нарощування капіталу сільської громади. 

6. Аргументовано, що процес підвищення ефективності інвестиційних 

процесів на сільських територіях повинен здійснюватися з дотриманням 
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принципів їх стійкого розвитку, що обумовлює потребу удосконалення 

розподілу обмежених інвестиційних активів між сферами суспільної 

діяльності з врахуванням їх потенційного соціально-економічного та 

екологічного ефектів. На основі економіко-математичного моделювання 

доведено можливість збалансування економічного, соціального та 

екологічного ефектів від інвестиційної діяльності шляхом формування 

диверсифікованої сільської економіки. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 3, опубліковано у 

працях автора [30; 51; 54; 59]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та наукове 

обґрунтування теоретико-методологічних і практичних засад розвитку 

інвестиційної діяльності на сільських територіях, що дозволило 

сформулювати найважливіші висновки, а саме: 

1. На основі узагальнення та інтерпретації існуючих теоретичних 

підходів сільські території як об’єкт інвестиційної діяльності слід розглядати 

як історично сформовану, структурно диференційовану та функціонально 

диверсифіковану соціально-просторову систему, базисом формування, 

функціонування та розвитку якої є ендогенний потенціал економіки сільської 

громади. Зважаючи на зазначене, інвестиційна діяльність на сільських 

територіях являє собою сукупність дій щодо формування попиту та 

пропозиції на інвестиційні ресурси та практичної реалізації інвестицій з 

метою забезпечення системного, збалансованого і прогресивного розвитку 

територій та виконання ними багатофункціонального суспільного 

призначення. 

2. Дослідження еволюційних змін інвестиційної діяльності на сільських 

територіях свідчать про структурну трансформацію її парадигми, проявом 

якої є їх поступова переорієнтація інвестиційних процесів із зовнішніх на 

внутрішні джерела фінансування, ефективність якої визначатиметься 

налагодженістю механізму трансформації власних активів підприємств та 

населення в інвестований капітал. Водночас перехід від аграрного 

фундаменталізму до соціоцентризму призвів до соціоекономічної 

переорієнтації політики сільського розвитку та зміни цільового спрямування 

інвестиційної діяльності в напрямі сільське господарство – сільська територія 

– сільська громада. 

3. Системне дослідження методичних підходів до діагностики 

інвестиційної діяльності територіально-економічних систем дозволяє 

стверджувати, що оцінку інвестиційної привабливості сільських територій 
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слід здійснювати на основі врахування факторів загальнодержавного, 

регіонального та локального характеру, інтегрована характеристика яких 

формує об’єктивне інформаційне забезпечення для подальшої суб’єктивної 

оцінки інвестиційної привабливості територій потенційним інвестором. На 

основі застосування методичного інструментарію дисертаційного 

дослідження встановлено, що визначальними локальними детермінантами 

інвестиційної привабливості сільських територій є їх ресурсний та 

економічний потенціал. 

4. Формування інвестиційного потенціалу сільських територій 

Житомирської області відбувається в умовах інтенсивного використання 

наявних природних ресурсів, поступового нарощування людського капіталу 

та відродження економічних потужностей регіону. Стимулюючим фактором 

нарощування інвестиційного потенціалу сільських територій є поява 

позитивних тенденцій розвитку соціально-демографічної ситуації на селі, 

проявами чого є покращення статево-вікової структури населення, в 

результаті зниження рівня його старіння та сповільнення міграційних 

процесів серед молоді, підвищення його економічної активності і рівня 

освіти. Передумовою для підвищення інвестиційного потенціалу сільських 

територій також є наявність потужної виробничої бази для розвитку 

сільського, лісового господарства та несільськогосподарських видів 

діяльності, зростання місткості споживчого ринку. 

5. Ґрунтовний аналіз інвестиційних процесів на сільських територіях 

Житомирської області свідчить про збереження їх економічної 

спрямованості, підтвердженням чого є скорочення інвестиційних потоків, 

спрямованих у соціальну сферу, зокрема розбудову соціальної та 

комунікативної інфраструктури. Позитивним фактом є підвищення цільової 

диверсифікації інвестиційних процесів, що засвідчує диференціація 

інвестиційних пропозицій за сферами їх реалізації. Однак пріоритетними 

сферами інвестування на сільських територіях залишається сільське та лісове 

господарство, мисливство, видобувна промисловість в умовах наявності 
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ресурсного забезпечення для реконструкції існуючих виробничих 

потужностей. 

6. Комплексна оцінка інвестиційних процесів на сільських територіях 

дозволила здійснити типізацію адміністративних районів Житомирської 

області за рівнем їх інвестиційної активності. За результатами розрахунків 

встановлено, що найвищий рівень інвестиційної активності зафіксовано на 

сільських територіях 4 районів, низький рівень інвестиційної активності 

мають території 5 адміністративних районів області, у решти 14 районах 

інвестиційні процеси мають середній рівень активності. 

7. Обґрунтовано, що для вирішення проблем інвестиційного 

забезпечення сільського розвитку радикально необхідним є удосконалення 

інституційного середовища у напрямі формування сільських інституцій, 

спроможних консолідувати складові діючої фінансової інфраструктури 

сільських територій, елементами якої повинні бути не лише державні 

фінансові інституції та представники агробізнесу, а й національні та 

міжнародні благодійні організації, провайдери фінансових послуг 

(комерційні банки та банки розвитку, небанківські фінансові інституції, 

кооперативи), неформальні фінансові організації на базі сільських громад. 

Доцільним також є перехід фінансових процесів на сільських територіях від 

мікрокредитування до мікрофінансування, що передбачає використання 

більш широкого набору фінансових послуг для населення, а саме: 

заощадження, грошові перекази, лізинг, страхування тощо. 

8. Узагальнення ідентифікуючих тенденцій розвитку і ефективності 

використання інвестиційного потенціалу сільських територій та існуючого 

механізму управління їх інвестиційним забезпеченням дають підстави 

стверджувати доцільність його структурного та функціонального 

удосконалення. Сучасний підхід до фінансового забезпечення інвестиційної 

діяльності на сільських територіях повинен максимально враховувати їх 

інвестиційні можливості і потреби на основі застосування політики 

вирівнювання і поляризованого розвитку та децентралізованого управління 



 169 

інвестиційними ініціативами і потоками, пріоритетно спрямованими на 

нарощування капіталу сільської громади, що є визначальною умовою 

стійкого, збалансованого і прогресивного розвитку територій. 

9. Доведено, що інвестиційна діяльність на сільських територіях має 

бути соціально та екологічно орієнтованим процесом, спрямованим на 

відродження капіталу сільської громади шляхом підвищення 

конкурентоспроможності сільської економіки, збереження сприятливого 

життєвого середовища селян на засадах соціальної справедливості і 

екологічної рівноваги. Зазначена мета буде досяжною за умов максимального 

врахування потреб та інтересів усіх учасників інвестиційного процесу, що 

визначає виключну важливість підтримки локальних ініціатив сільської 

громади в процесі розробки та реалізації політики сільського розвитку, 

налагодження партнерських відносин суб’єктів у ланцюгу «влада – бізнес – 

сільська громада», розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу 

сільських територій на інноваційній основі, цільового збалансування 

інвестиційних проектів з дотриманням пріоритетності соціального та 

екологічного ефектів. 
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Додаток А 

 

Факторний аналіз демографічного навантаження сільського 

населення Житомирської області 

Позначення: 

ÊÄÂ   - коефіцієнт демографічного навантаження; 

×íí  - чисельність непрацездатного сільського населення, осіб; 

×ïí   - чисельність працездатного сільського населення. 

 

1000*/×ïí×ííÊÄÍ   
 

Значення коефіцієнту демографічного навантаження за даними 

базисного (2009 р.), поточного (2013р.) років та умовний показник: 

8461000*299613/2533411000*/ 000  ×ïí×ííÊÄÍ  

822308183/253341/ 10  ×ïí×ííÊÄÍ óìîâíèé  

7061000*308183/217519/ 111  ×ïí×ííÊÄÍ  

Вплив факторів на результативний показник:  

1168227061  óìîâíèé×íí ÊÄÍÊÄÍÊÄÍ  

248468220  ÊÄÍÊÄÍÊÄÍ óìîâíèé×ïí  

Висновок: 

- за період 2009-2013 рр. коефіцієнт демографічного навантаження  

сільського населення Житомирської області знизився на 116 за 

рахунок зменшення чисельності непрацездатного населення на 

35822, тобто зміна результативної ознаки на 82,9 % визначена 

впливом зміни чисельності непрацездатного населення; 

- водночас, даний коефіцієнт знизився на 24 завдяки збільшенню 

чисельності працездатного сільського населення; 

- під впливом дії зазначених факторів значення результативного 

коефіцієнту у 2013 р. порівняно з 2009 р. в цілому знизилося на 140. 
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Додаток Б 

Інвестиційні пропозиції  на сільських територіях Житомирської області, 

2012-2013 рр. 

Сфера реалізації Сутність проекту К-ть 

пропо

зицій, 

од. 

Район реалізації 

Сільське 

господарство 

Будівництво та реконструкція 

молочних ферм, тваринницьких 

комплексів 

 

 

Виробництво лікарської сировини 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Малинський 

Бердичівський 

Баранівський 

Червоноармійський 

Лугинський, 

Н-Волинський 

Переробна 

промисловість 

Будівництво тепличного комплексу, 

млину, мініпекарні, виробництво хлібо-

булочних та макаронних виробів, 

переробка молочної продукції; 

Комбікормове виробництво 

Модернізація паперової фабрики 

Виробництво паливних брикетів 

Виробництво органічних добрив 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

Народицький  

 

 

 

Житомирський 

Н-Волинський 

 

Розвиток 

агротуризму 

Створення агротуристичних 

комплексів 

2 

1 

2 

1 

Житомирський, 

Брусилівський, 

Олевський, 

Корстенський 

Будівництво та 

будівельна 

індустрія 

Будівництво цегельних заводів 2 

1 

1 

1 

2 

Бердичівський, 

Черняхівський, 

Житомирський, 

Ружинський, 

Радомишльський 

Добувна та 

каменеобробна 

промисловість 

Видобуток природного каменю 1 

1 

Черняхівський, 

Любарський 

Енергетика Будівництво малих 

гідроелектростанцій 

1 Н-Волинський 

Житлово-

комунальне 

господарство 

Реконструкція очисних, будівництво 

водозабірних споруд 

2 Малинський  

Легка 

промисловість 

Виробництво швейних виробів 

 

1 

 

Народицький  

 

Переробна 

промисловість 

Реконструкція цукрового заводу 

Будівництво комплексу по 

вирощуванні грибів 

1 

1 

Чуднівський 

Попільнянський 

 

Машино-

будування  

Виробництво котлів на дерев’яних 

гранулах 

1 Н-Волинський 

Торгівля та 

надання послуг 

Будівництво холодильно-складського 

комплексу 

Будівництво сервісного газозаправного 

комплексу 

1 

 

1 

Попільнянський 

 

Бердичівський 

Джерело: побудовано за даними: [36]. 

http://www.oblrada.zhitomir.ua/


 190 

Додаток В 

Матриця вихідних даних для кореляційно-регресійного аналізу 

інвестиційної привабливості сільських територій Житомирської області, 

2012 

№ об'єкта  

Інвестиції в 

основний 

капітал, тис. 

грн 

Площа с.г. 

угідь, тис. 

га 

Чисельність 

економічно 

активного 

населення, 

осіб 

Роздрібний 

товарооборот 

підприємств, 

млн грн 

Вартість 

реалізованої 

продукції, 

млн грн 

1 Y X1 X2 Х3 X4 

2 45814 70,0 5,184 9,5 471,841 

3 35307 25,0 6,962 5,8 206,859 

4 28314 65,3 4,583 36,5 242,323 

5 40652 53,0 2,72 31,8 172,172 

6 76848 80,6 9,034 18,8 291,625 

7 25736 72,4 4,901 33,3 220,983 

8 125953 81,5 11,585 275,3 1417,381 

9 26711 84,5 5,193 69,8 367,386 

10 72174 43,7 6,257 39,9 414,192 

11 7185 29,5 2,711 21,3 67,26 

12 13777 63,8 4,955 45,1 175,807 

13 43587 34,7 4,374 28,4 612,016 

14 2365 8,4 1,73 4,0 59,626 

15 68388 109,4 8,572 129,1 2181,307 

16 55305 70,5 12,365 98,9 552,856 

17 22656 47,5 6,878 46,2 333,785 

18 69879 76,4 6,182 28,0 592,783 

19 19363 77,2 5,781 44,5 325,647 

20 32528 37,2 14,234 5,8 177,857 

21 28142 47,0 4,379 6,2 264,612 

22 14372 57,7 3,059 32,6 41,607 

23 45250 71,6 4,537 6,9 245,872 

24 160721 70 5,848 18,9 209,811 
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Додаток Г 

Матриця вихідних даних та рівень інвестиційної привабливості 

сільських територій адміністративних районів Житомирської області 

 

Адміністративний 

район 

Площа с.-

г. угідь, 

тис. га 

Чисельність 

економічно 

активного 

населення, 

осіб 

Роздрібний 

товарооборот 

підприємств, 

млн грн 

Вартість 

реалізованої 

продукції, 

млн грн 

Рівень 

інвести-

ційної 

приваблив

ості 

 Х1 Х2 Х3 Х4  

Андрушівський 70,0 5,184 9,5 471,841 237,29 

Баранівський 25,0 6,962 5,8 206,859 104,27 

Бердичівський 65,3 4,583 36,5 242,323 149,02 

Брусилівський 53,0 2,72 31,8 172,172 111,04 

Вол.-Волинський 80,6 9,034 18,8 291,625 170,59 

Ємільчинський 72,4 4,901 33,3 220,983 141,65 

Житомирський 81,5 11,585 275,3 1417,381 765,05 

Коростенський 84,5 5,193 69,8 367,386 225,41 

Коростишівський 43,7 6,257 39,9 414,192 215,35 

Лугинський 29,5 2,711 21,3 67,26 51,70 

Любарський 63,8 4,955 45,1 175,807 123,95 

Малинський 34,7 4,374 28,4 612,016 290,08 

Народицький 8,4 1,73 4,0 59,626 31,47 

Нов.-Волинський 109,4 8,572 129,1 2181,307 1037,19 

Овруцький 70,5 12,365 98,9 552,856 314,34 

Олевський 47,5 6,878 46,2 333,785 185,69 

Попільнянський 76,4 6,182 28,0 592,783 300,14 

Радомишльський 77,2 5,781 44,5 325,647 193,62 

Романівський 37,2 14,234 5,8 177,857 100,08 

Ружинський 47,0 4,379 6,2 264,612 137,35 

Червоноармійський 57,7 3,059 32,6 41,607 57,83 

Черняхівський 71,6 4,537 6,9 245,872 140,17 

Чуднівський 70,0 5,848 18,9 209,811 129,93 

Примітка: вагомість індикаторів інвестиційної привабливості х1 – 0,4243; х2 – 0,4127; х3 – 

0,4399; х4 – 0,4265. 
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Додаток Д 

 

Факторний аналіз вартості капітальних інвестицій в розрахунку на 

1 особу постійного населення на сільських територіях Житомирської 

області 

Позначення: 

îïíÊ²1   - капітальні інвестиції в розрахунку на 1 особу постійного 

населення, грн; 

Ê²  - капітальні інвестиції всього, тис. грн; 

×ïí   - чисельність постійного сільського населення. 

 

1000*/1 ×ïíÊ²Ê² îïí   
 

Значення результативного показника за даними базисного (2010 р.), 

поточного (2013р.) років та умовний показник: 

63,31901000*525702/16773211000*/1 111  ×ïíÊ²îïíÊ²  

45,1107525702/582187/_1 10  ×ïíÊ²óìîâíèéîïíÊ²  

16,10651000*546574/582187/1 000  ×ïíÊ²îïíÊ²  

Вплив факторів на результативний показник:  

18,208345,110763,3190_111 1  óìîâíèéîïíÊ²îïíÊ²îïíÊ² Ê²
 

29,4216,106545,11071_11 0  ïíÊ²óìîâíèéîïíÊ²îïíÊ² ×ïí  

Висновок: 

- за період 2010-2013 рр. вартість капітальних інвестицій в 

розрахунку на 1 особу постійного населення на сільських територіях 

Житомирської області зросла на 2083,18 грн в результаті приросту 

вартості інвестованого капіталу, тобто зміна результативної ознаки 

на 98 % визначена впливом даного показника; 

- водночас, даний показник зріс на 42,29 завдяки зменшенню 

чисельності постійного сільського населення; 

- під впливом дії зазначених факторів значення результативного 

показника у 2013 р. порівняно з 2010 р. в цілому підвищилося на 

2125,47 грн. 
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Довідки про впровадження результатів  

дисертаційного дослідження 
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