частину негативного впливу на демографічну ситуацію справляють соціальні наслідки аграрної кризи, передусім
майнове розшарування селян, яке поглиблюється в умовах обмеженості вибору дохідного виду зайнятості та
мінімуму джерел поповнення ресурсів існування, що характеризується надмірною виснаженістю. Адже переважна
частина селянських господарств використовували ті незначні-резерви, які були нажиті за кращих часів і втрачали
можливість підняти рівень і якість життя.
Ще одним чинником, що істотно погіршує соціально-економічні відносини в сільськогосподарських
підприємствах і створює соціальну напруженість у галузі, є низький рівень заробітної плати, який не: сприяє
закріпленню кваліфікованих і молодих кадрів на селі, не створює можливості для підвищення продуктивності
праці, негативно впливає на платоспроможність селян та конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської
продукції.
Підвищення ефективності використання трудового потенціалу аграрної сфери можливе за певних умов: за
рахунок формування раціональної зайнятості в аграрному виробництві, що забезпечувало б нормальну
праценавантаженість, продуктивність і оплату праці в усіх формах господарювання на селі; в результаті
запровадження дійового мотиваційного механізму ефективної праці в аграрному секторі [2]
Умовою ефективного відтворення і продуктивної праці трудових ресурсів є наявність відповідної соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура - комплекс галузей, які забезпечують розвиток суспільного
виробництва і життєдіяльність населення, а також сукупність економічних відносин, які прицьому
розглядаються. Розрізняють соціально-побутову (житлово-комунальне господарство, торгівля, громадське
харчування, пасажирський транспорт і зв'язок) і соціально-культурну інфраструктуру (охорона здоров'я, соціальне
забезпечення, освіта, культура .).[2]
Висновки. Таким чином, відтворенню трудового потенціалу повинно відбуватись за підтримки
держави, яка має розвивати соцальну іфраструктуру села.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ковтун Л. С.
Науковий керівник: Фіщук Н.Ю., к.е.н, доцент
У статті акцентована увага на важливості залучення та використання інвестицій у Вінницькій області.
Запропоновано шляхи ефективного використання місцевих фінансових ресурсів, заходи щодо інтенсивного залучення
національного капіталу у виробничу сферу, проаналізовано питання, пов’язані з розвитком фінансової
інфраструктури.
Вступ. Поглиблення світової економічної кризи зумовило негативні наслідки для інвестиційного клімату,
основним з яких стало різке зменшення здатності підприємств Вінницької області залучати інвестиційні ресурси в
необхідних розмірах за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. У нинішній ситуації навіть великі підприємства
змушені переглянути інвестиційні плани і відмовитися від великих витрат, підтримуючи лише діючі потужності, що,
насамперед, спричинено гострим дефіцитом кредитних ресурсів.
Метою статті є дослідження та пропозиції щодо ефективного використання місцевих фінансових ресурсів і
розроблення заходів з переорієнтації регіональної інвестиційної політики на підставі аналізу інвестиційних процесів за
останній період.
Актуальність теми. Дана тема є досить актуальною, тому що інвестування є основою економічного
розвитку України в цілому, її регіонів, так і окремих підприємств, а пошук внутрішніх і зовнішніх джерел
інвестування стає питанням їх політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення шляхів підвищення інвестицій є однією з
центральних проблем економічної теорії. Питанням залучення і економічної оцінки інвестиції займалися вчені:
В.Г. Андрійчук, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, М.І. Кісіль, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк та ін.
Результати. Інвестиції — довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність з метою
одержання певного доходу (прибутку).Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за кордоном),
виокремлюють внутрішні (вітчизняні) і зовнішні (іноземні) інвестиції [1].
Капітальні вкладення являють собою періодично здійснювані витрати капіталу на відтворення основних
об'єктів соціальної інфраструктури підприємства. До них відносяться: інвестиції в основний капітал (основні засоби);
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інші необоротні матеріальні активи; витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводить до збільшення
майбутніх економічних вигод (капітальний ремонт будівель споруд, машин та обладнання) [3,4].
Основною метою інвестицій є розширення та підвищення конкурентоспроможності виробництва. Для
України, так і для регіону фактором,
що
підсилює ефективність цього є момент, вступу 16 травня 2008 року до
Світової організації торгівлі (СОТ).
Економічний розвиток будь-якого регіону і України в цілому, а також залучення іноземних інвестицій
неможливі, якщо не працюватиме ефективно національний капітал .
Сьогодні ринок потребує диверсифікації внутрішніх джерел інвестування, пошуку нових методів залучення
інвестицій, зміни регіональної інвестиційної політики. Це може бути участь регіональних органів державної влади у
суспільному фінансуванні проектів, надання кредитів із зниженими обліковими ставками, фінансування проектів за
рахунок випуску цінних паперів, розвиток технічних і страхових фондів [2].
Дослідження показали, що за 2008 рік у розвиток економіки Вінницької області було вкладено 5487 млн. грн.
капітальних інвестицій. Як і в попередні роки, у їхній структурі переважну частку (86,6%) становили інвестиції в
основний капітал (капітальне будівництво – 47,2%, придбання машин і обладнання – 39,4%). На поліпшення об'єктів
(капітальний ремонт, модифікацію модернізацію) витрачено 10,3% усіх інвестицій, на придбання і створення інших
необоротних матеріальних активів – 1,2%, на формування основного стада робочої та продуктивної худоби – 1,0%. У
нематеріальні активи спрямовано 0,9% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких майже половину (49,1%)
становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення [5].
Упродовж останніх років динаміка інвестицій в основний капітал підприємств і організацій Вінницької
області мала позитивну тенденцію (рис.2).
За досліджуваний період після пожвавлення інвестиційної діяльності, обсяги фінансових ресурсів постійно
зростають. У 2008 році інвестиції в основний капітал становили 4751,8 млн. грн., на 615601 тис. грн. або на 15%
більше у порівнянні з минулим 2007 роком .
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Рис. 1 Інвестиції в основний капітал Вінницької області в динаміці
Аналізуючи інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування можна сказати, що головним
джерелом інвестування залишаються власні ресурси підприємств. З їх рахунок у 2008 році освоєно 2617,5 млн.
грн., інвестицій в основний капітал, що складає 55,1% від загального обсягу інвестицій, в чому переконують
дані рис. 2.
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Рис 2. Інвестиції в основний капітал за Вінницької області за джерелами фінансування
У порівнянні з минулим роком в області частка інвестувань власними коштами зросла майже на 6%,
на 2% зросла частка коштів з місцевих бюджетів. В той же час на 1% зменшилось іноземне інвестування. Це
пов’язано з тим, що багато іноземних інвесторів утримуються від інвестування, через недосконалість і
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нестабільність законодавчого регулювання, надмірний податковий тиск, недотримання українськими
партнерами договірних зобов’язань.
Аналізуючи інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності, то можна сказати, що у
2008 році найбільше інвестицій було вкладено в операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг
підприємцям 1338,5 млн. грн. або 28,2% від загального обсягу вкладених інвестицій, у промисловість було
вкладено 1289,4 млн. грн. або 27,% від загального обсягу інвестицій, в сільське господарство було вкладено
17,2 млн. грн. або 15,1%, в торгівлю було вкладено 490 млн. грн. або 10,3%, найменше інвестицій було
вкладено в будівництво 188,2 млн. грн. або 4% [5].
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Рис 3. Структура інвестицій у Вінницькій області в основний капітал за видами економічної діяльності
Враховуючи вагомий виробничий потенціал сільського господарства, складовими якого є сприятливі
природно-кліматичні умови у поєднанні з кваліфікованими кадрами, можна розраховувати на позитивний
фінансовий результат виробничої діяльності. Адже інвестори, вкладаючи свої ресурси, розраховують на
одержання максимальної продуктивності та рентабельності сільськогосподарського виробництва (рис.6).
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Рис. 4. Ефективність інвестицій в основний капітал у сільському господарстві Вінницької області
Висновки. Стан інвестиційного забезпечення підприємств Вінницької області свідчить, що на
сучасному етапі розвитку підприємств перед власниками стоїть завдання раціонального використання
інвестиційних ресурсів. З цього погляду пріоритетним є не величина приросту інвестицій, а підвищення
ефективності їх використання, поліпшення структури та напрямів інвестиційного забезпечення, спрямування
коштів на застосування новітніх технологій і техніки, що в кінцевому підсумку сприятиме поліпшенню
результатів господарювання.
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