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У статті характеризуються основні фактори активізації інвестиційної діяльно-

сті сільськогосподарських підприємств 
The article characterized the main factors stimulate investment farm 
 
Постановка проблеми Інвестиційна діяльність є однією з умов розвит-

ку сільськогосподарських підприємств, від обсягів та ефективності якої знач-
ною мірою залежить подальший розвиток сільського господарства, яке по-
требує значних коштів на освоєння нових технологій, модернізацію, підви-
щення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження різних аспек-
тів інвестиційного розвитку та ефективності інвестицій відображені у працях 
зарубіжних вчених: Л Гиттмана, М. Джонка [1], У. Шарпа [2] та інших. Про-
блемі ефективності інвестицій в аграрну сферу присвячено роботи вітчизня-
них дослідників В. Андрійчука [3], О. Гуторова [4], О. Ульянченка [5], 
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В. Чупіси [6]. Проблему активізації інвестиційної діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств досліджували науковці Б. Данилишин, О. Дацій, М. 
Кісіль, М. Корецький, М. Коденська, М. Нетес, Р. Саблук тощо [7-9]. Таким 
чином, вирішення проблеми активізації інвестиційної діяльності є однією з 
найбільш важливих і складних задач збільшення стабільності економіки кра-
їни, регіону, так і сільськогосподарських  підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження інвестиційної дія-
льності та шляхи її активізації у сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. На обсяг інвестицій та активізацію інве-
стиційної діяльності сільськогосподарських підприємств впливає привабли-
вий інвестиційний клімат. У формуванні сприятливого інвестиційного кліма-
ту провідну роль повинна відігравати гнучка державна інвестиційна політика, 
з відповідними механізмами її реалізації. Комплексна кількісна оцінка фак-
тичної інвестиційної привабливості області може бути проведена за допомо-
гою зведеного, інтегрального показника, що формується безліччю часткових 
факторних ознак. При проведені інвестиційного рейтингу регіонів інвести-
ційної привабливості було виявлено, що Полтавська область за інвестицій-
ною активністю займає 10 місце серед регіонів, за інвестиціями в основний 
капітал на одну особу 3 місце, за інвестиційною привабливістю 10 місце. 

Головними складовими інвестиційної привабливості АПК регіону є ро-
дючі землі (площа сільськогосподарських угідь області складає 2175,7 тис. га, 
або 5,4 % сільгоспугідь України), кваліфіковані трудові ресурси (у сільській 
місцевості проживає 24,5 % населення регіону, з яких понад 50,0 % у праце-
здатному віці), значні потужності переробної галузі (успішно працюють понад 
450 підприємств – зернопереробної, хлібопекарської, м’ясопереробної, моло-
коперобної, кондитерської, олійно-жирової, лікеро-горільчаної тощо), вигідне 
для експорту продукції географічне розташування. 

У сільськогосподарських підприємствах Полтавської області у 2010 р. 
впроваджувалося 18 інвестиційних проектів по будівництву і реконструкції 
тваринницьких об’єктів на суму понад 937 млн. грн. В галузі молочного ско-
тарства ПП «Білоцерківська агропромислова група» В.Багачанського району 
реалізує два інвестиційних проекту: реконструкція та будівництво комплексу 
по вирощуванню 4,0 тис. голів нетелів та комплексу по виробництву молока 
на 2,5 тис. голів корів. ТОВ «НВП «Глобинський м’ясомолочний комплекс» 
Глобинського району реалізує проект - будівництво молочного комплексу на 
900 корів, закуплено обладнання для доїльного залу, розпочато будівництво 
одного приміщення для корів. ТОВ «Промінь-Приват» Миргородського ра-
йону здійснює реконструкцію та будівництво приміщень на 500 голів корів, а 
ТОВ «Оріон Молоко» Хорольського району - будівництво молочного ком-
плексу на 1000 голів молочного стада; ТОВ «АФ ім. Довженка» Шишацького 
району – побудовано молочнотоварний комплекс на 500 корів. 

У галузі свинарства: ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» реалі-
зує проект по реконструкції існуючих виробничих потужностей по вирощу-
ванню і відгодівлі на 120 тис. гол. свиней, ТОВ «Велес-2005» Диканського 
району здійснює реконструкцію існуючих приміщень та введення в дію ком-
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плексу по вирощуванню та відгодівлі 9000 свиней та виробництву 1200 тонн 
м’яса; ЗАТ «Полтавський м’ясний центр компанії «Полагросервіс» завершує 
будівництво свинокомплексу на 50 тис. голів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 р. № 900 за-
тверджено Порядок використання у 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду, 
що спрямовуються на часткове відшкодування сільськогосподарським това-
ровиробникам вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів. На виконання постанови наказом Головного управління агро-
промислового розвитку облдержадміністрації від 12.10.2010 № 45 створено 
комісію з питань використання у 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду, що 
спрямовуються на часткове відшкодування сільськогосподарським товарови-
робникам вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і ком-
плексів та затверджено Положення про комісію. На розгляд комісії надійшли 
матеріали від ТОВ «АФ ім. Довженка» Шишацького району для включення 
до Реєстру сільськогосподарських товаровиробників, які претендують на 
отримання відшкодування. Матеріали опрацьовані та направлені на розгляд 
конкурсної комісії Міністерства аграрної політики України. Також, на роз-
гляд комісії надійшли матеріали від ТОВ «Лохвицький комбікормовий за-
вод» Лохцвицького району та ВАТ «Диканський міжгосподарський комбіко-
рмовий завод» Диканського району. 

Активна інвестиційна діяльність в аграрному секторі сприяє збільшен-
ню обсягів сільськогосподарського виробництва, підвищенню прибутковості 
аграрних підприємств, розширенню виробничої діяльності та як результат, 
створенню додаткових робочих місць на селі, а також у промислових підпри-
ємствах, зростанню рівня задоволення споживчих потреб населення й поліп-
шенню розвитку соціальної сфери села. За рахунок впровадження інвести-
ційних програм і проектів в 2010-2014 рр. у Полтавській області в галузі тва-
ринництва планується створити біля 1000 нових робочих місць. 

Активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств сприяє підвищення інвестиційної привабливості агропромислового ви-
робництва і галузі в цілому за рахунок прибутковості.  

За результатами оцінки інвестиційної привабливості за останні роки 
Полтавська область залишається привабливим регіоном для іноземного інве-
стора, і входить до групи регіонів з досить високою інвестиційною привабли-
вістю, де середня ефективність інвестицій на 15-20 % вище загального серед-
нього показника по Україні. На протязі останніх років зберігається позитивна 
динаміка обсягів інвестицій в основний капітал та іноземних інвестицій. 
Проте, домінуючу частку в загальному обсязі інвестування займають внутрі-
шні інвестиції і, в першу чергу, власні кошти підприємств.  

Висновки. Зростання інвестиційної активності сільськогосподарських 
підприємств дозволить проводити не тільки просте, а й розширене відтво-
рення. Основними заходами, що будуть сприяти активізації інвестиційних 
процесів на підприємствах, на регіональному рівні є наступні: стратегічне 
планування соціально-економічного розвитку регіону; реалізація регіональ-
ної інформаційної політики, спрямованої на формування сприятливого інвес-
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тиційного іміджу регіону. Таким чином, можна сформувати наступні напря-
ми активізації інвестиційної діяльності підприємств: формування сприятли-
вого інвестиційного клімату; посилення інвестиційної спрямованості банків-
ської системи, обґрунтування надання кредитів під гарантії уряду; пошук 
джерел фінансування, активізації інвестиційної активності населення; визна-
чення пріоритетних сфер та активізація інвестування на регіональному рівні; 
обґрунтування ефективності інвестицій; активізація фондового ринку як фак-
тора інвестування. 
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Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ розвитку людського потен-
ціалу та уточненню і систематизації його складових. 

The article investigates the theoretical foundations of the human development as an 
economic category and clarification and systematization its parts. 

 
Постановка проблеми. Головним критерієм соціально-економічного 

прогресу суспільства є досягнення у сфері розвитку людини, її потенціалу. 
Ідеї розвитку людського потенціалу є актуальними в усьому світі, не виклю-
ченням є й Україна. Ця проблема багатовекторна і до неї звертаються пред-
ставники не тільки економічної, а й інших суміжних наук - соціологи, психо-
логи, демографи та ін. Вивчення проблем людського розвитку стало провід-


