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Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських  

підприємств України 

 

Іванов І.І., к.е.н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

 

Актуальність дослідження інвестиційних процесів на сільськогосподарських 

підприємствах України обумовлена необхідністю становлення й зміцнення 

конкурентних позицій вітчизняних підприємств в умовах можливої інтеграції 

України в світову економічну систему. Вітчизняні підприємства 

характеризуються великим ступенем зношеності основних фондів, низьким 

рівнем оснащеності підприємств, що вимагає залучення значних об’ємів 

інвестицій для можливості розвитку високотехнологічних виробництв, 

орієнтованих на випуск сільськогосподарської продукції. Це дозволить 

сформувати експортний потенціал України і перейти до інноваційно-

інвестиційної моделі розвитку. Проте вирішення цих завдань має здійснюватися 

не тільки на рівні самих підприємств, а й з обов’язковою підтримкою держави. 

В ринкових умовах функціонування вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств необхідним є підвищення інноваційного потенціалу, що неможливо 

без активізації інвестиційної діяльності. Інвестиції займають головне місце в 

розвитку економічних процесів, являються одним із факторів економічного 

зростання і оновлення як на рівні держави в цілому, так і на рівні окремих 

сільськогосподарських підприємств. Інвестиції є запорукою стабільної 

господарської діяльності, умовою збільшення обсягів виробництва, поліпшення 

якості продукції підприємств і організацій та зміцнення її конкурентних позицій 

на ринку. За їх допомогою формується матеріально-технічна база підприємств, 

здійснюється розширене відтворення основних засобів.  

В економічній літературі поняттю “інвестиції” надаються різні значення. 

Проте згідно із Господарським кодексом, інвестиціями у сфері господарювання 

визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних 

цінностей та майнових прав в об'єкти господарської діяльності з метою 

одержання доходу (прибутку) або досягнення іншого  

соціального ефекту
1
. 

 Разом з тим поряд із терміном “ інвестиції ” все частіше застосовується 

поняття “інвестиційного забезпечення”. Слід зазначити, що у доступній нам 

довідковій економічній літературі ми не знайшли визначення цього поняття.  

                                                           
1 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. 

Проте ряд авторів все ж здійснили спроби дати визначення поняттю                    

“ інвестиційне забезпечення ”. Зважаючи на це, в цілому погоджуємося із 

Я.А. Шевцовою, яка запропонувала розглядати поняття “ інвестиційне 

забезпечення” як систему “ заходів щодо концентрації та реалізації інвестицій, 

вибору раціональних методів управління у сфері інвестування ”
2
.  

Інвестиційне забезпечення має велике значення для ефективного розвитку 

сільськогосподарських підприємств України. Сільське господарство має велику 

інвестиційну привабливість, однак відчуває гостру потребу у значних обсягах 

капіталовкладень задля його розвитку. Сьогодні аграрна галузь України 

характеризується як збиткова. За останніми дослідженнями середній рівень 

рентабельності сільського господарства в Україні в 2010 р. складає близько 

16,0%. При цьому виробництво продукції рослинництва і тваринництва було 

рентабельним - +19,6% і +0,1% відповідно. Непогану рентабельність отримано 

від виробництва зернових(+16,4%)р, цукрових буряків (+7,1%), молока (+4,1%), 

яєць (+13,0%). На сьогодні рентабельність вирощування ріпаку – більше 150%, 

кукурудзи - більше 50%, пшениці – більше 20%. Такі показники характерні для 

підприємств, які ведуть екстенсивні методи господарювання, використовуючи 

застарілі технології та матеріально-технічну базу. Фінансовий результат 

сучасних інноваційних підприємств в 2010 р. є вищим. Так, рентабельність 

виробництва пшениці сягала 80%, насіння соняшнику – перевищувала 130%
3
.  

Від економічної ефективності  

 

                                                           
2 Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств: автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук. / Я.А. Шевцова. – Луганськ, 2003. – 20 с. – с. 7. 
3 Напрями формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств /О. М. Борсук //Вісник 

ХНТУСГ ім. П. Василенка – Харків – Вип. 97. – 2010. – С. 7 – 34. – с. 9. 


