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Виходячи з ідентифікованої вище мети сільського розвитку, можна стверджувати, що 
способи її досягнення для чоловіків та жінок будуть суттєво диференційованими не лише з 
огляду на відмінність потреб, а й через гендерну різницю у виконуваних соціально-
економічних ролях, мисленні, стратегічних інтересах, відносинах щодо управління 
ресурсами те економічними результатами їх використання. Крім того, гендер як специфічна 
соціальна конструкція, під впливом загальних трансформацій сільської економіки також 
зазнає певних змін. Так, наприклад, диверсифікація сільської економіки, її поступовий 
перехід до багатофункціональності на противагу агроцентризму, передбачає розвиток 
можливостей жінок для оплачуваної зайнятості, реалізації власних підприємницьких 
ініціатив. Проте, подальша активізація гендерних пріоритетів в сільському розвитку 
потребує адекватних змін в інституційному середовищі, заміни традиційних стилів 
управління розвитком громади на більш гнучкі, гендерно чутливі, за одночасної візуалізації 
функцій жінок цьому процесі.  

Реалізація зазначеного на практиці потребує вирішення ключових гендерних проблем 
сільського розвитку, а саме: подолання гендерної асиметрії в доступі до ресурсів та їх 
контролі, участі у відносинах на ринках фінансів, праці, продукції; забезпечення гендерно-
диференційованого розподілу ризиків та доходів вздовж продуктових ланцюгів; створення 
рівних умов для доступу представників обох статей до ринкової інформації, послуг та 
навчальних технологій; мінімізація фізичних і агроекологічних ризиків та їх гендерно-
диференційованих наслідків тощо.  

Вагоме значення у вирішенні вказаних проблем має інституційне середовище, адже 
потужні, ефективні інститути в сільській місцевості, що розраховані для всіх верств 
населення, абсолютно необхідні для скорочення сільської бідності, економічного розвитку, а 
також розширення прав та можливостей жінок [3, с. 67].  

Отже, гендерна рівність є важливим елементом у зміцненні динамічного бачення 
сільського простору, де жінки і чоловіки об’єднані різними, проте не протилежними, 
економічними, соціальними, культурними і політичними відносинами. Повноцінна реалізація 
таких відносин здатна забезпечити розвиток сільських територій на засадах сталості, тобто з 
орієнтацією на збереження та примноження наявного потенціалу.  
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 

КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ 
Активному залученню іноземних інвестицій буде сприяти наявність дієвих законів про 

іноземні інвестиції та національні інвестиційні правила, а також рівне правове поле для 
іноземних та національних фірм [1].  

Слід зазначити, що закладанню ефективного підґрунтя подальшого стимулювання 
розвитку іноземного інвестування в країну виступають прийняті нормативно-правові акти: Закон 
України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 року,  Закон України «Про 
підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» від 21 жовтня 
2010 року,  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» 
від 22 грудня 2011 року, Закон України «Про індустріальні парки» від 22 березня 2012 року. Ці 
законодавчі акти визначають основні принципи державно-приватного партнерства; сприяють 
спрощенню порядку отримання послуг щодо реалізації інвестиційних проектів; висвітлюють 
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можливі напрямки державної підтримки інвестора; спрямовані на стимулювання притоку 
іноземного капіталу в країну. 

Але, попри все, Україну не можна віднести до країн з дієвою та ефективною 
законодавчою базою в сфері інвестування. Можна стверджувати, що наявна нормативно-правова 
база не створює міцного підґрунтя для забезпечення стійкого інвестиційного розвитку 
національної економіки. Набуття чинності потребують зареєстровані в Верховній Раді проекти: 
Закон України «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», Закон України «Про 
національні проекти». Українському інвестиційному законодавству є притаманним 
невизначеність, суперечність та неузгодженість, що ставить нашу країну в рейтингу Heritage 
Foundation за показником «іноземне інвестування» в останні ряди [2] і виступає деструктивним 
чинником інвестиційних процесів в національній економіці. Забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності зумовлює необхідність лібералізації інвестиційного середовища, що 
потребує прийняття нових нормативно-правових актів державного регулювання.  

В цьому сенсі слід зазначити, що згідно Хартії економічних прав та обов’язків держав: 
«жодна держава не повинна примушуватися надавати пільговий режим іноземним інвестиціям» 
[3]. Тому важливим є розробка ефективної правової системи регулювання іноземних інвестицій 
виходячи з національних інтересів держави та підвищення рівня її інвестиційної безпеки в різних 
сферах економіки. В контексті економічної безпеки є доцільним правове регулювання, що буде 
включати стимулювання іноземного інвестування в тих сферах, які потребують додаткових 
капіталовкладень з-за кордону, а також обмеження іноземного інвестування в сфери, які є 
стратегічно важливими з точки зору національних інтересів і які перенасичені іноземним 
капіталом (наприклад, фінансова діяльність), що призводить до реальних інвестиційних загроз. 

Майже в усіх країнах є галузі: куди іноземні інвестиції стимулюються, куди іноземні 
інвестиції обмежуються і куди іноземні інвестиції забороняються [4, с. 150]. Українській владі 
необхідно переняти досвід Китаю, де взагалі публікуються спеціальні каталоги галузей щодо 
можливого дозволу іноземного капіталовкладення в них. І, як свідчить практика, це в ні якому 
разі не впливає на обсяги іноземного капіталовкладення в економіку, а тільки регулює напрямки 
інвестування. В сучасних умовах вирівнювання диспропорцій інвестиційного розвитку різних 
сфер національної економіки є  актуальним та необхідним. 

 
Література: 1. Інвестиції в економіку України: стан, проблеми, потреби: Аналітична доповідь // 

Національна безпека і оборона. – 2006. - № 6 (78). – С. 3-52 2. Index of Economic Freedom World Rankings 
[Електронний ресурс] // Heritage Foundation. – Режим доступу: http://www.heritage.org 3. Хартия экономических 
прав и обязанностей государств [Електронний ресурс] // Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на 
двадцать девятой сессии. Том I. 17 сентября - 18 декабря 1974 года. – ООН. Нью-Йорк, 1975. –  С. 64-71. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_077 4. Вознесенская Н.Н. Правовое регулирование и 
защита иностранных инвестиций в России: монограф. / Н.Н. Вознесенская. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 300 с. 

 
 

Одношевна О.О., 
аспірант ДДАУ,  

м. Дніпропетровськ, Україна 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

Із переходом до ринкових умов господарювання і розширення зовнішньоекономічних 
зв’язків та вступом України до СОТ, виступають нові вимоги до ведення плодово-ягідної галузі, 
яка на сучасному етапі характеризується ознаками екстенсивності і повільно просувається до 
інноваційного розвитку в порівнянні з розвитком її у європейських країнах. 

Доречно зазначити, що високий рівень інноваційного розвитку залежить від того, що 
серед галузей сільського господарства плодово-ягідна галузь виділяється характерними 
особливостями. Ці особливості передусім полягають в тому, що функціонування їх цілковито 
базується на відтворенні і продуктивному використанні багаторічних насаджень. Всебічне 
врахування цих особливостей є неодмінною умовою ефективного влаштування і ведення 
садівницького виробництва. тому ми пропонуємо розглянути узагальнений варіант 
найхарактерніших особливостей розвитку та виробництва плодово-ягідної галузі: 


