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Постановка проблеми. Сучасний розвиток будь-
якого суспільства важко уявити без такого економі-
ко-правового явища, як інвестування, що водночас 
стало однією з найгостріших проблем активізації со-
ціально-економічного розвитку аграрного сектору, 
визнаного пріоритетною галуззю національної еконо-
міки України.

Залучення інвестиційних ресурсів в аграрну сферу 
економіку країни за рахунок створення сприятливого 
інвестиційного клімату, законодавчого забезпечення 
гарантій збереження капіталу і стимулюючого опо-
даткування мають важливе практичне значення. Від-
повідно, постає комплекс завдань щодо обсягу інвес-
тицій, вибору оптимальних варіантів інвестиційних 
вкладень, активізації інвестиційних процесів та удо-
сконалення процесів прийняття раціональних управ-
лінських рішень щодо інвестиційної діяльності.

Визначення необхідних обсягів залучення інвес-
тицій без детального обґрунтування можливостей їх 
ефективного освоєння не можуть бути адекватними 
критеріями оцінки економічного розвитку та конку-
рентоспроможності галузей аграрної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акти-
візації інвестиційних процесів в аграрному секторі 
економіки, підвищенню інвестиційної привабливості 
галузей і підприємств та їх державної підтримки на-
дають у своїх дослідженнях першочергового значен-
ня К.С. Берестовий, О.Г. Боброва, О.А. Бондаренко, 
О.П. Бондарчук, К.Б. Волощук, А.П. Гайдуцький, 
Ю.В. Герасименко, С.О. Гуткевич, О. М. Дуфенюк, 
М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, Г.П. Лайко, Ю.О. Лу-
пенко, О.М. Могильний, П.Т. Саблук, Г.В. Сєніна, 
О.В. Скидан, А.В. Чупіс, В.С. Шебанін та ін. Проте 
проблеми підвищення ефективності механізму регу-
лювання інвестиційних процесів в аграрній сфері по-
требують подальших досліджень.

Нагальною залишається потреба підвищення 
ефективності організаційно-економічного механіз-
му регулювання інвестиційної діяльності, мобілі-
зації внутрішніх резервів, створення сприятливих 
умов для залучення інвестицій, формування науко-
вих підходів до розробки дієвих напрямів здійснен-
ня інвестиційного процесу в умовах невизначеності й 
ризику, обґрунтування практичних засад для їх ре-
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алізації, що й визначило актуальність теми дисерта-
ційної роботи та її прикладне значення.

Постановка завдання. Метою статті є узагальнен-
ня теоретичних положень, аналіз особливостей і роз-
робка методичних та практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності управління інвестиційним 
процесом та визначення його впливу на економічний 
розвиток аграрного сектору. У вирішенні поставле-
них завдань досить актуальне визначення і оціню-
вання складників узагальнюючого показника ефек-
тивності інвестиційного процесу в аграрному секторі, 
що передбачає кількісну характеристику динаміки 
чинників впливу, а також інтегрального показника 
на ефективність використання ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обов’язковими елементами інвестиційної діяльності 
в агропромисловому виробництві є вибір конкурен-
тоспроможних проектів на конкурсній основі, орі-
єнтація на швидку віддачу витрат, економічне об-
ґрунтування інвестицій з врахуванням ринку збуту 
продукції і її якості, облік виробничих можливостей 
конкурентів. Вибір пріоритетності напрямів інвести-

ційної діяльності в агропромисловому виробництві, 
рішення питань щодо реалізації конкретного інвес-
тиційного проекту потребують аналізу сукупності 
економічних, екологічних, соціальних критеріїв, ха-
рактеристик та наслідків його реалізації.

Агропромислове виробництво є однією із найваж-
ливіших сфер економіки, ефективний розвиток якої 
гарантує продовольчу безпеку, здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності, забезпечення функціо-
нування багатьох галузей економіки, створення на-
дійних джерел бюджетних надходжень і потужний 
виробничо-економічний потенціал для розвитку сіль-
ських територій. Стратегічна важливість аграрного 
сектору водночас з його низькою інвестиційною при-
вабливістю для вітчизняних та іноземних інвесторів 
і кредиторів зумовлюють необхідність впровадження 
дієвих механізмів інвестиційного розвитку.

Київська область завдяки високому рівню вироб-
ництва продукції та досить широкому переліку ви-
робничих галузей входить у десятку найбільш ін-
дустріально розвинених областей України. Аграрна 
політика області спрямована на досягнення прибут-

Таблиця 1
Основні показники розвитку агропромислового виробництва в Київській області та Україні у 2012 р.

Показник Україна Київська область Питома вага 
в Україні, %

Площа сільгоспугідь у володінні і користуванні 
усіх категорій господарств, тис. га 41536,3 1513,7 3,6

Продукція сільського господарства (усі категорії 
господарств; у постійних цінах 2010 року), млн грн 112841,8 14786,16 13,1

Рівень рентабельності сільськогосподарського ви-
робництва, % 20,5 33,8 –

Виробництво основних продуктів рослинництва і 
тваринництва (усі категорії господарств), тис. т
у т. ч.: зернові культури

46216,2 3190 6,9

соняшник 8387,1 210,0 2,5

картопля 23250,2 1741,05 7,5

овочі 10016,7 568,32 5,7

плоди та ягоди 2008,7 56,58 2,8

цукрові буряки 18438,9 1200,24 6,5

м’ясо (у забійній вазі) 2209,6 227,4 10,3

молоко 11377,6 476,3 4,2

яйця, млн шт. 19110,5 2479,0 13,0

Чисельність поголів’я худоби і птиці, тис. голів
Велика рогата худоба 4645,9 148,3 3,2

у т. ч: корови 2554,3 79,3 3,1

свині 7576,7 508,7 6,7

вівці і кози 1738,2 30,4 1,7

птиця, млн голів 214,6 22,2 10,3

Виробництво продукції харчової промисловості, 
тис. т
м’ясо і субпродукти харчові

855,4 108,4 12,7

вироби ковбасні 294 7,9 2,7

соки фруктові та овочеві, нектари 761 13,3 1,7

молоко оброблене рідке 909 93,8 10,3

масло вершкове 88,6 5,0 5,6

продукти кисломолочні 328 79,9 24,4

борошно 2597 109,5 4,2

крупи 364 26,0 7,1

олія соняшникова 3799 123,9 3,3

вироби хлібобулочні 1679 72,7 4,3

вироби макаронні 106 6,9 6,5

цукор білий 2143 201,5 9,4

сири 168 1,8 1,1

води натуральні, тис. дал. 145700 8440 5,8

Джерело: дані Головного управління статистики у Київській області
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ковості сільськогосподарського виробництва як од-
ного із важливих чинників забезпечення інвестицій-
ного процесу, економічного та соціального розвитку 
аграрного сектору.

Важливою проблемою сучасного етапу розвитку 
аграрної економіки України є пошук напрямів ефек-
тивного використання наявних виробничих ресурсів 
сільського господарства та формування інвестиційно-
го потенціалу для нарощення виробництва аграрної 
продукції. Ця проблема набуває особливого значення 
у зв’язку із випередженням темпів витрачання мате-
ріальних ресурсів, порівняно з темпами виробництва 
продукції.

Основними чинниками, які гальмують ефектив-
ний розвиток сільськогосподарських виробників, їх 
швидку інтеграцію в аграрні ринкові відносини, є 
коливання диспаритету цін на сільськогосподарську 
продукцію і матеріально-технічні ресурси, дефіцит 
власних фінансових ресурсів, труднощі в залученні 
кредитних та інвестиційних ресурсів, необґрунтова-
не засилля посередників, трейдерів, дистриб’юторів, 
що подовжують шлях продовольчих товарів від ви-
робника до споживачів і відчутно впливають на зрос-
тання цін.

Відносну сталість виробництва слід розглядати 
як здатність системи здійснювати розширене відтво-
рення за збалансованого використання обмежених 
ресурсів і досягнень науково-технічного прогресу, 
задовольняти продовольчі й соціальні потреби на-
селення, високу якість життя сільського населен-
ня без позбавлення такої можливості у майбутньо-
му, зберігати і примножувати природний потенціал. 
Розв’язання цієї проблеми залежить від створення 
системи організаційно-економічних умов, що забез-
печують сталий розвиток сільського господарства, 
адекватний вимогам ринкової економіки.

Таким чином, агропромислове виробництво по-
требує розроблення і впровадження інвестиційних 
механізмів розвитку, які б дали можливість макси-
мально задовольняти потреби у фінансових ресурсах, 
враховувати і страхувати ризики, залучати іннова-
ційні продукти та за допомогою їх використання ви-
робляти якісну й конкурентоспроможну продукцію, 
отримувати доходи.

Варто зазначити, що агропромисловий комп-
лекс Київської області є цілісною системою 
взаємопов’язаних і взаємозумовлених підприємств, 
установ, організацій, які забезпечують виробництво 
сільськогосподарської сировини і продовольства, їх 
заготівлю, зберігання, переробку і реалізацію насе-
ленню.

Зокрема, Київщина для України – провідна аг-
ропромислова область. Загальна площа сільськогос-
подарських угідь становить близько 1,6 млн га (4% 
сільгоспугідь України), з яких майже 1,2 млн га ста-
новить рілля. В області зареєстровано понад 2,3 тис. 
підприємницьких структур аграрної сфери. За обся-
гом виробництва валової продукції сільського госпо-
дарства Київщина посідає перше місце серед облас-
тей України.

Аграрний сектор економіки Київської області є 
цілісною системою взаємопов’язаних підприємств, 
установ, організацій, які забезпечують виробництво 
сільськогосподарської сировини та продовольства, їх 
заготівлю, зберігання, переробку і реалізацію насе-
ленню (табл. 1).

В області виробляється 13,1% загальнодержав-
ного обсягу виробництва сільськогосподарської про-
дукції, 6,9% виробництва зерна, 10,3% виробництва 
м’яса, 6,5% виробництва цукрових буряків, 13% ви-

робництва продукції птахівництва, 24,4% виробни-
цтва молочних продуктів.

Загальний прибуток економіки Київської області 
у 2012 р. досяг 8048,0 млн грн, причому сільське 
господарство надало майже 40% цього результату. 
Рентабельність сільськогосподарського виробництва 
склала у 2012 р. 33,8%, а харчової промисловості – 
усього 3,7% [4; 5].

Прибутки від виробництва продукції сільського 
господарства і надання послуг у рослинництві і тва-
ринництві отримав 81% суб’єктів господарювання, 
сума прибутку в середньому на 1 підприємство ста-
новила 7,2 млн грн. Проте 19% підприємств отри-
мали збитки, сума у розрахунку на 1 підприємство 
склала 2,1 млн грн (у 2011 р. – відповідно 23% і 
1,5 млн грн).

Протягом аналізованого періоду загальний об-
сяг експорту з Київської області збільшився удвічі, 
а імпорту – на 38,4%. Обсяги експорту продукції 
агропромислового виробництва збільшилися май-
же у 3 рази – від 245,1 млн дол. США у 2008 р. 
до 670,6 млн дол США у 2012 р. Частка продукції 
у загальному обсязі експорту збільшилася від 26,0 
до 33,8%, а коефіцієнт покриття експорту продукції 
аграрного сектору імпортом зріс від 0,59 до 1,57, що 
свідчить про наявність тенденцій подальшого розви-
тку [5; 7; 8].

Результати оцінки сукупного показника ефектив-
ності розвитку агропромислового виробництва Київ-
ської області показують, що протягом 2005–2012 рр. 
виявлена чітка тенденція до його зростання – від 
11,68 у 2005 р. до 17,86 у 2012 р. З огляду на це, 
існують об’єктивні підстави щодо можливості розро-
блення і впровадження інвестиційних механізмів по-
дальшого економічного зростання аграрного сектору.

Із загального обсягу капітальних інвестицій, вкла-
дених в економіку України станом на кінець 2012 р. 
на Київську область припадало 7,4% (20,4 млрд грн). 
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% 
від загального обсягу) спрямовано у матеріальні ак-
тиви. Інвестиції в основний капітал (у капітальне 
будівництво та придбання машин і обладнання) ста-
новили 80,2% загального обсягу капітальних інвес-
тицій. Частка інвестицій у розвиток промислових 
видів діяльності за аналізований період збільшилася 
від 19,1 до 33,0%, у харчову промисловість області –  
скоротилася від 41,9 до 13,4%. Часка інвестицій у 
сільське господарство Київської області скоротилася 
від 19,1% у 2005 р. до 7,1% у 2012 р. Має місце 
відносно позитивна динаміка зростання обсягів ін-
вестиційних вкладень у підприємства аграрної сфери 
області – у середньому на 2% у сільськогосподарські 
підприємства та на 4% у підприємства харчової про-
мисловості [5; 7; 8].

Обсяг іноземних інвестицій у сільському госпо-
дарстві Київської області становив 128,6 млн дол. 
США (6,7% загального обсягу прямих інвести-
цій). На підприємствах промисловості зосередже-
но 893,6 млн дол. США (46,4% загального обсягу 
прямих інвестицій в область), у т.ч. переробної – 
830,5 млн дол. США. Серед галузей переробної про-
мисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв  
і тютюнових виробів залучено 496,8 млн дол. США 
прямих інвестицій.

У 2012 р. із загального обсягу державного фінан-
сування за основними бюджетними програмами роз-
витку підприємств аграрного сектору частка Київ-
ської області становила 3,8%, порівняно з 17,1% у 
2011 році. За період 2011–2012 рр. загальний обсяг 
бюджетного фінансування агропромислового комп-
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лексу Київської області скоротився більше, ніж у 
2 рази – від 700,7 до 302,4 млн грн. Обсяг видатків 
загального фонду зменшився у 4 рази – від 293,2 до 
71,3 млн грн. Обсяг видатків спеціального фонду – 
від 407,6 до 231,1 млн грн. Відповідно суттєво ско-
ротилися обсяги фінансування конкретних програм 
розвитку агропромислових підприємств [5].

Методичний підхід до оцінки інвестиційної при-
вабливості районів дав змогу типізувати райони Ки-
ївської області за рівнем інвестиційної привабли-
вості. Так, Бориспільський, К.-Святошинський та 
Вишгородський райони Київської області визнані 
районами пріоритетної інвестиційної привабливості. 
Дев’ять районів області мають достатню інвестицій-
ну привабливість. Низьку інвестиційну привабли-
вість мають чотири райони області – Богуславський, 
Бородянський, Іванківський, Поліський.

За допомогою методу оцінки пріоритетності га-
лузей агропромислового виробництва за рівнем еко-
номічного стану та потенційної привабливості щодо 
інвестиційного розвитку найбільш ефективною, ін-
вестиційно-привабливою галуззю аграрного сектору 
Київської області є виробництво олійних культур 
(коефіцієнт 0,75), виробництво продукції птахівни-
цтва (1), виробництво зернових культур (1,25). Менш 
привабливими з точки зору залучення інвестиційних 
ресурсів у галузь виявилося м’ясо-молочне виробни-
цтво (коефіцієнти склали 2,75 та 3,25 відповідно). 
Сукупний критерій оцінки ефективності управлін-
ня інвестиційним процесом у аграрному секторі за 
аналізований період збільшився 0,287 до 0,538, ана-
логічний показник галузей харчової промисловості 
зріс з 0,58 до 1,598. Сукупний критерій ефективності 
управління інвестиційними процесами в агропромис-
ловому виробництві області становив 0,927.

Упродовж тривалого періоду часу високий рей-
тинг інвестиційної привабливості серед галузей аг-
ропромислового виробництва займала харчова про-
мисловість та перероблення сільськогосподарських 
продуктів. Цьому сприяли порівняно високий рівень 
прибутковості підприємств, їх експортоспромож-
ність, вищі темпи зростання масштабу виробництва, 
продуктивності праці, а також кращі умови ліквід-
ності інвестицій. Нині інвестиційна привабливість 
харчової промисловості забезпечується переважно за 
рахунок виробництва напоїв, рослинної олії та тютю-
нових виробів. У ринкових умовах господарювання 
сільськогосподарські товаровиробники переорієнту-
валися на виробництво продукції рослинництва, як 
більш рентабельної.

Крім того, особлива увага приділяється питанням 
контролю за якістю та безпечністю харчових продук-
тів, що дає можливість забезпечити споживачів якіс-
ними харчовими продуктами, як вітчизняного так і 
іноземного походження, а також підвищити конку-
рентоспроможність продукції українських виробни-
ків з метою виходу на міжнародний торговий ринок, 
в тому числі і до країн – членів Європейського Союзу.

При виявленні чинників впливу на виробничо-фі-
нансову діяльність аграрного підприємства важливе 
значення має вибір показників на основі системного 
підходу, що враховує вплив організаційно-економіч-
ного механізму на кінцеві результати агропромисло-
вого виробництва.

Склад і зміст системи показників економічної 
оцінки регулювання інвестиційних процесів може 
бути різноманітним, але підсумок про кінцевий ва-
ріант оцінки повинен відображати сукупність кри-
теріїв ефективності та бажаних результатів самих 
інвесторів і керівництва аграрних підприємств. По-

казники інвестиційної діяльності мають характери-
зувати рівень ефективності адаптації технології до 
виробництва й раціональність залучення і освоєння 
інвестиційних ресурсів [2; 3].

В умовах дефіциту державних інвестицій та на-
гальної необхідності їх ефективного використання, 
зосередження зусиль на залученні в область іно-
земних інвестицій слід вважати виправданим. За-
лучення інвестицій необхідно здійснювати шляхом 
створення сприятливих умов для всіх інвесторів, 
як іноземних, так й вітчизняних. Іноземне інвес-
тування, як найбільш динамічна і багатостороння 
форма міжнародних економічних відносин, стало 
невід’ємною складовою внутрішніх соціально-еко-
номічних процесів багатьох країн, і значною мі-
рою визначає їх зовнішньоекономічну стратегію. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерно-
го капіталу), залучених у Київську область з по-
чатку інвестування, станом на 31 грудня 2012 р. 
склав 1927,7 млн дол. США, що на 10% більше об-
сягів інвестицій на початок 2012 р. та в розрахун-
ку на одну особу становив 1124 дол. США. З країн 
ЄС надійшло 1609,9 млн дол. США (83,5% загаль-
ного обсягу акціонерного капіталу), з країн СНД –  
109,4 (5,7%), з інших країн світу – 208,4 млн дол. 
США (10,8%).

Інвестиції в Київську область надійшли з 61 краї-
ни світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які 
припало понад 90% загального обсягу прямих інозем-
них інвестицій, входять: Кіпр – 543,3 млн дол. США, 
Нідерланди – 524,4, Велика Британія – 232,3, Поль-
ща – 105,1, Німеччина – 103,5, Російська Федерація –  
85,8, Панама – 68, Вiрґiнськi Острови (Брит.) – 65,5, 
Австрія – 40,4 та США – 33,2 млн дол. США [7; 8].

Таким чином, іноземний капітал стає одним із 
важливих джерел формування фінансово-кредитних 
ресурсів Київської області й одним із напрямів стиму-
лювання інвестиційного розвитку в аграрному секторі 
економіки та усунення локальних диспропорцій.

Висновок. Економічна ситуація в Київський об-
ласті та в Україні в цілому потребує ефективних та 
обґрунтованих заходів щодо поліпшення інвести-
ційного клімату в аграрній сфері. Однак ці заходи 
не можуть бути реалізовані одночасно. Першочер-
говою умовою досягнення мети є швидка переорієн-
тація економіки на шлях інвестиційного розвитку, 
відродження пріоритетності національно-державних 
інтересів, результатами яких повинно стати форму-
вання ефективно зростаючої аграрної економіки з 
широкими можливостями прояву підприємницької 
ініціативи.

При цьому слід враховувати, що перелік і зна-
чущість основних цілей залежить від загально еко-
номічної та політичної ситуації у країні, від сили 
впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Пріоритет-
ними заходами стабілізації та ефективного розвитку 
агропромислового виробництва є стимулювання ін-
вестиційної та інноваційної активності, вдосконален-
ня механізмів залучення інвестицій, повне і всебічне 
використання закладеного в них потенціалу.
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Стаття присвячена аналізу стану інформаційного простору в Україні у сучасних умовах глобальної інформатизації держави 
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Постановка проблеми. Головною тенденцією роз-
витку світу та суспільства у сучасних умовах є ши-
рока інформатизація усіх сфер діяльності як держа-
ви, так і окремих підприємств та людини. В умовах 
стрімкого розвитку інформаційних технологій кате-
горія «інформація» перестає бути суто технічною чи 
філософською. Інформація відтепер досить часто є 
категорією економічною – товаром, а також важелем 
впливу як на сферу економіки, так і на інші сфери 
діяльності. Проте формування інформаційного про-
стору відбувається набагато повільніше ніж впрова-
джуються в повсякденне життя новітні інформаційні 
технології та розробки. Але інформаційний простір 
є дуже важливим для держави і має бути пріоритет-
ним у питаннях державної політики після державної 
незалежності, адже інформаційний простір є ключем 
до економічного добробуту. А тому виникає гостра 
необхідність у забезпеченні інформаційної безпеки 
на всіх рівнях: від національного до безпеки окремої 
особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчиз-
няними науковцями В.О. Бондаренко, О.В. Литви-
ненко було сформульовано основні цілі політики 
інформаційної безпеки та напрями забезпечення ін-
формаційної безпеки. В.А. Ліпкан досліджує інфор-
маційну безпеку як складову національної безпеки та 
її нормативно-правове забезпечення. О.В. Карпенко 
розглянуто проблеми сучасного функціонування ін-
формаційної політики у контексті національної без-
пеки. О.В. Соснін дослідив інформаційну політику 
України та проблеми правового регулювання. В. Хі-
мей розглянув основні проблеми інформаційної безпе-
ки в Україні та визначив головні негативні чинники, 
які впливають на інформаційний простір України. 
А зарубіжними науковцями, такими як Лоуренс А. 
Гордон, Мартін П. Лоеб, Алессандро Акісті, Брюс 
Шнайер та Росс Андерсон охарактеризовано еконо-
мічну необхідність у забезпеченні інформаційної без-
пеки. Зокрема, оцінено необхідність інвестицій у сфе-
ру інформаційної безпеки підприємства та висунуто 


