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Каленська Віталіна Петрівна 

аспірант  

Житомирський національний агроекологічний університет  

 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РАДІАЦІЙНО – ЗАБРУДНЕНИХ 

ТЕРИТОРІЙ 
 
На сьогодні проблема низького інвестиційне забезпечення підприємств – виробників 

сільськогосподарської продукції на радіаційно – забруднених територіях, насамперед, пов’язана із 
недостатнім, порівняно з потребою, обсягом інвестицій з боку держави, її підтримки щодо залучення 
іноземних та вітчизняних джерел інвестиційних ресурсів. 

Наведена проблематика досліджується у наукових роботах Л. Д. Павловської та В.М. 
Ходаківського [1], С.М. Корживлінського [2], А.С.Малиновського [3] та інших вітчизняних 
науковців. 

Зазначаємо необхідність проведення подальших наукових розвідок та розробки напрямків 
удосконалення державного регулювання інвестиційного забезпечення підприємств – виробників 
сільськогосподарської продукції радіаційно – забруднених територій. 

Для підвищення якості інвестиційних процесів і збільшення інвестиційної привабливості 
підприємств – виробників сільськогосподарської продукції на радіаційно – забруднених територіях 
необхідно на рівні держави і окремих регіонів України розробити на реалізувати ряд оптимізаційних 
заходів у сфері економіки, законодавчій, інформаційній сферах також галузево-специфічні та 
організаційні заходи. 

Напрямки удосконалення державного регулювання інвестиційного забезпечення підприємств – 
виробників сільськогосподарської продукції радіаційно – забруднених територій у законодавчій 
сфері: підвищення якості нормативно-правової бази підтримки інвестиційної діяльності і 
забезпечення захисту інвестиційних вкладень вітчизняних та закордонних інвесторів; виділення 
страхування ризиків сільгоспвиробників радіаційно – забруднених територій у окрему галузь 
страхування та захист інвестиційних вкладень у такі підприємства за рахунок диверсифікації послуг 
страхування через концепцію розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні та дієву 
і ефективну програму державної фінансової підтримки страхування агро-ризиків; запровадження та 
підвищення ефективності процедур банкрутства. 

Напрямки удосконалення державного регулювання інвестиційного забезпечення підприємств – 
виробників сільськогосподарської продукції радіаційно – забруднених територій у сфері економіки: 
розробка дієвої стратегії розвитку національної економіки з включенням до неї, як складового 
елементу, стратегії розвитку підприємств – виробників сільськогосподарської продукції на 
радіаційно-забруднених територіях; розробка програм забезпечення доходів агровиробників та 
інноваційного спрямування у розвитку аграрного сектору економіки країни; формування державою 
резервів продовольства для забезпечення національної продовольчої безпеки; розробка і 
запровадження системи спрощеного оподаткування в аграрній сфері національної економіки та 
місцеве спрямування податків; формування системи державних закупівель продовольства за 
економічно обґрунтованими цінами; реорганізація збиткових сільськогосподарських підприємств та 
підприємств харчової промисловості; покращення та підтримка лізингу, особливо діяльності 
підприємств даної сфери; лібералізація системи амортизації, в результаті чого відбудеться її 
перетворення за допомогою підтримки інвестицій; дотримання правил фінансування щодо витрат у 
інвестиції у зв’язку з виконанням зобов’язань державного порядку; розробка механізмів 
відшкодування за рахунок бюджетних коштів ставок по банківських кредитах. 

Напрямки удосконалення державного регулювання інвестиційного забезпечення підприємств – 
виробників сільськогосподарської продукції радіаційно – забруднених територій у інформаційній 
сфері: підвищення якості інформаційної підтримки залучення інвестицій за рахунок створення та 
впровадження стратегічного плану промоції інвестування, в якому реалізувалися б такі складові, як 
покращення умов для діяльності іноземних інвесторів, запровадження заходів з розробки продукту 
(розвиток людського ресурсу, інфраструктури, розв’язання майнових питань), запровадження 
ефективних маркетингових інструментів та засобів промоції інвестицій, визначення цільової 
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компанії, накопичення інформації, налагодження зв’язків і управління рахунками; рекламування 
проектів регіонального значення, що потребують інвестицій; покращення системи методів 
інформаційного та маркетингового забезпечення для створення регіональних можливостей 
інвестицій; дотримання установлених правил щодо удосконалення системи  надання інформації, яка 
стосується теперішнього стану екології України відповідно до положень Орхуської Конвенції; 
становлення прозорої системи інвестиційного законодавства; оцифровування різного виду даних про 
агрогосподарства для подальшого спрощеного використання майбутнім інвесторам, у тому числі 
відміна зайвих обмежень доступу; створення інформаційної системи та бази даних, за допомогою 
якої можна інформувати інвесторів, проводити різного роду аукціони тощо. 

Галузево-специфічні напрямки удосконалення державного регулювання інвестиційного 
забезпечення підприємств – виробників сільськогосподарської продукції радіаційно – забруднених 
територій: впровадження реформ та оптимізаційних заходів у агропідприємствах, що дасть стимул 
для інвесторів; створення макросистеми села у соціальній, транспортній та комунікаційній сфері. 

Організаційні напрямки удосконалення державного регулювання інвестиційного забезпечення 
підприємств – виробників сільськогосподарської продукції радіаційно – забруднених територій: 
взаємозв’язок між владою та інвесторами; дотримання стандартів щодо управлінням 
агропідприємствами, у тому числі проведення реформ; системний підхід до регіональних 
інвестиційних проектів, для чого були створені необхідні умови, в подальшому – перехід до 
реформування підприємств з метою підтримки цих проектів. 

Вважаємо, що комплексне впровадження запропонованих вище напрямків удосконалення 
державного регулювання інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств 
радіаційно – забруднених територій дозволить суттєво збільшити розмір інвестиційної підтримки 
зазначеної групи національних виробників та дасть новий імпульс як регіональним, так і національній 
економіці. 
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ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Валютне регулювання займає важливе місце в економічній політиці держави. Залежно від мети 

валютне регулювання може стимулювати або стримувати економічний розвиток та впливати на стан 
окремих секторів, галузей та підприємств. Водночас із значним розвитком інтеграційних процесів 
значно підвищилась роль валютного регулювання на національному та міжнародному рівні. 

 Питання системи валютного регулювання в Україні досліджували у своїх роботах такі 
вітчизняні економісти як: О.І. Береславська, О.В, Дзюблюк, О.М. Павлова, Ю.Р. Примак, С.Р. 
Сулейманова, Ю.В. Сусіденко, В.М. Харабара,  С.В. Шарова, А.О. Яременко. 

Валютне регулювання - це діяльність держави в особі уповноважених нею органів, що 
передбачає проведення законодавчих і організаційних заходів, котрі визначають порядок здійснення 
операцій із валютними цінностями на території країни. Воно є невід'ємною складовою валютної 
політики, оскільки передбачає регламентацію поведінки учасників валютного ринку і способів 
здійснення валютних операцій, що дає змогу контролювати співвідношення попиту й пропозиції 
іноземної валюти та обмежувати вплив негативних чинників, які дестабілізують ринок[2]. 

Використання валютних обмежень як форми валютного регулювання в Україні продовжує 
залишатися найбільш широким. У різні періоди часу вони застосовувалися як за поточними, так і за 


