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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оптимальне функціонування сільськогосподарських

підприємств здійснюється за умови забезпечення ефек*

тивності їх підприємницької діяльності, оцінка якої охоп*

лює усі її аспекти (виробничий, маркетинговий, інновац*

ійно*інвестиційний, фінансовий, соціальний тощо) та

функції менеджменту. Власники підприємств повинні по*

стійно проводити моніторинг їх діяльності для досягнен*
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ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF MATERIAL
AND TECHNICAL BASE OF ENTERPRISES

Досліджено основні тенденції оснащення матеріально�технічної бази хмелепідприємств.
Окреслено стан та перспективи розвитку матеріально�технічної бази хмелепідприємств, яка б
відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зростання
рівня фондозабезпеченності аграрного сектору економіки, відповідність складу основних за�
собів кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційно�інвестиційній основі техніко�техно�
логічного потенціалу сільськогосподарського виробництва є першочерговим стратегічним зав�
данням. Розкрито та обгрунтовано важливість формування матеріально�технічної бази хмеле�
підприємства у практичному значенні.

The basic tendencies of rigging of material and technical base of hop�grower economies are
investigational in the article. The state and prospects of development of material and technical base
of hop�grower economies are outlined, what would answer world standards and modern requirements
in relation to the newest technologies. Increase of level of to material well�being agrarian to the
sector of economy, accordance of composition of the fixed assets to the best world standards,
development on innovative�investment basis of technical and technological potential of agricultural
production is a near�term strategic task.

Importance of forming of material and technical base of hop�grower economies is exposed and
reasonable in practical value.
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ня максимальної віддачі від вкладеного капіталу й досяг*

нення успішного функціонування бізнесу. Результати

оцінки підприємницької діяльності становлять основу для

прийняття управлінських рішень щодо вибору системи

цілей розвитку підприємства, пошуку шляхів і методів

досягнення цих цілей, здійснення раціоналізації органі*

зації виробництва, створення системи інформаційно*ана*

літичного забезпечення діяльності підприємства.
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Оцінювання інноваційно*інвестиційних рішень та

економіко*математичне моделювання ефективності

інноваційно*інвестиційних проектів сільськогосподарсь*

ких підприємств, по суті, доповнюють один одного,

оскільки обидва стосуються інвестиційного проектуван*

ня та містять комплекс методів та моделей, здатний ви*

світлити інноваційно*інвестиційний розвиток, але у

різній площині. Різниця полягає в їх відношенні до стра*

тегування: інвестиційне рішення є його інструментом, а

інноваційно*інвестиційний проект — об'єктом.

Інструментарій оцінки ефективності інноваційно*

інвестиційних проектів та інвестиційних рішень містить:

— методи оптимізації та моделі управління грошо*

вими потоками на підприємстві;

— моделі диверсифікації портфеля інвестицій;

— синергетичні моделі прийняття ефективних інно*

ваційно*інвестиційних рішень.

Аналіз фінансових та інвестиційних рішень під*

приємств має особливе значення, оскільки від вибору

напрямів інвестицій та їх ефективності залежить знач*

ною мірою економічна ефективність інноваційно*інве*

стиційного розвитку аграрного підприємства, оскільки

технологічні та продуктові інновації є його базовим на*

прямом. А ефективність діяльності аграрних підпри*

ємств в цілому обумовлюється станом їх фінансів. Тоб*

то необхідно розглядати управління фінансами підприє*

мства внаслідок взаємозалежності його фінансової та

інвестиційної стратегій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Світовий досвід нагромадив значну кількість методів

та прийомів інноваційно*інвестиційного аналізу [1—7],

але їх застосування у вітчизняних умовах є проблемним,

бо самі вони потребують подальшого вдосконалення.

На нашу думку, слід приділити увагу: аналізу методів

оптимізації та моделей управління грошовими потока*

ми підприємства; дослідженню стратегічних напрямків

розвитку інноваційно*інвестиційної діяльності та фор*

муванню механізмів управління на рівні конкретних під*

приємств, з урахуванням їх особливостей, що має грун*

туватися на масштабному залучені та максимально

ефективному використанні фінансових ресурсів із

різних джерел.

Вибір форм управління і регулювання їх обсягу в

часі і просторі відбувається за філіями і бізнес*одини*

цями — за центрами фінансової відповідальності), ви*

ходячи з умов і особливостей господарської діяльності

підприємства сприяє оптимізації грошових потоків. Їх

основними завданнями з оптимізації грошових потоків

є забезпечення [8]:

— збалансованості грошових надходжень і виплат

протягом року;

— досягнення синхронності формування доходів і

здійснення витрат у часі та просторі;

— зростання чистого грошового потоку (резерву

грошової особистості) підприємства в прогнозному пе*

ріоді.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтувати основні напрями ефек*

тивного інноваційно*інвестиційного розвитку матеріаль*

но*технічної бази підприємств на основі використання

передових технологій та інвестицій.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діагностика потенційних фінансових можливостей

самофінансування і державної підтримки техніко*техно*

логічного оновлення сільськогосподарського виробниц*

тва свідчить про потребу в залученні позикових коштів.

Незважаючи на низьку ефективність позик в оновленні

технічних засобів порівняно з власними інвестиційними

ресурсами, модернізація аграрного виробництва не мож*

лива без їх активного залучення, а саме: кредитів, лізин*

гу і коштів зарубіжних та міжнародних організацій.

Розроблений бізнес*план створення виробництва з

вирощування хмелю з метою розвитку хмелярства у заб*

руднених радіонуклідами районах найбільш докладні*

ше характеризує ефективність інноваційно*інвестицій*

ного розвитку матеріально*технічної бази хмелярсько*

го підприємства.

Виробничі процеси у ринкових відносинах хме*

лярських підприємств здійснюється в складних умовах:

зберігаються проблеми, пов'язані з виробництвом і збу*

том продукції, незбалансованістю попиту і пропозиції

на хмелепродукцію, зростанням цін, невисокою заро*

бітною платою, неефективністю використання наявних

ресурсів, низькою реальною зайнятістю населення. Че*

рез нестачу фінансових коштів різко знизилися можли*

вості продуктивного ведення сільгоспвиробництва, ско*

ротилися обсяги вапнування грунтів. Наслідком цього

стало зменшення гумусу в родючому шарі, у багатьох

господарствах почався процес підкислення грунту, що

призводить до падіння врожайності, позначається на

якості та валовому зборі продукції. Знижується мате*

ріально*технічне забезпечення, погіршується облашту*

вання та обслуговування сільських населених пунктів.

Метою цього проекту є найбільш ефективне вико*

ристання земельних угідь і більш повне та раціональне

використання трудових ресурсів ТОВ "Вертокиївка"

Чуднівського району Житомирської області шляхом пе*

респеціалізації частини виробництва, за допомогою

організації промислової переробки сільськогосподарсь*

кої продукції, що дозволить зміцнити фінансове стано*

вище сільськогосподарського підприємства.

Переспеціалізація виробництва полягає у вирощу*

ванні на землях ТОВ "Вертокиївка" хмелю. Основними

завданнями проекту є:

— будівництво шпалер для хмелю, закладка хміль*

ників, вирощування хмелю;

— реконструкція будівель і споруд для сушіння та

зберігання хмелю.

Територія ТОВ "Вертокиївка" відноситься до півден*

ної агрокліматичної зони Житомирської області, яка ха*

рактеризується помірно*вологим кліматом з короткою

зимою та тривалим теплим літом.

Заморозки припиняються навесні в період з 20 квіт*

ня по 5 травня, а поновлюються в третій декаді жовтня.

Основна кількість опадів випадає в вегетаційний пері*

од. Запас води в сніговому покриві невеликий та мало

підвищує вологозабезпеченість. Грунтово*кліматичні

умови сприятливі для вирощування сільськогосподарсь*

ких культур і розвитку хмелярства.
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Основними видами діяльності підприємства є рос*

линництво. Загальна земельна площа — 413 га.

Природна родючість грунтів сільськогосподарських

угідь оцінюється в 28 балів, ріллі — 27 балів. В цей час

ТОВ "Вертокиївка" виробляє іншу продукцію рослин*

ництва: зернові, картопля, овочі, коренеплоди.

Загальна чисельність працівників — 120 осіб, з них:

— робочі в рослинництві — 63;

— адміністративні працівники — 18;

— водії, механізатори — 29.

За результатами господарської діяльності за 2016 р.

середня рентабельність по ТОВ "Вертокиївка" склала

5,6%. Станом на 01.01.17 року ТОВ "Вертокиївка" не

має заборгованості за енергоносії, є запаси паливно*

мастильних матеріалів.

У результаті аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р.

в Чуднівському районі, також як і в інших регіонах Жи*

томирської області відбулося забруднення біологічно*

го середовища. У зв'язку з цим існує необхідність пере*

профілювання сільськогосподарських підприємств на

випуск екологічно чистих продуктів.

Використання технологій вирощування хмелю висо*

копродуктивних сортів, а також реконструкція та облад*

нання сховищ, будівництво та монтаж пивоварного за*

воду дозволить виробляти та реалізовувати на ринку

недорогий та якісний напій, який в повній мірі може скла*

сти конкуренцію загальновизнаним напоям.

У ТОВ "Вертокиївка" є площі, які можна використо*

вувати для вирощування хмелю. Будинки, невикорис*

товувані в виробничому обороті, необхідно переоблад*

нати для монтажу сушильного обладнання.

Для вирішення цього проекту в господарстві вини*

кає потреба в:

— будівництві хмільників:

— придбання посадкового матеріалу;

— переобладнання існуючих будинків під сховища

і сушарки.

Реалізація проекту передбачає такі етапи:

— будівництво шпалер для посадки хмелю;

— заходи з посадки та вирощування хмелю;

— підготовка та навчання персоналу;

— придбання і монтаж сушильного обладнання,

отримання кредитних ресурсів;

— реконструкція та оснащення сушарки та схови*

ща;

— створення маркетингової служби здатної здійс*

нювати дослідження і аналіз ринку, прогнозувати його

тенденції;

— розвитку ринку і окремих його сегментів та про*

дажу сільгосппродукції.

Проект повинен бути реалізований за етапами:

— формування організаційної структури;

— будівництво шпалер, закладка хмільників та ви*

рощування продукції;

— реконструкція будівлі та монтаж сушильного об*

ладнання;

— зовнішнє фінансування;

— виробничий процес і повернення кредиту.

Нині у великих містах, фірмових магазинах є в дос*

татній кількості та широкому асортименті пиво різних

товаровиробників. Дуже часто цей продукт має простро*

чений термін реалізації. Водночас у невеликих район*

них містах і в торговельній мережі сільських магазинів

пиво в продажу з'являється періодично.

Чуднівський район розташований далеко від вели*

ких промислових центрів. У цілому в південному регіоні

Житомирської області відсутні пивзаводи, тому вироб*

ництво пива в районі з населенням близько 60 тис. чо*

ловік вважається доцільним.

Для цього пропонується проводити і використову*

вати місцеву сировину на базі ТОВ "Вертокиївка".

Політика продажів буде будуватися, в першу чергу,

на оптовій торгівлі. Партнерами виступатимуть торгові

підприємства, що мають складські приміщення та ме*

режі структурних підрозділів роздрібної торгівлі. До*

ставка товару буде здійснюватися транспортом госпо*

дарства, що сприятиме більш ефективному обслугову*

ванню клієнтів і забезпечувати повний контроль за ма*

теріально*технічним постачанням з боку керівництва

господарства.

Політика ціноутворення передбачатиме скоордино*

вану сукупність дій, включаючи короткострокові і дов*

гострокові цілі, буде ув'язуватися з єдиною маркетин*

говою стратегією за допомогою взаємозв'язку цін на

товари і їх співвідношенням з цінами конкурентів, мето*

ду встановлення цін на нові товари.

На першому етапі цінова стратегія буде базуватися

на витратах. Ціна на товар буде визначатися виходячи з

витрат на виробництво і реалізацію, ситуації на ринку.

Однак на стратегію ціноутворення тут великий вплив

надаватимуть такі чинники:

— екологічна чистота продукту;

— законодавчі акти по підтримці цін на продовольчі

товари.

На рекламні цілі буде виділятися кошти, розмір яких

не перевищуватиме 0,01% від виручки, цієї суми буде

достатньо для ведення рекламної компанії та організації

ритмічного збуту продукції

Способи досягнення результатів:

— впровадження організації цільового маркетингу;

— вивчення ринку;

— рекламування;

— організація роботи з клієнтом;

— стимулювання збуту за місцем продажу товару;

— організація участі у виставках.

Стратегія маркетингу буде грунтуватися на глибо*

кому і всебічному аналізі зовнішньої і внутрішньої

інформації. Її вироблення буде будуватися на основі

врахування виробничих і збутових можливостей ком*

панії, аналізу негативних і позитивних сторін всіх аспек*

тів діяльності, а також критичної оцінки існуючої стра*

тегії. Дослідження самої компанії буде є складовою

частиною маркетингових досліджень.

Необхідно проаналізувати витрати і виявити мож*

ливості економії витрат на виробництво і збут.

Аналіз фінансових аспектів визначатиме здатність

підприємства фінансувати існуючі та заплановані на пер*

спективу напрямки діяльності. Одне з центральних місць

у системі маркетингу буде займати організація збуто*

вої мережі. З економічної точки зору вибір каналів збу*

ту буде надавати великий вплив на розміри витрат і

рівень прибутку. При використанні зовнішніх каналів

збуту можна знизити витрати руху товару, але відносна

прибуток буде менше. Однак і вона може зрости через
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зусиль збутових організацій щодо збільшен*

ня обсягів продажів.

Для розробки маркетингової стратегії по

каналах руху товару будуть враховані такі

фактори:

— споживачі, їх характеристика, кіль*

кість, концентрація, потреби;

— товар, його вартість, збереження, час*

тота відвантажень;

— конкуренти, їх характеристики, число,

концентрація, асортимент, тактика, канали

руху товару.

Для закладки хмільників необхідно буде

провести такі заходи:

— будівництво та монтаж шпалер під хміль;

— заправка грунтів органічно*мінераль*

ними добривами;

— передпосадкова оранка;

— посадка хмільників.

З огляду на особливість грунтів, проектом перед*

бачається передпосадкова заправка грунту органічно*

мінеральними добривами та внесення мінеральних доб*

рив в період росту і плодоношення. Збір та товарна об*

робка шишок хмелю є найбільш трудомістким проце*

сом у хмелярстві. Витрати на збір становлять 50—60%

витрат по вирощуванню хмелю. Одним з основних етапів

є сушка та зберігання зібраного врожаю. Закладання

хмільників планується провести у 2 кварталі 2018 року.

Догляд за хмільниками буде проводитися протягом ве*

гетаційного періоду у 2—3 кварталі 2018 року. Збиран*

ня хмелю у 3 кварталі 2018 року. Переробка та реаліза*

ція хмелю з 4 кварталу 2018 року.

Для успішної реалізації цієї проекту необхідно ство*

рити госпрозрахункову бригаду в складі 7 чоловік ро*

бітників, під керівництвом агронома*хмеляра. На пері*

од збирання необхідне залучення тимчасових праців*

ників в кількості 30—40 осіб.

Для успішної реалізації проекту також будуть про*

ведені навчання та перепідготовка управлінського пер*

соналу, в першу чергу, з питань:

— основ менеджменту;

— основ маркетингу;

— аналізу та управління фінансами;

— підбору і роботі з кадрами;

— плануванню та організації робочого часу.

Відповідно до вищезазначеного плану технічних

рішень на підставі раніше розроблених кошторисів звіт

витрат за проектом наведено в таблиці 1.

Оскільки хміль у перші роки реалізації проекту пе*

редбачається використовувати на виробництво пива у

самому господарстві, то попередній розрахунок ефек*

тивності виробничої діяльності показує, що рівень рен*

табельності виробництва складе 25,5% (табл. 2).

З вищенаведеної таблиці випливає, що впроваджен*

ня інвестиційного проекту призведе до збільшення

фінансових результатів та підвищення фінансової стій*

кості підприємства.

Термін окупності проекту складе 5 років.

Для вирішення даного проекту загальна сума капі*

тальних вкладень складе 200,0 тис. дол. США, для

організації переробки та виробництва пива протягом

року необхідні кошти в сумі — 103,0 тис. дол. США.

До першочергових ризиків цього проекту можна

віднести:

— зміна керівника господарства;

— реорганізація підприємства;

— суттєва зміна кліматичних умов;

— стихійні лиха (пожежа, повінь).

— зміна податкового законодавства щодо підпри*

ємств сільського господарства.

Для мінімізації ризиків (стихійні лиха) можна ско*

ристатися послугами страхування. Оплата страхових

послуг, згідно законодавства, відноситься на собі*

вартість продукції.

До заходів з охорони навколишнього середовища

відносяться: дотримання правил техніки безпеки при

зберіганні і застосуванні отрутохімікатів і гербіцидів,

попередження проникнення тварин на територію

хмільників, припинення робіт по захисту від шкідників

за місяць до збирання врожаю.

У результаті розробки бізнес*плану "Стратегія

розвитку ТОВ "Вертокиївка" Чуднівського району"

встановлено, що часткова переспеціалізація вироб*

ництва з орієнтацією на вирощування хмелю потре*

бують:

— капітальні вкладення по зведенню хмільників,

витрат на підготовку виробничих площ, придбання і мон*

таж сушильного обладнання складе 55,0 тис. дол. США;

Найменування витрат Вартість, тис. грн Вартість, дол. США
загальнобудівельні витрати 

Матеріальні витрати по проекту 1170,0 45000 
Будівельні роботи 1157,0 44500 
Монтажні роботи 13,0 500 
Трудові витрати 260,0 10000 
Експлуатація машин і обладнання 250,0 9600 
Інші витрати 2080,0 80000 
Разом витрат на 12 га: 3760,0 144600 
Витрати на 1 га 313,3 12050 

витрати на посадку хмільників 
Матеріальні витрати за проектом 216,0 8300 
Трудові витрати 538,0 20700 
Експлуатація машин і обладнання 39,0 1500 
Інші витрати 2420,0 93100 
Разом витрат на 12 га: 3213,0 123600 
Витрати на 1 га 267,7 10300 

Таблиця 1. Розрахунок витрат на будівництво шпалер
під хміль і посадку хмільників

Найменування показників Показники
Витрати всього, тис. грн 9960,0
В тому числі: 
на сільськогосподарське виробництво 

6973,0 

на виробництво пива 2227,0
операційні витрати 760,0 
Виручка від реалізації, тис. грн 12500,0
у тому числі:
від реалізації сільськогосподарської продукції 

5650,0

від реалізації пива 4800,0
операційні доходи 2050,0
Балансовий прибуток підприємства,  
тис. грн 

2540,0

Рівень рентабельності, %:
минулий рік 6,5
планований 25,5
Рентабельність продажів, % 20,3 
Рентабельність загального капіталу підприємства, %  3,8

Таблиця 2. Розрахунок планової ефективності
виробничої діяльності підприємства
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— обсяг виробництва пива складе 300000 літрів у

рік, для чого необхідна площа посівів хмелю розміром

лише 3,0 га.

— організація в ТОВ "Вертокиївка" переробного ви*

робництва підвищить ефективність виробництва до

25,5%.

Нами розроблено стратегічні напрями розвитку під*

приємств хмелярської галузі.

Ними є:

— створення сприятливих умов для розвитку шля*

хом стимулювання залучення інвестицій, створення

сприятливих податкових умов для ввезення на терито*

рію України хмелярського технологічного обладнання,

що не має конкурентоспроможних аналогів вітчизняно*

го виробництва та відповідного законодавчого забез*

печення;

— надання цільової підтримки розвитку малого під*

приємництва у хмелярському виробництві;

— зменшення витрат матеріально*технічних та енер*

гетичних ресурсів на виробництво хмелярських виробів,

зниження їх собівартості;

— підвищення ролі держави на ринку хмелепро*

дуктів в забезпеченні демонополізації та детінізації

фінансово*економічних відносин у сфері виробництва

та реалізації хмелярської продукції.

Цього можна досягти шляхом:

— розширення переліку техніки і обладнання, а та*

кож внесення до нього сучасного технологічного об*

ладнання, що постачається виробникам хмелю, у тому

числі для мініпивоварень, на умовах фінансового лізин*

гу із залученням вітчизняних та іноземних лізинго*

давців;

— запровадження часткової компенсації вартості

кредитів для придбання технологічного та іншого об*

ладнання для виробництва пива, у тому числі для міні*

пивоварень;

— надання цільової підтримки розвитку малого під*

приємництва у хлібопродуктовому виробництві та міні*

пивоварень розташованих у сільській місцевості;

— надання часткової компенсації вартості складно*

го технологічного обладнання вітчизняного виробниц*

тва для підприємств пивної галузі.

У процесі досягнення стратегічних цілей здійс*

нювати техніко*технологічне переоснащення галузі на

основі наукоємних технологій та техніки нового поко*

ління, розроблення яких передбачено Законом Украї*

ни "Про стимулювання розвитку вітчизняного машино*

будування для агропромислового комплексу" (3023*14)

та Державною цільовою програмою реалізації техніч*

ної політики в агропромисловому комплексі на період

до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету

Міністрів України від 30.05.2007 N785(785*2007*п) із

змінами та доповненнями.

ВИСНОВКИ
Таким чином, оптимальне функціонування сільсько*

господарських підприємств може здійснюватися за умо*

ви забезпечення їх ефективної підприємницької діяль*

ності на основі інноваційно*інвестиційних проектів для

формування матеріально*технічної бази, яка б відпові*

дала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо

новітніх технологій.
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