
ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

11

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для ефективного виконання робіт зі збереження,

охорони та підвищення родючості грунтів, а також
відповідно до вимог ЄС, для проведення досліджень на
сучасному рівні у системі ISO Державному технологіч-
ному центру охорони родючості грунтів та регіональ-
ним центрам "Облдержродючість" необхідна сучасна
техніка, лабораторне та інше обладнання, новітні ком-
п'ютерні програми, бази даних тощо. Зазначені та інші
об'єкти утворюють матеріально-технічну базу, станов-
лення та розширення якої потребує певного інвестицій-
ного забезпечення системи охорони родючості грунтів.
Зважаючи на першочергове значення цієї складової
діяльності установ системи охорони родючості грунтів,
досить важливим є аналіз їх стану та динаміки. Це й зу-
мовило актуальність даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

У наявних на сьогодні дослідженнях системи охо-
рони родючості грунтів значна увага приділяється вив-
ченню проблеми деградації грунтів та необхідності
збільшення інвестицій у родючість грунтів. Ці пробле-
ми розглядали та вирішували багато дослідників,
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у наукових дослідженнях проблема матеріально-техні-
чного забезпечення системи охорони родючості грунтів
як основна складова інвестиційного забезпечення
центрів охорони родючості грунтів, що визначає перс-
пективи подальшого розвитку даної системи, у науко-
вих дослідженнях не розглядалася.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Зважаючи на визначальну роль матеріально-техні-

чної складової інвестиційного забезпечення системи
охорони родючості грунтів та беручи до уваги відсут-
ність її глибоких досліджень, метою даної статті стала
оцінка сучасного стану, динаміки та структури матері-
ально-технічної бази установ системи охорони родю-
чості грунтів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріально-технічна база системи охорони родю-
чості грунтів включає, перш за все, основні засоби, не-
матеріальні активи, незавершене будівництво Держав-
ного технологічного центру охорони родючості грунтів
та регіональних центрів "Облдержродючість", що скла-
дають необоротні активи досліджуваних установ.

Саме наявність та сучасний рівень необоротних ак-
тивів створює можливості для ефективного використан-
ня фінансових, трудових, інформаційних ресурсів у про-
цесі розвитку системи охорони родючості грунтів. Тому
зростання вартості необоротних активів "Центрдерж-
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родючості" та його регіо-
нальних відділень —
центрів "Облдержродю-
чості" є важливим показни-
ком, що свідчить про на-
явність перспектив подаль-
шого розвитку системи охо-
рони родючості грунтів в
Україні. Динаміку необо-
ротних активів установ дер-
жавної системи охорони
родючості грунтів за останні
роки наведено в табл. 1.

Аналіз зміни вартості необоротних активів установ
державної системи охорони родючості грунтів за
2005—2008 рр. свідчить, що вартість необоротних ак-
тивів Державного технологічного центру охорони ро-
дючості грунтів щорічно зростає. Найбільші темпи рос-
ту вартості необоротних активів спостерігаються в 2008
р., коли порівняно з показником 2007 року вона
збільшилася на 15,7 млн грн. (на 32,9%).

Позитивною тенденцією є зменшення в 2008 р. на
0,2 млн грн. (на 34,5%) вартості незавершеного будів-
ництва, що частково забезпечило зростання вартості
основних засобів установ охорони родючості грунтів.

Більш високими темпами зростала вартість немате-
ріальних активів установ системи охорони родючості
грунтів — вона в 2008 р. порівняно з 2007 р. зросла на
8,1 млн грн., або у 73 рази. Це свідчить про активний
процес створення та функціонування в системі охоро-
ни родючості грунтів високовартісних нематеріальних
активів — програмного забезпечення, геоінформацій-
них систем дослідження грунтів, прав користування ба-
зами даних тощо. В умовах інформатизації суспільства
та автоматизації багатьох виробничих процесів саме
нематеріальні активи стають потенційним джерелом
високоефективного використання фінансових, трудових
та інших ресурсів. Особливо важливими нематеріальні
активи є для установ системи охорони родючості грун-
тів, робота яких пов'язана як з численними картограф-
ічними, агрохімічними послугами, так і з науково-дос-
лідною діяльністю. Тому надзвичайно високі темпи ро-
сту вартості нематеріальних активів у динаміці свідчать
про перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку
системи охорони родючості грунтів.

Основним складовим елементом необорот-
них активів установ державної системи охоро-
ни родючості грунтів є основні засоби. У їх
структурі зросла питома технічних засобів
(табл. 2).

Аналіз структури основних засобів установ
державної системи охорони родючості грунтів
за роками показав, що найбільшу питому вагу в
структурі основних засобів займають будинки і
споруди (41—48 %), а також машини та облад-
нання (42—44 %).

У динаміці частка вартості будинків та спо-
руд зменшується, а машин та обладнання, на-
впаки, зростає, що зумовлено змінами абсолют-
ної вартості цих складових основних засобів
установ системи охорони родючості грунтів.
Зростає також частка інструментів, приладів та

інвентаря. Збільшення їх питомої ваги спричинене як аб-
солютним зростанням вартості інструментів, приладів
та інвентарю, так і відносним зменшенням питомої ваги
інших складових, зокрема, будинків та споруд. Такі
зміни свідчать про наявність перспектив подальшого
інвестиційного розвитку системи охорони родючості
грунтів, оскільки саме обладнання та інструментарій є
важливими засобами виробництва у процесі надання
послуг центрами "Облдержродючість".

Аналізуючи необоротні активи, неможливо не роз-
глянути, за рахунок яких показників відбувалося
збільшення чи зменшення активів. Аналіз динаміки та
джерел збільшення вартості необоротних активів уста-
нов системи охорони родючості грунтів представлено в
табл. 3.

Дані табл. 3 свідчать, що необоротні активи уста-
нов державної системи охорони родючості грунтів ство-
рюються переважно шляхом придбання за грошові кош-
ти у постачальників, отримання благодійних внесків,
отримання в межах головного розпорядника бюджет-
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Таблиця 1. Динаміка необоротних активів установ державної системи

охорони родючості грунтів у 2005—2008 роках, млн грн.
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Таблиця 2. Обсяги основних засобів установ

системи охорони родючості грунтів у

 2005—2008 роках, млн грн.
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Таблиця 3. Динаміка обсягів надходження

необоротних активів установ системи охорони

родючості грунтів у 2005—2008 роках
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них коштів, добудівлі, реконструкції та модернізації,
проведення індексації вартості необоротних активів та
інших надходжень.

Вартість необоротних активів у 2005—2007 рр. зро-
стала переважно за рахунок придбання за оплату від
постачальників за рахунок капітальних видатків. У 2008
р. збільшення необоротних активів відбулося переваж-
но за рахунок спеціального фонду, в зв'язку з тим, що
по загальному фонду не планувались капітальні видат-
ки (капітальний ремонт, придбання основних засобів).
Деяке підвищення вартості необоротних активів уста-
нов системи охорони родючості грунтів було зумовле-
не індексацією та до оцінкою.

Центром "Облдержродючість" була розроблена
програма технічного переоснащення центрів, реаліза-
ція якої планувалась на 2009 рік. Завдання програми —
комплексне переоснащення сучасним лабораторним і
приладним обладнанням державних проектно-техноло-
гічних центрів охорони родючості грунтів і якості про-
дукції АР Крим та областей. Потреба в приладах та об-
ладнанні лабораторій станом на 01.01.2009р. подана в
табл. 4.

Вагома складова потреби є в основних засобах —
машинах та обладнанні, а саме:

— обладнання для визначення агрофізичних, агро-
хімічних та фізико-хімічних показників грунтів, а також
показників забруднення;

— допоміжне загальнолабораторне обладнання.
Потреба в нематеріальних активах — програмне

забезпечення центрів "Облдержродючість" для форму-
вання національних, регіональних та місцевих банків
даних. Щодо інструментів, приладів, та інвентарю —
GPS-прилади.

ВИСНОВКИ
1. Однією з позитивних тенденцій інвестиційного

розвитку системи охорони родючості грунтів України
на сучасному етапі є збільшення в динаміці вартості
матеріально-технічної бази — необоротних активів ус-
танов досліджуваної системи.

2. Інвестиції в матеріально-технічне забезпечення
системи охорони родючості грунтів (приріст вартості
необоротних активів) здійснюються на сучасному етапі
переважно шляхом придбання необоротних активів за
оплату від постачальників, що характерно для більшості
установ бюджетної сфери.

3. Перспективними джерелами інвестування мате-
ріально-технічного забезпечення є власні кошти уста-
нов, самостійна розробка, виготовлення та впроваджен-
ня в роботу необоротних активів, зокрема нематеріаль-
них активів, які особливо важливі для діяльності центрів
системи охорони родючості грунтів.

4. Мережа регіональних центрів "Облдержро-
дючість" не має джерел бюджетного фінансування для
комплексного сучасного переоснащення лабораторій.
Кошти, які центри отримують за проведення додатко-
вих досліджень у сфері охорони та підвищення родю-
чості грунтів та якості рослинницької продукції, є недо-
статніми для проведення технічної модернізації лабо-
раторій на належному рівні.

5. Інвестування розвитку системи охорони родю-
чості грунтів створить належні умови для контролю за
охороною та підвищенням родючості грунтів з боку дер-
жави.
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Таблиця 4. Потреба в основних засобах у

регіональних центрах "Облдержродючість"


