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Таблиця 2. Динаміка капітальних інвестицій в сільське господарство окремих
районів Закарпатської області (млн грн.)

* Джерело: Статистичний щорічник Закарпаття за 2006 р. Особисті розрахунки.
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 0,4 0,73 1,02 1,87 1,48 2,72

 0,14 0,32 0,48 1,12 0,55 1,28
  0,32 0,71 0,78 1,73 1,08 2,40

 0,39 1,14 0,84 2,46 1,08 3,17
 0,29 0,72 1,03 2,55 1,39 3,45
 0,23 0,65 0,73 2,07 1,16 3,29

ВСТУП
Нині сільське господарство регі(

ону потребує значних інвестиційних
надходжень. Майже повна зупинка
інвестиційної діяльності сільсько(
господарських підприємств, що мала
місце упродовж 1991—2000 рр., при(
звела до руйнівних процесів у про(
дуктивних силах галузі, погіршення

стану земельних ресурсів, зниження
ефективності сільськогосподарсько(
го виробництва, погіршення рівня
якості життя сільського населення.
Поліпшення ситуації, що склалася,
можливе за умови лише відновлення
аграрного інвестиційного процесу.

АНАЛІЗ  ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ
ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Розв'язання проблеми економіч(
ного регулювання інвестиційної
діяльності сільськогосподарських
підприємств привертає увагу багать(
ох вітчизняних науковців, аграр(
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У роботі розглянуто регіональні аспекти інвестиційної діяльності
сільськогосподарських підприємств Закарпаття за останні п'ять років.

ників: П.І. Гайдуцького, О.В. Гаври(
люка. О.В. Кристального, М.І. Кісіля.
І.І. Лукінова, П.Т. Саблука, Г.М. Під(
лісецького та ін.

Нинішні обсяги інвестицій ще да(
лекі від задоволення потреб галузі.
В сільському господарстві разом із
вартістю землі зосереджено понад
40% капіталу держави, тоді як

нинішній рівень його інвестиційного
забезпечення задовольняє потреби
галузі на 8—10 %1.

На основі нормативно(правових
документів, прийнятих на державно(
му рівні, Закарпатською  обласною
владою  було  розроблено  і  прийня(
то  "Програму сприяння залученню
інвестицій в економіку Закарпатсь(
кої області на 2006—2010 рр".  Ос(
новними моментами цієї програми є
система заходів, розроблених з ура(
хуванням міжнародних і внутрішніх
умов залучення інвестицій.

Виконання розробленої стратегії

сприятиме поліпшенню інвестиційно(
го клімату, інвестиційної привабли(
вості області, реалізації інвестицій(
них проектів та діяльності інвесторів.

Нині основними перешкодами
для залучення інвестицій в аграрний
сектор Закарпаття є: нечітка право(
ва система; низький рівень доходів
громадян; труднощі в спілкуванні зі
змінами урядом та приватизаційни(
ми органами; відсутність матеріаль(
ної інфраструктури. Головними ме(
ханізмами врегулювання наявної га(
лузевої кризи є створення: прозорої
податкової системи, адекватного
цінового механізму, адресних до(
тацій та аграрно(орієнтованої кре(
дитної політики.

На думку М.І. Кісіля, для пол(
іпшення ситуації, яка склалася в
сільському господарстві, необхідно
здійснювати непряму державну
підтримку інвестиційної діяльності
даної сфери економіки, зокрема
шляхом пільгового оподаткування
інвестиційної діяльності, реформу(
вання амортизаційної політики в на(
прямі широкого застосування гнуч(
ких методів нарахування аморти(
зації та забезпечення прискореного
оновлення основного капіталу2.

РЕЗУЛЬТАТИ
Залучені в регіон інвестиції фор(

мують позитивний інвестиційний
імідж.

Із 2335,0 млн грн., виділених в За(
карпатську область, у галузь сільсько(
го господарства у 2006 році було спря(
мовано  18,2  млн грн.,  що становить
1,03 % від загального обсягу інвестицій
області. Сільське господарство — най(
менш приваблива галузь для інвес(
торів, однак у обсязі інвестицій Закар(
паття в 2006 році порівняно з 2003 ро(
ком бачимо суттєве їх збільшення, а
саме  — на   15,0  млн грн.

Важливо відмітити, що одним із
недоліків у сучасному процесі інвес(
тування сільськогосподарського ви(
робництва є значна диспропорція в
структурі капітальних вкладень —
більша їх частина припадає на галузь
рослинництва. Низька активність
інвестицій у тваринництво пояс(
нюється несприятливими ринковими
умовами виробництва даної галузі.

Приріст  прямих  іноземних  інве(
стицій  в  сільське  господарство  за
2006 рік по країні становив 74,6 млн
дол. США, тобто він зріс на 33,3 %.
За п'ять років по Закарпатській об(
ласті обсяг прямих іноземних інвес(
тицій в сільське господарство зріс в
4 рази, або  на  4,8 млн дол. США, і
становить 6,4 млн дол., а по Україні
— в 2,7 рази, або на 190,1 млн дол.
США, і становить 298,6 млн дол.
США. У 2006 році питома вага пря(
мих іноземних інвестицій в галузь
сільського господарства Закарпаття
становить 15,7 % від загального об(
сягу по країні в цілому ( табл. 1).

Суттєвого прискорення інвесту(

______________
1 Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук. Ю.О. Луцен(
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вання в основний капітал набуло з
реформуванням колективних сільсь(
когосподарських підприємств. Так, у
2006 році обсяги інвестицій у сіль(
ське господарство Закарпаття до(
сягли свого піку і становили 24,2 млн
грн.  Кількість підприємств з інвес(
тиціями  у сільському господарстві
поки що залишається незначною і
становить 10,3 % від загальної їх
кількості.

Найбільш привабливими района(
ми Закарпатської області щодо залу(
чення інвестицій у основний капітал
сільського господарства є Ужго(
родський, Тячівський, Хустський та
Іршавський райони (табл. 2).

Зокрема, в сільське господарство
Ужгородщини в 2006 році надійшло
інвестицій на суму 3,14 млн грн., з
яких на 100 га сільськогосподарських
угідь припадає  6,64 млн грн. Обсяг
інвестицій в сільське господарство
Ужгородського району  в 2006 році
збільшився проти 2004 року майже на
1,1 млн грн., тобто більше, ніж на 50
%.  З найпривабливіших для інвес(
торів  районів Закарпатської області
найменше інвестицій надійшло в

сільське господарство Берегівського
району — у 2006 році — 0,55 млн грн.,
1,28 тис. грн. на 100 га с/г угідь. По(
рівняно з 2004 роком відбулося
збільшення на 0,23 млн грн.

З кожним роком спостерігаєть(
ся збільшення інвестицій у сільсько(
господарські підприємства Закар(
патської області  (табл. 3).

Так, у 2006 році капітальні вкла(
дення становили майже  18,2 млн
грн., що на 15,0  млн грн., або в 5,7
рази більше показника 2002 року. В
результаті цього збільшився прибу(
ток у сільськогосподарських під(
приємствах Закарпатської області.
Якщо в 2003 році було одержано
334,3 тис. грн. чистого прибутку, то
в 2006 році цей показник зріс до
9405,0 тис. грн., що 28,1 рази більше,
ніж у  2003 році.

ВИСНОВКИ
Одним із критеріїв, що засвідчує

пожвавлення економічних процесів
у регіоні, є активізація інвестицій(
ної діяльності. Останніми роками
інвестиційна діяльність сільськогос(
подарських підприємств Закарпат(

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції
у сільське господарство (на кінець року)

* Джерело: Статистичний щорічник України за 2006 р.; Статистичний щорічник Закар(
паття за 2006 р.

 2002 . 2003 . 2004 . 2005 . 2006 .
 

  ,   .  180,5 199,7 219,9 224,0 298,6
  ,  .  - 91,2 20,2 4,1 74,6 

 , % - 84,0 10,1 1,9 33,3
 

  ,   .  3,2 4,0 4,6 4,9 6,4
  ,  .  1,6 0,8 0,6 0,3 1,5 

    
, % 200,0 25,0 15,0 4,3 33,3 

Таблиця 3. Динаміка інвестицій в основний капітал сільськогосподарських
підприємств   Закарпатської області, млн грн.

* Джерело: Статистичний щорічник Закарпаття за 2006 р. Особисті розрахунки

 2002 . 2003 . 2004 . 2005 . 2006 .
 

 2.8 4,9 7,3 11,2 17,1 

 , 
 3,2 5,2 7,8 13,1 18,2 

тя значно поліпшилась, що позитив(
но позначилося на загальних показ(
никах сільгосппідприємств регіону.
Раціональне використання інвес(
тицій збільшує ефективність вироб(
ництва підприємств. Водночас кож(
не з них повинно шукати шляхи
щодо залучення як зовнішніх, так і
внутрішніх інвестицій для налагод(
ження своєї діяльності, а також
вміти їх ефективно і раціонально ви(
користовувати.
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