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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання інвестиції ви!

ступають найважливішим засобом забезпечення струк!

турних зрушень у народному господарстві, прискорен!

ня технічного прогресу, підвищення якісних показників

господарської діяльності на мікро! і макрорівнях [5, с.

58]. Інвестування як економічний процес активізації

діяльності підприємства є важливішим механізмом со!

ціально!економічних перетворень, особливо в умовах

кризової ситуації, що склалася в Україні, та зумовила

низьку інвестиційну активність, зокрема у підприємствах

цукровобурякового виробництва.

Тісний зв'язок між інвестиційними процесами і ди!

намікою виробництва відмічають сучасні дослідники.

Причому цей зв'язок взаємний: згортання виробництва

зменшує попит на інвестиції, а дефіцит інвестиційних ре!

сурсів призводить до згортання виробництва [4, с. 122].

Отже, інвестиції є економічною основою відроджен!

ня цукровобурякового виробництва як провідного особ!

ливо у господарствах лісостепової зони. Організація бу!

ряківництва у господарствах є одним із чинників підви!

щення культури землеробства. Разом з тим цукрові бу!

ряки є єдиною технічною культурою для виробництва

енергетичного продукту харчування — цукру, а багато!

компонентість її вихідної продукції — цукру, меляси,

жому є також базою для розвитку тваринництва й бага!

тьох галузей харчової і переробної промисловості та ви!

робництва широкого асортименту продовольчих товарів

і продуктів технічного призначення, а також збільшення

робочих місць та зайнятості населення на селі [2, с. 77].
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Тому виникає необхідність досконалого вивчення пи!

тання інвестування у розвиток цукровобурякового ви!

робництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні аспекти інвестування у розвиток аграр!

ного виробництва досліджували О. Гаврилюк [1],

М. Коденська [2], Ю. Лупенко [1; 4; 3; 7], Н. Мазур [5], Л.

Смолій [8], Ю. Хвесик [9]. Але науковці повністю не вис!

вітлили питання інвестування у галузь. Отже, з метою по!

глибленого вивчення інвестування цукробурякового ви!

робництва потрібно детальніше провести дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтувати інвестиції у розвиток цукровобуряко!

вого виробництва та забезпечення стабілізації його

ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вітчизняне цукровобурякове виробництво потребує

масштабних інвестицій. Необхідність є не лише у онов!

ленні техніки, а й у терміновому забезпеченні освоєння

інноваційних технологій для підвищення конкуренто!

спроможності галузі.

Цукровобурякове виробництво має недовикориста!

ний виробничий, науковий і інтелектуальний потенціал ,

що для свого використання потребує інвестиції в аграр!

ний сектор. Ризикованість в умовах кризових ситуацій

стримує інвестування аграрного сектору економіки,
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особливо сільськогосподарських підприємств. Хоча в Ук!

раїні привабливою є земля, що істотно виграє за якістю

і потребує у два — три рази менше добрив і техніки на

гектар, ніж європейський грунт [1, с. 64]. Основні показ!

ники діяльності сільського господарства розглянемо у

таблиці 1.

Обсяги капітальних інвестицій за роками досліджу!

ваного періоду (2010—2013 рр.) збільшувались в по!

рівнянні з попередніми роками і становили у 2013 році

— 1853 млн грн. або у 2 рази більше, водночас вироб!

ництво валової продукції зросло на 46 % (16022,9 млн

грн. у 2013 році). Разом з тим прибуток зменшився май!

же у 2 рази і становив 757

млн грн. Вартість основних

засобів збільшилась на 15%

і становила у 2013 р. — 8416

млн грн. Звідси не відповід!

на динаміка обсягів інвес!

тицій та важливих показ!

ників роботи сільського гос!

подарства — інвестиції зро!

стають швидше, ніж резуль!

тативні показники.

Успішний розвиток сільського господарства

потребує інвестицій, а нагальною необхідністю

є освоєння інноваційних технологій для підви!

щення конкурентоспроможності галузі. Так, ос!

танніми роками капітальні інвестиції в сільсько!

му господарстві зростають (рис. 1).

Зокрема у 2010—2013 роках обсяги капі!

тальних інвестицій зростали щорічно на 17!

219%. Притому, що у 2013 році було на 7%

зменшено загальний обсяг капітальних інвес!

тицій.

У нинішніх умовах потенціал інвестування в

сільське господарство постійно зростає. Цьому

сприяє, насамперед, збільшення попиту на про!

дукцію галузі на світовому ринку і, відповідно,

високі темпи підвищення цін [3, с. 60].

Майже 70% інвестицій в сільському госпо!

дарстві формується за рахунок власних коштів

вітчизняних товаровиробників і очікується, що

ця частка збережеться і надалі. Прогнозується

зростання власних коштів товаровиробників на

інвестиційні цілі за рахунок амортизаційних

відрахувань [7, с. 14].

У сьогоднішній ситуації навіть великі підприємства

змушені переглянути інвестиційні плани й відмовитись від

великих витрат, підтримуючи лише діючі потужності, що,

насамперед, спричинено гострим дефіцитом кредитних

ресурсів [8, c. 65].

Необхідність залучення інвестиційних ресурсів у

сільське господарство зумовлюється гострою потребою

в оновленні матеріально!технічної й технологічної бази

сільськогосподарських підприємств, що дасть мож!

ливість товаровиробникам нарощувати обсяги виробниц!

тва, знижувати його вартість, поліпшувати умови праці,

виробляти конкурентоспроможну про!

дукцію, підвищуючи продуктивність, ста!

вати активними учасниками ринку [9, с.

64].

Вартість основних засобів у бурякі!

вництві в 2013 році зросла на 23%, але

витрати на їх придбання зменшились на

10% порівняно із 2010 роком (табл. 2).

Спеціальної бурякозбиральної техн!

іки було закуплено на суму — 2,3 млн

грн., що більше у 6 раз, а техніки загаль!

ного призначення — 5,5 млн грн., що

менше на 34%. В загальному сума основ!

них засобів буряківництва зросла на

22% і становила у 2013 р. — 607,7 млн грн.,

у тому числі на 1 га посівів — 23,4 тис.

грн., що у 3 рази більше 2010 р. За роз!

рахунками Г. Підлісецького нормативна

потреба основних засобів на виробниц!

тво цукрових буряків в зоні Лісостепу Ук!

раїни при урожайності 400 ц/га стано!

вить — 34704,3 грн/га [6, с. 15]. За на!
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Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій Полтавської
області за роками, млн грн.

Таблиця 2. Розрахунок інвестицій в основний капітал
цукровобурякового виробництва Полтавської області за

роками

1 Інформація Департаменту аграрно!промислового розвитку ПДОА.
2 Розрахунково за відсотком буряків у структурі посівів за роками.

Джерело: власні розрахунки автора.

 2010 2011 2012 2013 2013  % 
 2010 

1.     
,  . 488,7 502,5 605,4 599,9 122,8 

2.    
,  . 8,7 18,7 15,9 7,8 89,7 

  :  
-   

1 
0,4 11,0 5,7 2,3 575 

-   2 8,3 7,7 10,2 5,5 66,3
3.     

,  . 497,4 521,2 621,3 607,7 122,2 

  :  1  , . . 7,3 8,5 10,2 23,4 320,5
4.    1  , 

. . 34,7 34,7 34,7 34,7 100 

5.    , 
. . 27,4 26,2 24,5 11,3 41,2 

Таблиця 1. Основні показники діяльності сільського господарства
за роками

* Джерело: розрахунки автора на основі Статистичного щорічника Полтавської області

за 2013 р.

 2010 2011 2012 2013 2013  % 
 2010 

2013  % 
 2012 

1.  ,  . 6446 6768 7342 8416 130,6 114,6
2.  ,  . 845,9 1259,2 1579,7 1852,7 219,3 117,3 
3.  ,  . 10999,2 14922,5 13399,8 16022,9 145,7 119,6
4. ,  . 1062,2 1579,6 1482,4 757,4 71,3 51,1 
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шими розрахунками додатково необхідно

інвестицій у 2013 р. — 11,3 тис. грн. Активі!

зація інвестування до цієї галузі, можлива в

результаті успішного їх розвитку і переоріє!

нтацією на прогресивні технології вирощу!

вання і використання нової економічно виг!

ідної техніки вітчизняного виробництва.

Приріст інвестицій протягом аналізова!

ного періоду є, але у 2013 р. відбувся спад

на 1,8 тис. грн. порівняно з 2012 роком, але

це більше, ніж у 2010 р.

Проте результативність виробництва

цукрових буряків, яку характеризує рівень

рентабельності, за роками була низькою

(рис. 2), у 2012 р. — 3,9 %, проте у 2013 році

досягнуто найвищої рентабельності за ос!

танні роки — 11,4%. Збитки в галузі призвели до змен!

шення кількості підприємств, що займаються бурякосі!

янням і у 2013 році становила лише 35 одиниць.

Порівнюючи інвестиції з рентабельністю виробниц!

тва прослідковуємо невідповідність вкладених інвестицій

із результатами цукровобурякового виробництва в регі!

оні. Лише виправдані інвестиції у придбання є у 2011 році

коли було вкладено найбільше у бурякозбиральну тех!

ніку: у розрахунку на 1 га — 159 грн., а відповідно і рівень

рентабельності становив 9,4%. У 2013 році рента!

бельність 11,4% при інвестуванні у бурякозбиральну тех!

ніку — 71 грн./га.

ВИСНОВКИ
Для покращення стану в цукровобуряковому вироб!

ництві терміново потрібні інвестиції. Їх активізація до!

цільна шляхом: впровадження пільгового оподаткуван!

ня прибутків сільськогосподарських підприємств, стиму!

лювання пільгового кредитування банками та надання

фінансової підтримки у разі необхідності, субсидування

та дотування з бюджету, як важливого джерела підтрим!

ки сільськогосподарських підприємств, інтеграції з ме!

тою спрощення виробництва, технічного облаштування

та логістика виготовленої продукції, інтенсифікації ви!

робництва за рахунок нарощування інвестицій та стиму!

лювання підвищення продуктивності праці.

Реалізація названих мотиваційних чинників потребує

значних вкладень та активізації інвестиційної діяльності

в аграрному секторі економіки.
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Рис. 2. Рівень рентабельності цукрових буряків
у Полтавській області за роками, %


