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напрями підвищення інвестиціЙнОї привабливОсті 
сільськОгОспОдарських підприємств черкащини

уланчук в.с., Жарун О.в.
уманський національний університет садівництва

в статті досліджено питання підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності у сільськогос-
подарських підприємствах в умовах ринкової економіки. визначено інвестиційну привабливість сільсько-
господарських підприємств в регіоні. досліджено джерела формування інвестицій, а також розглянуто 
методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Проаналізовано умови 
інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах та визначено її економічну ефективність. 
встановлено напрями та джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств. обґрунтовано на-
прями підвищення економічної ефективності вкладення інвестицій у сільськогосподарські підприємства.
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Постановка проблеми. аграрний сектор 
економіки україни нині потребує зна-

чних інвестиційних надходжень. Майже повна 
зупинка інвестиційної діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств, що мала місце упродовж 
2000-2005 рр., призвела до руйнівних процесів 
у продуктивних силах галузі, погіршення ста-
ну земельних ресурсів, зниження ефективності 
сільськогосподарського виробництва. Покращен-
ня цієї ситуації можливе не лише за умови від-
новлення повноцінної інвестиційної діяльності, 
а й забезпечення її активності, яка б дозволи-
ла компенсувати нестачу інвестування минулих 
років та покрити сучасні обсяги потреб в інвес-
тиційних ресурсах. Проблема функціонування 
інвестиційної діяльності в сільськогосподарських 
підприємствах відрізняється особливою її склад-
ністю і багатогранністю, оскільки саме в ній поєд-
нуються інтереси всіх суб’єктів господарювання.

Конкурентоспроможність аграрного вироб-
ництва в будь-якому регіоні україни залежить 
від його інвестиційного забезпечення. інвестиції 
потрібні підприємствам і організаціям для пере-
ходу до стабільної господарської діяльності, для 
переозброєння виробництва, а також поліпшення 
якості продукції. інвестиції є важливим джере-
лом формування фінансово-кредитних ресурсів 
країни, усунення локальних диспропорцій.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теорії і практики інвестицій, форму-
вання джерел їх фінансування, дослідження ін-
вестиційної діяльності підприємств вивчали за-
рубіжні вчені дж. Бейлі, в. Беренс, г. Бірман, 
К. Боулдінг, Ф. луцз, П. хавранек, у. Шарп 
та інші дослідники. вагомий внесок в економіч-
ну теорію засад інвестиційної діяльності, оцін-
ки економічної оцінки ефективності інвестицій 
та інвестиційної привабливості зробили вітчиз-
няні науковці: в.Ф. Бесєдін, і.о. Бланк, в.і. Благо-
датний, в.г. Блохіна, П.і. гайдуцький, с.о. гутке-
вич, о.і. гутуров, М.д. денисенко, М.і. долішній, 
і.о. іващук, М.і. Кісіль, М.Ю. Коденська, о.в. Ку-
щина, в.М. Кутузов, а.с. Музиченко, т.в. Майо-
рова, а.а. Пересада, П.т. саблук, в.г. Федоренко 
та багато інших. 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. але значна частина питань, 
пов’язаних із дослідженнями суті, структури, 

ефективності інвестиційної діяльності сільськогос-
подарських підприємств, ще залишається не роз-
критою, або потребує удосконалення. це зумовлює 
вибір даної теми та засвідчує її актуальність. 

формулювання цілей статті. Метою статті 
є узагальнення та поглиблення теоретико-мето-
дичних засад та прикладних аспектів розвитку 
інвестиційної діяльності, розробка шляхів підви-
щення її ефективності, спрямованих на забезпе-
чення сталого виробництва конкурентоспромож-
ної продукції сільськогосподарських підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження. 
сучасний соціально-економічний стан, в якому 
знаходиться аграрний сектор та інші сфери аг-
ропромислового комплексу україни, вимагають 
розробки стратегічних напрямів аграрної по-
літики направленої на зупинення спаду і наро-
щування обсягів сільськогосподарського вироб-
ництва на основі застосування досягнень науки 
і техніки. в зв’язку з цим державною цільовою 
програмою розвитку українського села на період 
до 2020 року, затвердженою Кабінетом Міністрів 
україни (Постанова № 1158 від 19.09.2015 р.), пе-
редбачено суттєве нарощування обсягів виробни-
цтва продукції сільського господарства шляхом 
широкого запровадження у виробництво іннова-
ційних технологій та досягнень науково-техніч-
ного прогресу. 

Прискорення науково-технічного прогресу 
спрямовується насамперед на удосконалення 
матеріально-технічної бази виробництва, внаслі-
док чого даний процес стає основою економічного 
розвитку як окремих галузей, так і всього на-
родногосподарського комплексу країни, в тому 
числі й агропромислового комплексу. у розвитку 
науково-технічного прогресу визначальне місце, 
або початок його породження на певній стадії, 
належить науці, яка постійно нагромаджує все 
нові й нові знання, використання яких здійсню-
ється у значній мірі при створенні нових техніч-
них засобів, системи машин, знарядь, матеріалів. 
останні слугують основою для розробки та за-
стосування нових прогресивних технологій ви-
робництва сільськогосподарської продукції та її 
промислової переробки.

впровадження у виробництво нових тех-
нічних засобів, системи машин, різних зна-
рядь праці та сучасних технологій вимагає за-
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лучення у виробництво додаткових інвестицій 
та вибору підприємствами пріоритетних напря-
мів інвестування. М.Ю. Коденська вказує, що  
... пріоритетними напрямками інвестування ма-
ють бути ті, що направлені на техніко-техноло-
гічне оновлення агропромислового виробництва 
та сфери організаційно-технологічних й інфор-
маційних послуг, стабільний розвиток внутріш-
нього аграрно-продовольчого ринку, розши-
рення його ємності та наповнення вітчизняною 
конкурентоспроможною продукцією, створення 
та розвиток ринкової, соціальної, а також інфор-
маційної інфраструктури, розширення зовніш-
ньоекономічних зв’язків і географії зовнішніх 
ринків та збільшення їх ємності [1, с. 530]. 

на даному етапі, перед нами стоїть важли-
ве завдання – побудувати інноваційно-орієнто-
вану і конкурентоспроможну економіку здатну 
забезпечити нашим громадянам якість життя на 
рівні європейських стандартів. в даних умовах 
система розвитку регіонів та розроблені для них 
концептуальні програми соціально-економічного 
розвитку мають стати дієвим інструментом реа-
лізації економічної політики держави та умовою 
переведення економіки україни на постіндустрі-
альну модель розвитку. 

це обумовлено тим, що урожайність зернових 
культур на українських полях порівняно з сШа 
і країнами Єс, нижча відповідно у 2,5-3 рази. 
основною причиною цього є недостатнє забезпе-
чення аграрного комплексу країни ресурсним по-
тенціалом. так, у великій Британії урожайність 
зернових вдвічі більша і протягом останнього 
п’ятиріччя вона становила 6,4 тонни з гектара, 
а в україні – лише три тонни. При цьому ви-
користання мінеральних добрив та засобів за-
хисту рослин британськими аграріями, відповід-
но, у 16 та 3,5 рази більша, ніж українськими, а 
забезпеченість сільгосптехнікою вища у сімдесят 
разів. тобто, якби в україні хоча б удвічі збіль-
шити ресурс, який нині використовується для 
виробництва, то виробництво зерна можна було 
б подвоїти. все це вимагає залучення інвестицій 
у виробництво та впровадження інновацій. 

впровадження інновацій у виробництво обу-
мовлено вступом україни до сот, членство 
в якій передбачає високий рівень лібералізації 
ринку. Після вступу до сот україна бере на себе 
зобов’язання не обмежувати продаж товарів на 
зовнішніх ринках. Без перспектив експорту про-
дукції україна загалом не має перспектив роз-
витку сільського господарства, а для реаліза-
ції продукції закордон потрібно, щоб вона була 
конкурентоспроможною. досягнути цього можна 
тільки вклавши у виробництво значні інвестиції. 
знаючи родючий потенціал наших земель, інвес-
тор піде в україну, але він має бути впевнений, 
що піднявши врожаї і наростивши виробництво 
тваринницької продукції, частину виробленого 
можливо буде експортувати. створення стабіль-
ної бази для переходу країни на траєкторію ста-
лого розвитку через впровадження інвестицій-
но-інноваційної моделі, побудованої на економіці 
знань, дасть можливість україні зайняти гідне 
місце у новій світогосподарській системі, забез-
печити підвищення конкурентоспроможності 
української економіки і покращити добробут на-
селення та його духовний розвиток.

в умовах становлення ринкових відносин 
основним завданням державної підтримки сіль-
ськогосподарських виробників є досягнення їх 
фінансової стабільності, створення умов для роз-
ширеного відтворення виробництва, забезпечен-
ня конкурентоспроможності продукції в умовах 
членства в сот, стійке і в необхідних обсягах 
надходження до споживачів основних видів ві-
тчизняного продовольства, що гарантує продо-
вольчу безпеку країни та нарощування її екс-
портного потенціалу. 

Поряд із зовнішніми факторами для забез-
печення дохідності об’єктів господарювання осо-
бливе місце належить внутрішнім, які залежать 
від самих суб’єктів, їх працівників, від уміння ра-
ціонально й ефективно використовувати наявні 
ресурси виробництва та економно їх витрачати. 
для переходу до інтенсивного типу відтворення 
необхідні прогресивні зміни на всіх його етапах, 
забезпечення яких можливе завдяки викорис-
танню нових знань та технологій. на цій основі 
можна досягти технічного прориву, який дасть 
імпульс економічному зростанню.

вихід економіки україни з кризового ста-
ну пов’язаний із забезпеченням технологічного 
прориву в індустрії, зняттям чисельних інфра-
структурних обмежень, переходом до високое-
фективного аграрного та аграрно-переробного 
виробництва, створенням сучасної інноваційної 
системи та ефективної інтеграції до розвинутого 
світу. тому в своїх дослідженнях нами, у відпо-
відності до закону україни «Про державне прог-
нозування та розроблення економічного і соці-
ального розвитку україни» [2], зроблена спроба 
розробити концептуальні засади сталого розвит-
ку регіону на інноваційній основі за рахунок ши-
рокого залучення інвестицій та раціонального їх 
використання, враховуючи особливості стану, а 
також розвитку в перспективі різних сільсько-
господарських підприємств.

лісостепова зона україни славиться своїми 
високоврожайними ґрунтами, тому інвестиційні 
процеси мають бути направлені на отримання 
максимальних прибутків від інвестицій, а орга-
нізація високоефективного використання земель 
цілеспрямована на інтенсивне їх використання.

стратегічним завданням галузі землероб-
ства і рослинництва є перехід від індустріаль-
ного типу розвитку, що передбачає нарощуван-
ня переважно техногенних факторів (мінеральні 
добрива, пестициди, потужна техніка тощо), на 
інтенсивний, що зорієнтований на більш раціо-
нальне використання ресурсів агроекосистеми 
без зниження рівня її продуктивності; кращого 
використання біологічного потенціалу культур-
них рослин за рахунок створення більш адаптив-
них сортів і гібридів та науково-обґрунтованого 
технологічного регулювання їх росту і розвитку, 
з метою досягнення найефективнішої дії фізіоло-
го-біохімічних процесів.

Продуктивність земель і тварин в україні 
залишається значно нижчою ніж у розвинутих 
країнах світу, в результаті чого продуктивність 
праці невисока, а собівартість продукції, навіть 
при досить низькому рівні оплати праці, по-
стійно зростає, суттєво перевищуючи її рівень 
в країнах з ринковою економікою. важливим за-
вданням є вираховування системи сівозмін, за-
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безпечення сталої родючості чорноземів, а також 
орієнтирів і пріоритетів, які є прикладом. враху-
вання цих та інших подібних факторів розвитку 
рослинництва необхідно закласти в основу Про-
грами інноваційного розвитку агропромислового 
виробництва черкащини на 2015-2020 роки.

для підвищення родючості земель в пер-
спективі доплату за посіяний гектар зернових 
агропідприємства доцільно надавати лише при 
дотриманні системи сівозмін і проведенні за-
ходів щодо поліпшення родючості ґрунту, так 
як в даний час виносяться з ґрунту із урожаєм 
у два-три рази більше поживних речовин, аніж 
вносять після жнивування. в зв’язку з цим про-
понується й нова система обробітку ґрунту: чисті 
пари замінять зайнятими, де будуть висіватися 
сидеральні культури, які забезпечують нагрома-
дження органічних добрив. Є державна програма 
підвищення родючості ґрунтів, яка фінансувала-
ся в 2008 році з держбюджету, проте видатки 
становлять всього 100 млн грн. через рік-два ця 
програма має стати домінуючою в рослинництві, 
щоб держава не лише обмежувала площі посі-
вів культур, а й сприяла відтворенню родючості 
ґрунтів там, де це необхідно через механізм вап-
нування, гіпсування, тобто хімічної меліорації, 
внесення органіки тощо.

 в рослинництві технологічні процеси мають 
бути направлені на збільшення обсягів виро-
щування пшениці твердих сортів. нині ж через 
традиції, що склалися у виробництві, а відтак 
і в селекції, україна є виробником саме м’яких 
сортів. і для того, щоб реагувати на зміни ціно-
вої кон’юнктури, потрібні селекційні корективи. 
склалась ситуація в країні, що вся пшениця за 
технологією сіється, обробляється і збирається, 
як продовольча, а потім після жнив вона ділить-
ся на класи, шостий з яких – фураж, якого в різ-
ні роки набирається до 50% від усього урожаю. 
тому необхідно посилити дисципліну в техно-
логічному процесі, створити умови переходу до 
високоефективного аграрного та аграрно-пере-
робного виробництва, впровадження сучасної ін-
новаційної системи та ефективної інтеграції до 
розвинутого світу. 

чим вища технологія, тим менші затрати ма-
шин. нинішня модель сільськогосподарського ви-
робництва страждає технічною та технологічною 
відсталістю, а також відсутністю фінансового ме-
неджменту. дефіцит оборотних котів на переосна-
щення сільськогосподарських підприємств при-
звів до того, що господарства живуть «від урожаю 
до урожаю», використовуючи прибуток лише на 
забезпечення поточних витрат на посівну і зби-
ральну компанії. змінити ситуацію можливо лише 
за допомогою прийняття стратегічних рішень, а 
для цього необхідно залучати інвестиції.

традиційний обробіток ґрунту, який засто-
совується протягом тривалого періоду на полях 
сільськогосподарських підприємств, призвів до 
збільшення водної та вітрової ерозії, зменшення 
складу органічних домішок в ґрунті, погіршан-
ня екологічного стану в цілому. в зв’язку з цим 
доцільно застосовувати в діяльності сільськогос-
подарських підприємств ґрунтозахисну систему 
землеробства з розширеним виробництвом родю-
чості ґрунту і поступовим переходом на ґрунтоза-
хисний, малозатратний, енергозберігаючий обро-

біток ґрунту з основами біологічного землеробства 
no-till. в основі даного землеробства лежить тех-
нологія нульового обробітку ґрунту. При ниніш-
ній організації сільського господарства урожай на 
80% залежить від природних умов, а при системі 
no-till вплив погоди і клімату на ефективність 
рослинництва доведено до 20%. решта 80% при-
падають на технології і управління в сільському 
господарстві об’єднані в одну систему.

система no-till передбачає застосування чо-
тирьох основних технологічних операцій, а саме: 
збір, культивація, посів, захист. саме під час збо-
ру урожаю формується основа нульової техно-
логії обробітку ґрунту – прошарок із пожнивних 
залишків. тут важливим є три критерії успіху: 
висота зрізу (на рівні 10-20 см) з врахуванням 
культур і строком посіву наступних культур, 
оптимальна величина подрібнення нетоварної 
долі урожаю (менше 5 см) і рівномірне нагро-
мадження по полю. При культивації важливо 
застосовувати поетапний перехід до нульової 
технології через мінімальний обробіток ґрунту, 
який виключає відвальну оранку, але ще ви-
користовується культивація. остання необхідна 
для вирівнювання поверхні посівної площі при 
збереження звичайної структури ґрунту і ме-
ханічної боротьби із бур’янами в період фор-
мування шару із пожнивних залишків, а посів 
здійснювати по пожнивних залишках, який мі-
німально порушує структуру ґрунту, застерігає 
появу ерозії, знижує втрату вологи. в період об-
робітку сільськогосподарських культур робочим 
розчином від хвороб, шкідників і бур’янів, необ-
хідно максимально покривати листову поверхню 
рослин і рівномірно розподіляти пестициди, а та-
кож своєчасно виконувати роботи з врахуванням 
температури повітря, швидкості вітру і т.д. 

для реалізації даної технології і оптимізації ви-
робничих процесів рослинництва необхідне засто-
сування наступного набору техніки: культиватори 
fg 18.30 та fg 12.30 по ціні 566 тис грн та 360 тис 
грн відповідно; трактори case stX-535 ціною 
1700 тис грн; зернові комбайни cas 2388 по ціні 
1069 тис грн; оприскувачі hagie sts 12 вартіс-
тю 1540 тис грн. оптимальне забезпечення даного 
виду техніки нами було розраховано на 10000 га 
сільськогосподарських угідь для господарств чер-
каської області кожного виробничого типу спеціа-
лізації. звичайно у більшості нинішніх господарств 
таких грошей на закупівлю даного виду техніки не 
має, для цього необхідні інвестиції.

інвестори надають перевагу тим галузям 
і підприємствам, які мають високий інноваційний 
потенціал, що забезпечує зростання прибутку. 

Поряд з рослинництвом галузь тваринництва 
є менш розвиненою і привабливою для потен-
ційних інвесторів. з цього приводу М.в. зубець 
на загальних зборах уаан відмітив, що нам 
сьогодні потрібно глибоко проаналізувати стан 
справ у тваринництві і намітити шляхи відро-
дження галузі та підвищення його конкуренто-
спроможності [3, c. 10]. для цього пріоритетним 
напрямом розвитку всіх тваринницьких галузей 
має бути підвищення продуктивності худоби 
і птиці. в зв’язку з цим значної ваги набуватиме 
питання селекції та розведення тварин.

в регіоні проводиться значна робота по вирі-
шенню даних питань. зокрема черкаським цен-
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тром наукового забезпечення агропромислового 
виробництва розроблено інноваційний проект 
”створення високопродуктивних стад великої 
білої породи свиней різного напряму продуктив-
ності” на основі використання кнурів – плідни-
ків, оцінених за власною продуктивністю та ге-
нотипом, комп’ютеризації селекційного процесу 
в Пз “старий Коврай” створюється високопро-
дуктивне стадо свиней великої білої породи 
внутріпородного типу увБ-2. Багатоплідність 
свиноматок становить 10,8 – 11 гол., жива маса 
гнізда поросят у 2 місяці – 169-175 кг, прижит-
тєва товщина шпику при масі 100 кг – 26-29 мм. 
на контрольній відгодівлі одержано середньо-
добові прирости 650-750 г при витратах корму 
на 1 кг приросту живої маси – 3,85-4,25 кор. од.  
вік досягнення живої маси 100 кг становить  
185-195 днів [4, с. 111].

Проведені дослідження, які знайшли своє 
відображення в другому розділі дисертації по-
казали, що низької ефективності досягають під-
приємства зайняті відгодівлею молодняку врх. 
для підвищення інвестиційної привабливості від-
годівлі великої рогатої худоби доцільно викорис-
товувати досвід тов аФ ”ангус” Шполянського 
району спеціалізованого племзаводу з розведен-
ня абердин-ангуської м’ясної породи. тварини 
абердин-ангуської породи відрізняються висо-
кою енергією росту в перший рік життя і фізіо-
логічно здатні, в середніх умовах годівлі, давати 
середньодобові прирости 900-1000г до 7 місячно-
го віку і 700-850 г до 1 року.

висока ефективність виробництва, а в резуль-
таті значно менший термін окупності інвестицій 
відбудеться з підвищенням продуктивності корів. 
для молочного скотарства важливо забезпечити 
стадо високопродуктивними коровами. високої 
ефективності господарювання досяг створений 
на базі ват нво «Прогрес» черкаський регіо-
нальний селекційний центр. основним напрям-
ком його роботи є розробка і реалізація науково 
обґрунтованих програм селекції у тваринництві 
на базі використання кращого світового генофон-
ду і впровадження ефективних організаційних 
систем та методів селекції тварин. на сучасному 
етапі центр займається нарощуванням генетич-
ного потенціалу новостворених українських чер-
воно- та чорно-рябої молочних порід, подальшим 
удосконаленням симентальської комбінованої 
породи з використанням генофонду сименталів 
німецької і австрійської селекції та формування 
масиву симентальської м’ясної породи. ефектив-
не вирішення цих проблем забезпечується на-
явністю високоцінного за племінними якостями 
стада бугаїв – плідників ват нво «Прогрес». 
з 2016 року в лабораторії підприємства вста-
новлено нову найсучаснішу технологічну лінію 
«Minitub» (німеччина) з оцінки та заморожуван-
ня сперми бугаїв у пастах. використання цієї лі-
нії забезпечило значне поліпшення якості спер-
мопродукції і за цим показником вона відповідає 
вимогам світових стандартів.

не менш важливим завданням в цьому на-
прямі є поліпшення годівлі тварин. При вищій 
продуктивності худоби витрати на 1 ц продук-
ції значно зменшуються. нині головною причи-
ною низької продуктивності тварин є недостатнє 
забезпечення її кормами та незбалансованість 

раціонів по протеїну, мінеральних речовинах 
і вітамінах. Потребу в протеїні доцільно забез-
печувати за рахунок збільшення посівів бобових 
і бобово-злакових кормів. усе фуражне зерно 
повинно згодовуватися тваринам у складі повно-
цінних комбікормів із додаванням білково-віта-
мінно-мінеральних добавок і преміксів.

на ряду з підвищенням продуктивнос-
ті тварин і птиці перед працівниками аграрно-
го виробництва стоїть завдання збільшення їх 
поголів’я в сільськогосподарських та фермер-
ських господарствах. галузі тваринництва мають 
бути направлені на великотоварне виробництво, 
особливо це відноситься до виробництва молока.

з кожним роком корів у державі стає дедалі 
менше. не підтвердилася теорія реформаторів, 
що індивідуальна корова забезпечить державу 
молоком. непродумана аграрна реформа села 
призвела, в багатьох випадках, до знищення ве-
ликих ферм, а без них не стало й перспективних 
сіл. Прикладом високоефективного виробництва 
молока може бути тов “Плешкані” золото-
ніського району. тут поголів’я корів на початок 
2018 року 1300 гол., при продуктивності 5600 кг.

виробництво продукції тваринництва на не-
великих фермах завжди має вищу собівартість 
ніж на великотоварних. не випадково в країнах 
Єс при нижчих ніж в україні закупівельних ці-
нах, молоко є прибутковим. тому значні обся-
ги продукції з мінімальною собівартістю можна 
одержувати на великотоварних фермах чи комп-
лексах, де утримуються високопродуктивні тва-
рини з високим рівнем механізації виробничих 
процесів, але це вимагає значних інвестицій. не 
випадково за кордоном триває укрупнення ферм, 
а це, звісно, вимагає й відповідного технічного 
забезпечення. 

Проблемним залишається виробництво м’яса 
в західному регіоні черкащини, де врх виро-
щується в 2,7 рази менше, ніж в одному золо-
тоніському районі. високих результатів досягла 
агрофірма «атлантик Фармз іі», де виробляєть-
ся «прибуткова» яловичина. нині тут 3 тис голів 
врх, а планують вийти на 5 тис голів. для го-
дівлі тварин використовується силос та корнаж 
із зерна кукурудзи, застосовують безприв’язне 
утримання молодняку на глибокій підстилці. 

в молочному тваринництві одним із найбільш 
відповідальних та трудомістких процесів є до-
їння корів. в передових підприємствах україни 
доїння корів відбувається за допомогою сучас-
них комп’ютеризованих доїльних комплексів. 
в даному випадку доїльним процесом управляє 
комп’ютер. інформація про кожну корову над-
ходить до головного комп’ютера, де здійснюєть-
ся контроль від кількості кормів, яку отримує 
кожна з корів, до кількості молока, яку вона дає 
щодня. в результаті ведеться повний контроль 
за кожною коровою і забезпечується, не менше 
10 тисяч кілограмів молока від них щонайменше 
протягом трьох років.

відповідно до європейських стандартів на про-
дукцію тваринництва, а особливо молоко, корови 
мають доїтися доїльними установками. в останні 
роки в ряді сільськогосподарських підприємств 
використовуються доїльні установки розроблені 
ват «Брацлав», а також інші зарубіжні аналоги. 
якщо у 1990 р. в україні було 92 тис доїльних 
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установок, то нині тисяча. голова ват «Брац-
лав» М. Михайлович зазначає, що торік в одній 
Брестській області Білорусії підприємство змон-
тувало 94 молокопроводи, що вдвічі більше, ніж 
в усій україні. 

для тваринництва україни експортний ринок 
звужується. Щоб пробитись до нього, необхідно 
переводити галузь на сучасний рівень виробни-
цтва. впровадження новітніх технологій має бути 
ресурсозберігаючим, бо їх основне завдання – 
сприяти виробництву дешевого молока. для цього 
мало лише використовувати доїльне обладнання, 
необхідні також у достатній кількості охолоджу-
вачі молока, набір машин і механізмів для обслу-
говування комплексів, кормозаготівлі. все це ви-
магає значних інвестицій в галузі тваринництва.

внаслідок диспаритету цін між сільськогоспо-
дарською та промисловою продукцією агропро-
мисловий комплекс країни втратив значну суму 
коштів, які можна було б направити на забез-
печення відтворювального процесу в сільському 
господарстві. збільшення виробництва сільсько-
господарської продукції вимагає залучення як 
зарубіжної так і вітчизняної техніки. в 2014 р. 
аграрники закупили зарубіжної сільгосптехніки 
на 459 млн дол., в 2017 р. – на 1,275 млрд дол., а 
за вісім місяців 2018 р. – на 1,956 млрд дол. через 
брак коштів машинно-тракторний парк аграріїв 
(зношений на 70-80%) поповнюється переважно 
зарубіжними комбайнами і тракторами, що були 
у використанні. лише за півроку 2018-го сільсько-
господарські виробники закупили понад 4 тис та-
ких комбайнів з майже 7 тис імпортованих.

важливим фактором підвищення ефектив-
ності використання техніки є забезпечення їй 
впродовж року належного завантаження робо-
тою. дорога і більш надійна техніка нового по-
коління є вигідною лише при достатньо великих 
строках використання.

як свідчить практика, найбільшого ефекту від 
застосування технічних засобів, досягають у тих 
підприємствах, де забезпечується раціональна 
структура посівних площ сільськогосподарських 
культур, яка дає можливість більш рівномірно 
завантажувати машини і механізми [5, c. 324]. 

на думку науковців, для того щоб остаточно 
не знищити аПК і «підтягнути» сільськогоспо-
дарське машинобудування, потрібна поетапна 
стратегія переоснащення села. у найближчі два 
роки необхідно стабілізувати склад машинно-
тракторного парку за рахунок відновлювальних 
ремонтів наявної техніки та поступової її заміни 
новою, переважно вітчизняного виробництва.

з 2010 року держава, підтримавши вітчизняно-
го аграрія, має сконцентрувати увагу на створенні 
економічних умов для оновлення та нарощуван-
ня машинно-тракторного парку за рахунок тех-
нічних засобів нового покоління. за розрахунками 
г.М. Підлісецького, щорічна потреба аПК в ма-
шинах і обладнанні становить у ціновому виразі 
25-28 млрд грн, натомість держава на програму 
30% компенсації торік виділила 130 млрд грн [6].

трансформація ресурсів у продукцію прохо-
дить через технологію. в системі ринкових відно-
син, технологія є одним із вирішальних факторів 
конкурентної боротьби, тому вона потребує по-
стійного дослідження як з точки зору її дотри-
мання, так і постійного оновлення.

Шпичак о.М. відмічає, щоб досягти конкурен-
тоспроможності вітчизняної продукції, необхідно 
зменшити її енергоємність, яка перевищує відпо-
відні показники сШа, японії. англії, австралії, 
данії за кількістю кілограмів умовного палива 
(з врахуванням паритету купівельної спромож-
ності) в розрахунку на 1 дол. ввП майже у 4 рази 
і в цілому по світу у 2,6 рази [7, с. 18].

Привабливість інвесторів до інвестування га-
лузей сільського господарства зросте за умови 
зниження втрат уже отриманої продукції, так 
як у високоврожайні роки спостерігаються втра-
ти зерна в результаті того, що частина аграріїв 
зберігає збіжжя у власних, погано пристосованих 
для цього приміщеннях, а в багатьох підприєм-
ствах вони зовсім відсутні. внаслідок недостат-
ньої місткості місцевих елеваторів та хлібоприй-
мальних пунктів, аграрії не в змозі розмістити 
тут збіжжя токів й зберегти його від осінньої не-
погоди, поки зорієнтуються, як краще ним роз-
порядитися. Класність хлібу у таких випадках, 
безумовно, серйозно страждає – різко зменшу-
ється його вартість. це обумовлено тим, що ви-
рощене і обмолочене збіжжя за безцінь скупову-
ється посередниками, а виручені кошти в осінній 
період, необхідні аграріям для погашення взя-
тих банківських кредитів, на добрива та паль-
не. тому аграрному фонду необхідно закупляти 
зерно у власного товаровиробника за ціною, яка 
встановлювалася на світовому ринку, за винят-
ком затрат на транспортування. це дало б змогу 
багатьом тисячам селян не лише вийти з боргів, 
а й своєчасно почати закупівлю високосортного 
насіння, сучасної сільгосптехніки, добрив, засобів 
хімічного захисту, тощо.

в даному напрямку уже працює золотонісь-
ка філія тов сП «нубілон», яка на сьогодні 
є одним із найбільших національних виробників 
та експортерів сільськогосподарської продукції, 
де створено комплекс з прийому та зберігання 
зерна, зокрема лабораторії з аналізу якості зер-
на з виробничими потужностями із його виванта-
женням у сховища, використовується установка 
з просушування та ємність для зберігання зерна.

в цілому в україні не вирішеним залишаєть-
ся питання розвитку інфраструктури зернового 
ринку. зокрема, не збудовано достатньої кількос-
ті сучасних елеваторів, не забезпечено якісного 
транспортування зерна. розуміючи це, підпри-
ємства-лідери аграрної галузі вкладають кошти 
у будівництво високотехнологічних елеваторів, 
що дає можливість роками зберігати зерно, про-
даючи його тільки тоді, коли ринок пропонує 
найвищу ціну. Ще ефективнішим буде, за зраз-
ком канадських фермерів, створити зернові пули. 
такі плани уже формуються в ряді областей, зо-
крема в дніпропетровській та запорізькій .

в україні для активізації експорту зерна, 
особливо кукурудзи (а це зробити дуже складно 
з огляду на втрату ринків і термін для вигідно-
го зовнішнього продажу), при запровадженні но-
вітніх технологій неминуче виникнуть проблеми 
приймання та розміщення зерна нового урожаю. 
Місткість елеваторів для одночасного зберігання 
(без портових елеваторів) в країні розраховані на 
30 млн тонн, а обсяги планових урожаїв (разом 
з перехідними залишками), за прогнозом, мають 
сягнути понад 60 млн. тонн. При цьому необхідно 
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врахувати також збільшення урожаю ріпаку, для 
розміщення якого необхідний особливий підхід.

розміщення та спеціалізація сучасного госпо-
дарства суттєво впливає на темпи його розвитку, 
підвищення ефективності виробництва. це дає 
можливість більш повно використовувати при-
родні та економічні умови підприємств для збіль-
шення виробництва продукції і її здешевлення. 
Поглиблення спеціалізації стимулює зростання 
концентрації виробництва, що проявляється че-
рез переваги великотоварного виробництва. в ре-
зультаті цього скорочуються затрати на техніку, 
обладнання, будівництво в розрахунку на гектар 
сільськогосподарських угідь та голову тварин.

Підвищення впливу зовнішніх факторів у рин-
кових умовах кардинально змінило порядок доходів 
сільськогосподарських підприємств. вироблений 
продукт тут має довести свою суспільну значи-
мість, корисність, виробляти треба не те, що мож-
на виробляти, а те, що можна продати й одержати 
необхідний прибуток. саме невпевненість аграріїв 
у збуті хліба за ринковими цінами пояснює істотне 
збільшення угідь під вирощування «безпрограш-
них» культур, зокрема соняшнику і ріпаку, так як 
проблем зі збутом того ж ріпаку закордонним фір-
мам не має. тому підходи до традиційно вирощува-
них культур в регіоні можуть змінюватись.

це, перш за все, відноситься до розвитку 
цукрової галузі, так як бізнес у нашій цукро-
вій галузі набуває рис жорсткої конкуренції 
і втриматися на ринку буде не просто. тому ряд 
сільськогосподарських підприємств відмовилися 
від вирощування цукрових буряків, тобто скоро-
тили площі їх посівів, й стали займатися вирощу-
ванням зернових та інших культур, попит на які 
у світі зростає мало не щодня (соняшник, ріпак 
та ін.). Підприємства, які в майбутньому будуть 
займатися вирощуванням цукрових буряків, ма-
ють запровадити новітні технології та довести 
урожайність до 500 ц і більше. 

особливо перспективною культурою аналі-
тики вважають кукурудзу. на користь такого 
вибору свідчить те, що нині виробництво куку-
рудзи прибуткове за будь-яких умов та витрат 
на її вирощування. Крім того, світ переходить на 
біопаливо, і ця рослинна розглядається як дуже 
ефективна сировина для виробництва біоетано-
лу, саме тому кукурудзяний ринок вважається 
практично необмеженим. ця культура залиша-
ється цінною і для тваринництва та харчопро-
му. в перспективі україна може міцно закріпи-
тися на світовому ринку кукурудзи з вигодою 
для себе, а поступове скорочення світових за-
пасів і те, що найбільший постачальник куку-
рудзи – сШа (частка цієї країни на світовому 
ринку 60%) – переорієнтовується на біоетанол, 
вже спричинила зростання цін на цю продукцію. 

за рахунок вдосконалення цінової політики 
між переробними підприємствами аПК та ви-
робниками їх сировини, ефективність аграрно-
го виробництва можливо суттєво підвищити що 
дасть можливість залучити додаткові інвестиції 
в сільськогосподарське виробництво.

значним орієнтиром привабливості розвитку 
молочного скотарства в регіоні виступають наявні 
та потенційні розміри ринків збуту продукції. на 
території черкащини знаходяться підприємства, 
що входять до складу відомої в україні корпорації 

«Клуб сиру», які виробляють майже 33% продук-
ції від загальнообласних обсягів молочної галузі. 
річний обсяг переробки молока ват «Канівський 
маслосирзавод», ват «Корсунь-Шевченківський 
маслосирзавод» та ват «Молоко консервний 
комбінат» (м. тальне) становлять близько 300 тис. 
тонн. вони виробляють понад 18 тисяч тонн твер-
дих сирів та 10 тис. тонн сухого молока і вершків. 
Корпорація «Клуб сиру» багато коштів вкладає 
в розвиток підприємства. тільки протягом мину-
лого року сума вкладених інвестиції становила 
6,7 млн дол., а протягом 2008-2009 рр. планується 
вкласти ще близько 25 млн дол., що дасть змо-
гу тільки Канівському маслосирзаводу збільшити 
виробництво сиру до 100 тонн на добу. 

для того, щоб молочний сектор достойно роз-
вивався з лібералізацією та посиленням конку-
ренції, потрібно терміново підвищувати технічну 
та економічну ефективність переробного сектора, 
збільшувати концентрацію виробництва та адап-
тування сектора до вимог законодавства Єс з гі-
гієни та безпеки.

для аграрного сектора, через катастрофічне 
зношення МтП аПК (70-90%), урядом україні 
впроваджено три державні програми технічного 
переоснащення сільського господарства. це част-
кове здешевлення кредитів комерційних банків, 
30% компенсація вартості складної сільгосптехні-
ки і фінансовий лізинг, але цього явно недостат-
ньо. як наслідок, за технологічним рівнем виро-
бленої продукції україна все більше відстає від 
економічно розвинутих країн світу та продовжує 
нарощувати виробництво продукції з низьким 
ступенем переробки та великою енергоємністю.

інвестиційним проектам присутня конкретна 
направленість і вони мають бути реалізовані в тих 
регіонах, або підприємствах, де для них створе-
ні найбільш сприятливі інвестиційні умови для 
підвищення конкурентоспроможності економіки, 
розв’язання проблем, пов’язаних із сталим роз-
витком, технологічним та інноваційним проривом 
нашої держави, відновленням статусу україни 
як країни, яка стратегічно спроможна розв’язати 
продовольчу безпеку у світовому господарстві, 
що. Кожний інвестиційний проект важливо впро-
ваджувати в тих підприємствах, або галузях, де 
створенні для нього найкращі умови і стає осно-
вою пріоритету для суб’єкта інвестування.

за оцінками європейських експертів і експертів 
світового банку, сільськогосподарський потенціал 
україни використовується лише на 25-30%. якщо 
ж україна використає свій сільськогосподарський 
потенціал на 100%, то зможе виробляти продук-
цію на 45-50 мільярдів доларів, (за базовими ціна-
ми минулого року), а це значить, що ми можемо 
експортувати продукцію на 30-40 мільярдів дола-
рів. у такому випадку членство в сот дає вели-
кі переваги. найближчим часом треба вирішити 
низку серйозних проблем, пов’язаних із техніч-
ним переоснащенням, проте й витрачати кошти 
треба раціонально, орієнтуючись на перспективні, 
конкурентоспроможні галузі.

недосконалість фінансової підтримки україн-
ських селян проявляється через дорогий фінан-
совий лізинг та недостатні обсяги бюджетного 
фінансування. у 2017 р. з 242 млн грн, спрямова-
них на закупівлю техніки на умовах фінансового 
лізингу, селяни отримали лише 42 млн грн.
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в перспективі доцільно перевага надавати-

меться внутрішнім інвесторам, які спрямовува-
тимуть кошти на розвиток тваринницької галузі, 
що забезпечить розширене відтворення, отри-
мання прибутків та покращить зайнятість сіль-
ського населення. сьогодні для україни поряд 
з внутрішніми інвестиціями важливим є залу-
чення не просто прямих, а стратегічних інозем-
них інвестицій.

Ми приєднуємося до думки в.К. терещенко, 
що стратегічним завданням формування орга-
нізаційно-економічного механізму інвестування 
в сільському господарстві є здійснення виваже-

ної інвестиційної політики в галузі, яка повинна 
стати одним із найголовніших факторів виходу із 
з інвестиційної та технічної кризи, в яку потра-
пив аграрний сектор економіки [8, с. 16].

висновки з даного дослідження і перспективи.  
в цілому загальний стан економіки, податкова 
та фінансово-кредитна політика держави, рі-
вень інфляції, стимулювання імпорту, відтер-
мінування сплати мита на імпортні матеріали, 
стимулювання експорту, пом’якшення оподатку-
вання доходів від експорту, відшкодування мита 
є основними методами стимулювання інвестицій-
ної діяльності в галузях аПК.
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направления пОвЫШения инвестициОннОЙ привлекательнОсти 
сельскОхОзяЙственнЫх предприятиЙ черкащинЫ

аннотация
в работе изложены вопросы повышения экономической эффективности инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики. определено экономическую суть 
инвестиций, рассмотрено их классификацию, характеризировано инвестиционную деятельность и ее 
развитие в украине, а также установлено инвестиционную привлекательность сельскохозяйственных 
предприятий в регионе. исследованы источники формирования инвестиций, а также рассмотрены 
методы оценки экономической эффективности инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. 
Проанализированы условия инвестиционной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях 
и определено ее экономическую эффективность. установлено направления и источники финансирова-
ния инвестиционной деятельности предприятий. обоснованы направления повышения экономической 
эффективности вложения инвестиций в сельскохозяйственные предприятия. Проведена комплексная 
оценка экономического развития сельского хозяйства региона. определено типы специализации сель-
скохозяйственных предприятий с наиболее высокой экономической эффективностью использования 
инвестиций. При этом большое внимание уделено повышению производительности сельскохозяйствен-
ной продукции за счет внедрения энергосберегающей обработки почвы на основе биологического зем-
леделия no-till. в основу данного земледелия положена технология нулевой обработки почвы. Предло-
жено методику рейтинговой оценки инвестиционного потенциала сельского хозяйства региона в целом 
и в разрезе районов. оценено влияние инвестиций на размер прибыли в сельскохозяйственных пред-
приятиях разных производительных типов региона при помощи корреляционного анализа.
ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, сельское хозяйство, инвестиционная 
привлекательность, экономическая эффективность инвестиций, инвестиционный климат.
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directiOns increAse Of inVestment AttrActiVeness  
AgricuLturAL enterprises Of cherkAsY OBLAst

summary
the article deals with the question of increasing the economic efficiency of the investment activity in the 
agricultural enterprises under the market economy conditions. the economic essence of the investment 
was determined and their classification were examined, the investment activity and its development in 
ukraine were characterized, the investment attractiveness of the agricultural enterprises in the region 
was determined. the sources of the investment forming were investigated, and also, the methods of 
the appreciation of the investment activity in agriculture were examined. the conditions of the invest-
ment activity in the agricultural enterprises were analyzed and its economic efficiency was determined.  
the directions and the sources of the investment activity financing of the enterprises was established. 
the directions of increasing of the economic efficiency of investing in the agricultural enterprises were 
grounded.
keywords: investment, investment activity, investment attractiveness economic efficiency of the invest-
ments, investment climate, agriculture.


