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ВСТУП
Нині питання забезпечення інвестицій�

них потреб у секторі АПК є досить про�
блемним та неоднозначним. Адже, з одно�
го боку, постає проблема оптимізації дже�
рел фінансування даного виду економічної
діяльності, з іншого — обрання оптималь�
них напрямів залучення даних ресурсів.
Наразі основним джерелом фінансування
інвестиційної діяльності в агропромисло�
вих підприємствах є власні кошти підпри�
ємств та організацій [1], а це свідчить про
те, що виникає проблема обрахунку ймові�
рно�необхідного обсягу інвестицій. Такий
розрахунок дасть змогу для господарства
визначити не лише обсяг додаткових капі�
таловкладень, що потрібен для забезпечен�
ня подальшої безперервності виробництва,
а й зіставити дані розрахунків з доступним
обсягом інвестиційних ресурсів.
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В статье изложено основные положения относительно расчета объемов инвестиционных средств
и вероятного приросту чистой прибыли после использования данных инвестиций. Так же установ�
лено влияние прироста чистой прибыли и общего объема инвестирования на результативность ин�
вестиций в сельском хозяйстве.

This article about stated substantive provisions concerning calculation of volumes of investment and
probable to a gain of net profit after use of the given investments. As influence of a gain of net profit and
investment total amount on productivity of investments in agriculture is established.

Результат розрахунку зазначених вище по�
казників дозволить припустити ймовірну ре�
зультативність від інвестування, що виражати�
меться значенням приросту чистого прибутку
по галузям, що в подальшому також дасть змо�
гу визначити вплив приросту прибутку та об�
сягу додаткових капіталовкладень на показник
результативності інвестицій, тобто економіч�
ної їх ефективності.

Питання інвестування підприємств сектора
АПК цікавить багатьох практиків та теоретиків
економічної науки. Проте розглядати ефек�
тивність додаткових капіталовкладень з точку
зору фінансових інвестицій [3,с. 35], на нашу
думку, є дещо не правомірним. Оскільки інвес�
тиції в секторі АПК відносяться до реального
інвестування і вимагають іншого підходу до
визначення їх результативності.

На думку деяких вчених�економістів, виз�
начальними факторами активізації інвестицій�
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ної діяльності в секторі АПК
є: забезпечення прибутко�
вості підприємства, рента�
бельності галузей, реформу�
вання податкової системи з
урахуванням вимог СОТ, за�
лучення іноземних інвестицій
та кредитів банків [4, с. 76],
рівень ризику та рівень ін�
фляції в країні, державна під�
тримка [5,с.12], також розши�
рити застосування фінансу�
вання кредитних і небанківсь�
ких інвестицій, створити фонд
кредитних гарантій та розви�
вати ринок страхових послуг [6, с. 68].

Тобто в основу покладено передбачення
певного переліку факторів, без ймовірності
припущення отримання чистого прибутку, що
їх забезпечать додаткові капіталовкладення.
Наголосимо при цьому, що обсяг чистого при�
бутку вказує не лише на ефективність вироб�
ництва, а і на доцільність та обгрунтованість на�
правлення та перерозподілення інвестицій в
середині підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основною метою статті є проведення про�

гнозних імовірно�допустимих розрахунків
щодо визначення необхідних обсягів інвесту�
вання галузей сільського господарства, приро�
сту чистого прибутку та встановлення впливу
цих показників на значення ефективності інве�
стицій.

РЕЗУЛЬТАТ
Для розрахунку необхідного обсягу інвес�

тування по галузям сільського господарства, на
нашу думку, вагомого значення набуває очіку�
ваний приріст ймовірного прибутку. Його пла�
нування прямопропорційно залежить від ре�
ального та очікуваного рівня інфляції. В дано�
му випадку варто ще раз наголосити на важли�
вості значення маркетингового аналізу ринку
та ринкових тенденцій, що обов'язково вклю�
чатиме визначення рівня інфляції або рівня
споживчих цін.

За офіційними даними [2], в період з 2006
року по 2011 рік середнє значення рівня ін�
фляції в Україні складає близько 13%. При цьо�
му варто відмітити, що, на думку А. Новака
(голови комітету економістів України), "ті ста�
тистичні дані, якими сьогодні оперує влада,
уряд, вони, м'яко кажучи, далекі від реаль�
ності". Тобто фактичний рівень інфляції, який
встановлюється на ринку в Україні є вищим за

офіційні статистичні дані. В даному випадку, ми
вважаємо, що при проведенні розрахунків пла�
нування інвестицій та ймовірної їх результатив�
ності , приріст прибутку необхідно встановлю�
вати на 3—5% вище за офіційного індексу
інфляції в середньому за останні п'ять років.

Ми вважаємо також, що в такому разі
суб'єкт господарювання встановлює для себе
певний відсоток перестраховки, яка, в свою
чергу, полягає у передбаченні відхилення фак�
тичного рівня інфляції від офіційного.

За розробеними нами формулами були про�
ведені розрахунки необхідного приросту інве�
стицій в розрізі галузей сільського господар�
ства. При цьому також був розрахований ймо�
вірний приріст прибутку, з врахування приро�
сту інвестиційної маси.

Зауважимо, що розрахунки проводились
за даними підприємств сільського господар�
ства, до виробничої структури яких входить
галузь тваринництва. На жаль, нині в Глухівсь�
кому районі серед більше ніж десяти
підприємств сектора АПК лише два мають ви�
робництво продукції галузі тваринництва,
причому це господарства з вітчизняним базо�
вим капіталом. Така ситуація пояснюється
тим, що інші господарства здійснюють свою
діяльність за рахунок іноземного капіталу, а
іноземні інвестори не зацікавлені в довгостро�
кову, високоризиковому та капіталомісткому
інвестуванні, яким є інвестування в галузь тва�
ринництва.

Зазначимо також, що закладання бази для
розвитку тваринницької галузі відбулося ще
часів радянського союзу і зберегло свої потуж�
ності в нинішньому періоді, адже впроваджен�
ня виробництва продукції тваринництва з нуля
в сучасних економічних умовах призведе до
міліонних витрат, що, безумовно, можуть не
виправдати себе та перетворитись на безвозв�
ратні витрати.

Розрахункові показники Еі 
(грн) Ів (грн) Рр 

(грн) 
Іr 

(грн) Із (грн) ∆П 
(грн) 

∆П 
(%) 

Галузі с.- г.        
2011 

Рослинництво  0,38 28,2 8,5 239,7  6338,1 2319,5 31,2 
Тваринництво  0,6 19,06 3,65 69,6  1224,8 696,7 21,9 
 2012 
Рослинництво  0,36 35,0 11,2 392 6730,1 2271,8 23,3 
Тваринництво  0,56 21,6 4,5 97,2  1321,7 682,7 17,6 
2013 
Рослинництво  0,34 35,7 13,8 492,7  7222,8 1984,9 16,5 
Тваринництво  0,52 23,7 5,2 123,2 1444,9 682,4 13,0 

Таблиця 1. Розрахунок необхідного обсягу додаткових
капіталовкладень та їх ймовірної результативності

*Джерело розраховано автором на основі власних досліджень за даними ТОВ "Веле�
тень".
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 Базою дослідження є сільськогосподарсь�
ке підприємство Глухівського району Сумської
області ТОВ "Велетень", що має досить високі
показники економічного розвитку. Так рівень
рентабельності галузі рослинництва у 2010 році
в даному підприємстві становив 77%, а у тва�
ринництві — 22%, при цьому чистий прибуток
господарства склав — 10592 тис.грн.

Розрахунок необхідного обсягу інвестицій�
них ресурсів для досліджуваного підприємства,
приведеного в табл. 1, проводився за формули,
що визначають: Е

і
 — економічну ефективність

інвестицій в сільському господарстві; І
в
 — не�

обхідний обсяг інвестицій на один відсоток
приросту чистого прибутку; Р

р
 — запланований

обсяг одного відсотка приросту чистого при�
бутку; І

r
 — необхідний приріст інвестицій; І

з
 —

загальний обсяг інвестиційних ресурсів за пе�
ріод; ΔП — обсяг приросту чистого прибутку.

Аналіз наведених в таблиці даних дозволяє
встановити прямопропорційний взаємозв'язок
між зниженням ефективності інвестицій та зни�
женням приросту прибутку. Так, поступове
зниження ефективності інвестицій на під�
приємстві пропорційно за галузями в резуль�
таті призведе до збільшення необхідної кіль�
кості додаткових капіталовкладень на один
відсоток приросту прибутку (Ів) в середньому
за три роки на 13%.

Наголосити варто на тому, що зміна показ�
ника Ів також залежить від маси чистого при�
бутку, отриманого підприємством. Зростання
обсягів прибутку в подальшому призводитиме
до нарощування значення даного показника.
Про такі тенденції свідчать розрахункові дані
по досліджуваним господарствам. Зазначимо,
що описані вище тенденції не мають прямої за�
лежності від рівня рентабельності сільськогос�
подарського підприємства.

Розрахунки свідчать про залежність між
значенням чистого прибутку та необхідним
обсягом приросту інвестиційних ресурсів. Се�
редній приріст чистого прибутку в ТОВ "Веле�
тень" за 2011—2013 роки становитиме 2192,1
тис. грн та 687,3 тис. грн відповідно по галузям.
Це, в свою чергу, відповідає 18,4% та 15% се�
реднього приросту розрахункового чистого
прибутку.

Отже, можемо стверджувати, що при висо�
кому рівні економічної ефективності інвестицій
по галузям зусилля на досягнення результатів,
прямопропорційних даній ефективності, треба
докладати при збільшенні додаткового обсягу
капіталовкладень, що, в свою чергу, безпосе�
редньо залежить від обсягів отримуваного чи�
стого прибутку даним підприємством.

Зниження показника ймовірного додатко�
вого прибутку у підприємстві зумовлено зрос�
танням загальної суми чистого прибутку (під
який проводиться розрахунок), з врахуванням
ймовірного приросту, оскільки, чим більший
чистий прибуток, тим складніше забезпечити
стабільність відсотку приросту додаткового
прибутку.

Слід зауважити, що показник розрахунко�
вого додаткового приросту прибутку в тварин�
ництві має тенденції до скорочення темпів спа�
ду даного показника. Тобто, якщо в ТОВ "Ве�
летень" у 2012 році ймовірний приріст знизить�
ся на 2,1%, то вже в 2013 році зниження складе
лише 0,1%.

При цьому засвідчимо, як зазначалось вище,
обернений зв'язок між ефективністю додатко�
вих капіталовкладень та обсягом приросту да�
них залучень на відсоток приросту прибутку.
Це, в свою чергу, є виправданим, оскільки при
зниженні ефективності будь�якого економіч�
ного показника, зусилля на досягнення висо�
кого рівня результативності або збереження
вже досягнутих результатів зростають.

Констатуємо, що приріст прибутку по галу�
зям сільського господарства, на прикладі ТОВ
"Велетень", при зниженні ефективності інвес�
тицій, є нерівномірним. У тваринництві даний
процес відбувається дещо повільніше, ніж в
рослинництві.

Також можемо припустити, що подальше
проведення такого розрахунку може вказати
на граничний поріг ефективності інвестицій,
при досягненні якого, інвестиції не матимуть
результативності. Головна задача прогнозних
розрахунків — перебачити такий результат та
не дати йому здійснитись шляхом перегляду об�
сягів, об'єктів та джерел інвестування.

Також на основі приведених в таблиці 1 роз�
рахунків можна визначити ймовірні обсяги
інвестицій та приросту чистого прибутку за
умов зростання рівня ефективності інвестицій
в даному сільськогосподарському підприємстві
(табл. 2).

У даній таблиці розрахунок прогнозних да�
них щодо визначених показників проводиться
від протилежного. Тобто ми передбачаємо
ймовірність приросту значення показника
ефективності інвестицій, у зв'язку з цим вирі�
шуємо питання щодо необхідних обсягів інве�
стування для забезпечення зростання резуль�
тативного показника додаткових капіталовкла�
день та суму приросту чистого прибутку, що
також пов'язаний із нарощуванням числового
значення ефективності інвестицій.

Оскільки визначення рівня ефективності
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інвестицій для сільськогоспо�
дарських підприємств базується
на числових значеннях прирос�
ту прибутку за минулий період
та загальному обсязі інвестицій
в даному ж періоді, то логічно,
що коригування значень приро�
сту чистого прибутку та приро�
сту інвестиційної маси прово�
диться в попередньому до роз�
рахункового періоді. Тобто для
забезпечення зростання значен�
ня ефективності інвестицій у
2012 році варто коригувати зна�
чення зазначених вище даних у
2011 році відповідно.

Аналіз табличних даних зас�
відчив недоречність одночасно�
го коригування значення як
приросту прибутку, так і обся�
гу додаткових капіталовкла�
день. Оскільки, для допустимо�
го рівня ефективності достат�
ньо коригування лише одного з
показників, в іншому випадку
розрахунки вкажуть на різке зростання резуль�
тативного показника при непогодженні їх зна�
чень між собою.

При цьому відмітимо, що від вибору кори�
гованої величини залежить розмір інших таб�
личних даних, які використовуються при роз�
рахунку обсягу інвестицій, зміна яких може
відбуватись за різними сценарієм. Але при про�
веденні даних розрахунків можна встановити
пряму пропорційність взаємозв'язку між таб�
личними показниками.

Отже, для того, щоб ефективність інвес�
тицій у 2012 році у досліджуваному
підприємстві досягла рівня 0,4, необхідно або
збільшити приріст чистого прибутку у 2011 році
на 8,9%, або зменшити загальний обсяг інвес�
тицій на 8,3%. За умов одночасної зміни наве�
дених вище показників результативний показ�
ник інвестицій може сягнути рівня 0,43, що
більше передбачуваного на 0,03.

Наразі доведення показника економічної
ефективності інвестицій до значення 0,43 є не�
можливим, оскільки коригування загального
обсягу інвестицій немає сенсу. Адже скориго�
вана грошова сума даного показника на 299,6
тис. грн. в рослинництві та на 19,5 тис. грн. в тва�
ринництві менша за фактично наявного в гос�
подарстві рівня. Отже, можемо припустити, що
кошти, інвестовані в 2010 році в галузі по під�
приємству, без додаткового збільшення їх маси
можуть забезпечити збереження досягнутої

ефективності, з перспективою зростання дано�
го показника.

Оскільки було встановлено, що зміна зна�
чення сукупного обсягу інвестиційних ресурсів
загалом та приросту інвестування зокрема в
2011 році є економічно недоцільною, тому по�
дальші розрахунки ймовірності напрямів роз�
витку інвестицій в досліджуваному підпри�
ємстві на 2012 рік відбуватиметься лише з ог�
ляду на коригування значення приросту чисто�
го прибутку до рівня, що забезпечив би рівень
значення ефективності інвестицій 0,4 та 0,61 в
рослинництві та тваринництві відповідно.

Табличні дані вказують на те, що при кори�
гуванні суми приросту чистого прибутку в 2011
році у наступному періоді принесе 2529,4 тис.
грн. приросту прибутку при 545,9 тис. грн. до�
даткових капіталовкладень в рослинництві та
811,2 тис. грн. приросту прибутку і 108 тис. грн.
додаткових інвестицій — в тваринництві. В по�
рівнянні зі скоригованими даними в даному
році обсяг приросту прибутку та додаткових
капіталовкладень має знаходитись в межах
2844,7 тис. грн. та 223,6 тис. грн. — в рослин�
ництві і 826,1 тис. грн. та 105,3 тис. грн. — в тва�
ринництві: по приросту прибутку та додатко�
вим капіталовкладенням відповідно.

Отже, необхідна кількість грошової маси
інвестицій загалом, за умови досягнення рівня
економічної ефективності інвестицій у 2013
році 0,42 та 0,62, по рослинництву та тварин�

Таблиця 2. Розрахунок необхідного обсягу додаткових
капіталовкладень та приросту чистого прибутку при

передбачуваній результативності інвестицій

* Джерело розраховано автором на основі власних досліджень за даними ТОВ "Ве�
летень".

Розрахункові 
показники 

Еі 
(грн.) 

Ів 
(грн.) 

Рр 
(грн.) 

Іr  
(грн.) 

Із  
(грн.) 

∆П 
(грн.) 

Пз, 
(грн.) 

Галузі с.- г.        
 ТОВ «Велетень» 

2011                  або 
Рослинництво  0,38 - - -229,6 5798,8 2527,3 9941,7 
Тваринництво  0,6 - - -19,5 1142,1 764,9 3942,5 

2012 скоригований на значення ∆П 
Рослинництво  0,4 39,8 11,43 454,9 6773,2 2529,4 12471,1 
Тваринництво  0,61 24,0 4,5 108 1332,5 811,2 4753,7 

2012 за умови Еі у 2013 на рівні 0,42     або 

Рослинництво  0,4 - - 223,6 6022,4 2844,7 12786,4 
Тваринництво  0,61 - - 105,3 1329,8 826,1 4768,5 

2013 скоригований на значення ∆П 

Рослинництво  0,42 53,7 14,7 789,4 7562,6   
3176,1 

15962,5 

Тваринництво  0,62 29,6 5,5 162,8 1495,3 928,2 5696,7 
2013 скоригований на значення Із 

Рослинництво  0,42 49,3 13,6 677,3 6699,7 2528,0 14391,7 
Тваринництво  0,62 28,6 5,3 151,6 1481,4 824,3 5438,2 
2013 
Рослинництво  0,37 46,1 14,3 659,2 7432,4 2503,7 14974,8 

Тваринництво  0,61 29,0 5,5 159,5 1492,0 812,4 5566,1 
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ництву на 11,1% та 0,2% менше за кількість, виз�
начену при коригуванні значення приросту чи�
стого прибутку. В даних рівних умовах безпо�
середнє значення просту прибутку відрізняєть�
ся від скоригованого в більшу сторону на 12,5%
та 1,8% по рослинництву та тваринництву
відповідно.

 Коригований розрахунок значення приро�
сту чистого прибутку та загальної кількості
інвестиційних ресурсів, за умов подальшого
стабільного нарощування виробничих потуж�
ностей, підтвердив доцільність зміни саме роз�
міру чистого прибутку по відношенню до зміни
загального обсягу додаткових капіталовкла�
день. Адже, як засвідчують розрахунки даних
на 2013 рік, зміна значення загального обсягу
інвестиційних ресурсів у результаті дасть змен�
шення загального чистого прибутку у по�
рівнянні з коригуванням приросту чистого при�
бутку на 10,9% та 4% у рослинництві та тварин�
ництві відповідно.

Зазначимо, що за умов підстановки до роз�
рахунків даних за 2012 рік при коригування
приросту чистого прибутку без передбачення
приросту значення ефективності інвестицій у
підсумку визначить приріст обсягу додаткових
капіталовкладень на суму 659,2 тис грн. у рос�
линництві та 159,5 тис. грн. у тваринництві , при
цьому значення загального обсягу чистого при�
бутку становитиме: у рослинництві — 14974,8
тис. грн. та у тваринництві — 5566,1 тис. грн.

Тобто у першому випадку, при коригуван�
ня значення приросту чистого прибутку у 2011

році, отримаємо збільшення
грошової маси прибутку по га�
лузям на 25,4% а 20,5% у рос�
линництві тваринництві відпов�
ідно. При цьому доведення зна�
чення економічної ефектив�
ності інвестицій в досліджува�
ному господарстві до визначе�
ного рівня призведе до
збільшення обсягу чистого при�
бутку відповідно по рослинниц�
тву тваринництву на 28,6% та
20,9%.

 Економічно допустиме зна�
чення приросту загальної маси
чистого прибутку в досліджува�
ному підприємстві на рівні 20%
у рослинництві та 17% у тварин�
ництві можемо отримати за
умов коригування значення
2011 року, без зміни подальших
розрахункових показників. Виз�
начення саме таких даних за

економічно допустимі зумовлене визначенням
ймовірності передбачення приросту прибутку
на рівні 15% (з огляду на рівень інфляції), що
закладається у формулах при проведенні роз�
рахунків наведених у таблиці 1 та 2.

Загалом можемо стверджувати про те, що
більший вплив на зміну значення показника
ефективності інвестицій на сільськогоспо�
дарських підприємствах може здійснити
збільшення або зменшення грошової маси при�
росту чистого прибутку, ніж зміна обсягів до�
даткових капіталовкладень до вже існуючого
у підприємстві рівня інвестицій, про що свідчать
табличні дані.

Також, підсумовуючи дані наведеної вище
таблиці, можемо визначити, що в середньому
до 2013 року досліджуване господарство змо�
же забезпечити обсяг приросту чистого при�
бутку по галузям на 26,3% у рослинництві та
17,2% у тваринництві. Що у грошовому еквіва�
ленті відповідає 12560,1 тис. грн. середнього
обсягу чистого прибутку у рослинництві та
4619,2 тис. грн. середнього обсягу чистого при�
бутку у тваринництві.

Одже, якщо на позитивну зміну результа�
тивності інвестицій в сільському господарстві
більшою мірою впливає коригування розміру
приросту чистого прибутку, то в подальшому
вагомого значення набуде вплив чинників, що
прямопропорційно впливають на даний показ�
ник. Серед таких варто виділити обсяг валово�
го виробництва в натуральному виразі та ціно�
ва ситуація на ринку як продукції реалізації,

Значення 
показників 

Ймовірно 
допустиме Скориговане Середнє 

Галузі с.-г. Рос-во Тв-во Рос-во Тв-во Рос-во Тв-во 
Роки        
 Чистий прибуток 
2011 9733,9 3874,3 9941,7 3942,5 9837,8 3908,4 
2012 12005,7 4557 12628,8 4348,1 12317,3 4452,6 
2013 13990,6 5239,4 15109,7 5567,0 14550,1 5403,2 
В середньому 11910,0 4556,9 12560,1 4619,2 12235,1 4588,1 

 Загально-необхідні інвестиції 
2011 6338,1 1224,8 6338,1 1224,8 6338,1 1224,8 

2012 6730,1 1321,7 673,2 1332,5 6751,7 2654,2 

2013 7222,8 1444,9 7565,6 1495,3 7392,7 1470,1 
В середньому 6763,7 1330,5 6891,3 1350,9 6827,5 1783,0 

 Обсяг нарощування інвестиційного капіталу 

2011 3395,8 2649,5 3603,6 2717,7 3499,7 2683,6 
2012 5275,6 3235,3 5855,6 3015,6 5385,6 1798,4 
2013 6767,8 3794,5 7547,1 4071,7 7157,4 3933,1 
В середньому 5146,4 3226,4 5668,8 3268,3 5347,6 2805,0 

Таблиця 3. Визначення середньо/ймовірного
значення збільшення обсягу інвестиційних ресурсів у

досліджуваному підприємстві

*Джерело розраховано автором на основі власних досліджень за даними ТОВ "Ве�
летень".
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так і сировини, що необхідна для забезпечення
певного виду виробництва.

У результаті проведення наведених вище
заходів підприємство має отримати приріст
чистого прибутку по галузям, який в подаль�
шому буде використовуватись як можливий
інвестиційний капітал. Визначення даного при�
росту чистого прибутку, при врахуванні допу�
стимих припущень та обсяг нарощування інве�
стиційного капіталу у господарстві "Велетень"
приведені в табл. 3.

Виходячи з табличних даних, що сформо�
вані за наведеними вище розрахунками, дослі�
джуване підприємство до 2013 року в середньо�
му може отримати 16466,9 тис. грн. чистого
прибутку загалом по підприємству від вироб�
ництва продукції по галузям рослинництва і
тваринництва. Скориговане значення даного
показника становитиме 17179,3 тис. грн. в по�
дальших розрахунках використаємо середнє
значення чистого прибутку, що становить
16823,2 тис. грн.

Зазначимо, що для встановлення сукупно�
го інвестиційного капіталу необхідно до визна�
ченої суми додати прибуток галузі переробки,
що, за прогнозними розрахункам, матиме місце
в межах господарства. За попередніми розра�
хунками середнє значення даного показника
для підприємства становитиме 654,6 тис. грн.

Отже, визначимо загальну суму інвестицій�
них ресурсів за аналізованими роками, яка ста�
новитиме: у 2011 році — 14238,9 тис. грн., у 2012
році — 17347,7 тис. грн, у 2013 році — 20846,5
тис. грн. При цьому визначимо, що за розрахун�
ками необхідна сума інвестицій, з врахуванням
повернення витрат на запуск молочного моду�
ля розбита по рокам, складатиме: у 2011 —
8055,6 тис. грн., 2012 — 9983,7 тис. грн, 2013 —
9150,9 тис. грн.

Отже, як наведено в табл. 3, в результаті
підприємство отримає збільшення ймовірно
можливої інвестиційної маси за досліджуваний
період в середньому на 8487,5 тис. грн. Це та
сума грошових коштів, які господарство може
використати на поліпшення умов виробництва,
ступеня оснащеності виробничих процесів, мо�
дернізацію машин та обладнання або підвищен�
ня кваліфікації персоналу та якості управлін�
ня.

ВИСНОВКИ
Важливість розрахунку необхідного обся�

гу додаткових капіталовкладень є важливим
елементом управління активізацією та стиму�
люванням розвитку інвестиційної діяльності.
При проведені таких обрахунків також вини�

кає можливість визначення ймовірного приро�
сту чистого прибутку, що може стати основою
для обгрунтування необхідності залучення
інвестицій в ту чи іншу галузь сільського гос�
подарства.

Дослідження показали, що рівень прибут�
ковості та рентабельності не має вагомого
впливу на ефективність інвестицій. Наразі важ�
ливого значення має обсяг інвестицій та приріст
чистого прибутку. Також було встановлено, що
більші обсяги прибутковості господарства ви�
магають більших зусиль та витрат на забезпе�
чення підтримання стабільності приросту дано�
го прибутку.

Подальший аналіз розрахунків щодо ймо�
вірно�необхідного обсягу інвестиційних ре�
сурсів показав, що підвищення результатив�
ності інвестицій (показника економічної ефек�
тивності) при коригуванні залежних значень,
можливе за умов зростання приросту чистого
прибутку, а не безпосередньо обсягу додатко�
вих капіталовкладень. Що, в свою чергу, доз�
воляє стверджувати про необхідність враху�
вання чинників, які впливають на обсяг чисто�
го прибутку, з подальшим їх включенням до
системи внутрішніх факторів забезпечення
інвестиційної діяльності.
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