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Визначення найбільш пріоритетних сфер вкладень капіталу є однією з 

проблем інвестиційної політики. Для здійснення інвестиційної діяльності 

необхідна чітка інвестиційна політика держави, яка є складовою частиною 

економічної політики, що приводиться державою і підприємствами у вигляді 

встановлення структури та масштабів інвестицій, напрямів їх використання, 

джерел фінансування з урахуванням необхідності оновлення основних засобів і 

підвищення технічного рівня.

Для кожного об'єкту інвестування використовуються конкретні методи 

оцінки ефективності інвестицій. За наслідками оцінки проводиться вибір 

об'єктів інвестування з урахуванням критерію ефективності. При різних умовах 

привабливості інвестиційних пріоритетів вибирають ті, що забезпечують 

максимальну ефективність.

Принциповими орієнтирами визначення пріоритетів є:

-  економічне обґрунтування напрямів інвестування;

-  скорочення вкладень, що підтримують збиткові підприємства;

-  розвиток соціальної сфери;

-  напрямок інвестицій у галузі, що виробляють якісні продукти 

харчування і сировину для промисловості.

Потреба у фінансових ресурсах -  інвестиціях для реалізації інвестиційної 

політики визначається виробничим і науково-технічним потенціалом, 

необхідним для розвитку галузі і випуску певного виду продукції.

Напрями державної інвестиційної політики можуть змінюватися залежно 

від економічної ситуації в країні. Як показав аналіз, із системи орієнтирів



інвестиційного процесу в даний час в Україні можна виділити наступні 

напрями інвестиційної політики:

-  заохочення приватних капіталовкладень у виробничій сфері, а також 

зростання долі державних;

-  стимулювання інвестицій, направлених на створення 

ресурсозберігаючих технологій;

-  сприяння переміщенню капіталу в наукоємні галузі;

-  заохочення інвестицій, пов'язаних із створенням додаткових робочих

місць.

Аналіз показав, що для інвесторів привабливими галузями економіки є 

транспорт, зв’язок, агропромисловий комплекс і, перш за все, харчова 

промисловість. Харчова промисловість за статистичними даними 2012 року 

займає друге місце за обсягом прямих іноземних інвестицій -  1235,2 млн. грн., 

після галузі «транспорт і зв'язок» -  1512,8 млн. грн.

Стан і розвиток інвестиційного процесу в агропромисловому комплексі 

країни залежить від рівня її загальноекономічного розвитку. Відносна 

інвестиційна привабливість не пріоритетного агропромислового виробництва 

України зумовлена як причинами загальноекономічного характеру, головною 

серед яких є високий ступінь ризику вкладень внаслідок низького рівня 

національного економічного розвитку, так і специфічними для

агропромислового комплексу.

Пріоритетом у розвитку аграрного виробництва має стати забезпечення 

високої конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції на 

внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках. Для цього необхідно створити 

умови прозорої конкуренції по всьому ланцюгу -  від сільськогосподарського 

виробника до кінцевого споживача продуктів харчування. Високоефективне, 

конкурентне, спеціалізоване виробництво зможе забезпечувати значні 

надходження до державного і місцевих бюджетів, дозволить Україні посісти 

належне місце у світовому поділі праці та стане важливим аргументом при її 

входженні до світових політичних і економічних структур.

https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0&spell=1&sa=X&ei=BuFbUuThMaXp4gTLioGQDw&ved=0CCcQvwUoAA
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