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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість інвестиційних проектів зі ство-

рення ферм та комплексів враховують інвес-
тиційні витрати на будівництво приміщень і
споруд, придбання техніки та обладнання, тва-
рин. Але при цьому до вартості робіт не вклю-
чаються капітальні вкладення господарств у
польове кормовиробництво.

У разі, якщо суб'єкти інвестиційної діяль-
ності при обгрунтуванні планових і проектних
рішень будуть встановлювати реальні рівні
окупності інвестицій з врахуванням частки у
кормовиробництво, — це викличе необхідність
зміни їх цінової політики, а також державної
політики щодо цінового регулювання на тва-
ринницьку продукції з врахуванням досягнен-
ня нормативного чи індикативного рівня нор-
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У статті запропоновано методику визначення обсягу інвестицій у польове кормовиробництво при розробці інве-
стиційних проектів зі створення молочних ферм та комплексів ВРХ, встановлено об'єкти інвестування. Визначено
приблизний обсяг інвестицій у польове кормовиробництво в розрахунку на одну корову зі шлейфом. Для прикладу
обчислення необхідних інвестиційних вкладень використано дані інвестиційного проекту сучасної ферми на базі ФГ
"Колосок" Переяслав-Хмельницького району Київської області. Активізація розвитку тваринництва та його кормо-
виробництва потребує додаткових інвестицій. Особливість сучасного етапу полягає в тому, що розвивати наявне
тваринництво у господарствах, навіть на розширеній основі, нині недостатньо для забезпечення потреб населення в
продукції тваринництва. Необхідно створити нове виробництво цієї продукції в усіх формах господарювання, що
потребує інвестицій не лише на створення нових потужностей, а й на зміну цільового призначення частини сільсько-
господарських угідь і формування в польовому кормовиробництві необхідного комплексу основних засобів.

This article presents a method for determining the amount of investment in the field forage production in developing
investment projects to create a dairy and cattle facilities, set investee. Determined the approximate amount of investment
in the field of fodder per cow. For example, calculating the necessary investments used the data of the project based on
modern farms FG "Kolosok" Perejaslav-Khmelnitsky district, Kyiv region. Intensification of livestock and feed processing
it requires additional investment. The peculiarity of the present stage is that the developed existing livestock farms, even
on an extended basis, now is not enough to meet the needs of the population in animal products. Please create a new
production of these products in all forms of management that requires an investment not only in the creation of new
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ми прибутку авансованого на виробництво цієї
продукції і кормовиробництво капітал. Тому
актуальним завданням сьогодні стає обгрунту-
вання потреби в інвестиціях у кормовиробниц-
тво та включення цих витрат у загальні обсяги
інвестицій на формування основного і оборот-
ного капіталу тваринницьких ферм і комп-
лексів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми інвестування у тваринництво
неодноразово піднімалися у наукових працях.
Так, окремі аспекти інвестиційного розвитку
галузі досліджувалися провідними вітчизня-
ними науковцями та практиками такими, як
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М.Я. Дем'яненко, М.І. Кісіль, М.Ю. Кожем'я-
кіна, М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік,
Т.В. Мацибора та ін. Разом з тим, у цьому пи-
танні залишається ряд прогалин, зокрема на
сьогодні відсутній методичний інструментарій
визначення обсягу інвестицій у кормовиробц-
тво при розробці інвестиційних проектів зі
створення ферм та комплексів ВРХ.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Як відомо, основною запорукою успішного

втілення будь-якого інвестиційного проекту є
точність його розробки. На етапі планування
витрат на створення ферм та комплексів ВРХ
також дуже важливим завданням є правильне
визначення обсягу необхідних інвестиційних
ресурсів. При цьому, крім основних витрат на
спорудження ферми, необхідно враховувати
також і витрати на польове кормовиробницт-
во.

Саме тому завдання даної статті зводиться
до розрахунку необхідного обсягу інвестицій
у польове кормовиробництво при створенні
ферм та комплексів ВРХ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На етапі створення ферм та комплексів ВРХ
необхідні значні капітальні інвестиції як безпо-
середньо у галузь тваринництва, так і в кормо-
виробництво. Об'єктами інвестування у кормо-
виробництво виступають: земельні ресурси;
будівлі та споруди; сільськогосподарська тех-
ніка та обладнання.

До земельних ресурсів, що є об'єктом інве-
стування у кормовиробництві, слід відносити:
ріллю, що використовується під посіви кормо-
вих культур, пасовища та сіножаті. Вказані зе-
мельні ресурси утворюють кормову площу тва-
ринництва.

Будівлі та споруди у кормовиробництві
представлені сіносховищами, кормосховища-
ми, силососховищами, силосно-сінажними
буртами, баштами, траншеями тощо.

Сільськогосподарська техніка та обладнан-
ня, тобто технічні засоби, що використовують-
ся у кормовиробництві, можна поділити на дві
групи:

— перша — засоби універсального призна-
чення, що використовуються не лише в кормо-
виробництві, але й у інших галузях рослинниц-
тва. До цієї групи можна віднести більшість
сільськогосподарської техніки та обладнання;

— друга — спеціальна техніка та обладнан-
ня, що застосовується виключно у кормовироб-
ництві. До цієї групи можуть бути віднесені

корморізки, змішувачі кормів, косарки, кор-
мозбиральні комбайни, жатки, ворушилки і
валкоутворювачі, прес-підбирачі, візки-підби-
рачі та інша спеціальна техніка для збирання,
транспортування, укладання та обробки кор-
мів.

Забезпеченість сільськогосподарських
підприємств вказаними технічними засобами є
важливим чинником ефективного функціону-
вання кормовиробництва, а відтак і тваринниц-
тва.

Алгоритм визначення потреби інвестицій-
них ресурсів у кормовиробництво за вищевка-
заними об'єктами інвестування включає на-
ступні етапи:

1) розрахунок загальної потреби кормів на
плановану чисельність ВРХ;

2) розрахунок потреби в окремих видах
кормів — у концентрованих, грубих, соковитих
та зелених кормах;

3) визначення планової посівної площі під
основними сільськогосподарськими культура-
ми та загального обсягу необхідних земельних
ресурсів;

4) визначення (з урахуванням орендної пла-
ти за 1 га) витрат на земельні ресурси;

5) визначення (з урахуванням потреби в гру-
бих кормах) планової місткості сараїв для збе-
рігання сіна та соломи та сінажних траншей, а
також капітальні витрати на їх спорудження (з
урахуванням типових проектів);

6) визначення (з урахуванням потреби в со-
ковитих кормах) планової місткості силосних
траншей, а також капітальні витрати на їх спо-
рудження (з урахуванням типових проектів);

7) визначення (з урахуванням потреби в
кормових буряках, зернових культурах або
комбікормах) планової місткості кормосхо-
вищ, а також капітальні витрати на їх споруд-
ження (з урахуванням типових проектів);

8) визначення за технологічними картами
необхідної сільськогосподарської техніки та
обладнання (з урахуванням потреби в різних
кормах), а також капітальних витрат на їх прид-
бання;

9) зведення загальних капітальних витрат у
польове кормовиробництво (на спорудження
будівель та споруд і на придбання техніки та об-
ладнання).

Даний алгоритм апробовано в процесі роз-
рахунку необхідного обсягу інвестицій у кор-
мовиробництво при створенні ферми на 300
корів.

Перш за все, було розраховано загальну по-
требу в кормах за окремими роками реалізації
інвестиційного проекту (табл. 1).
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З урахуванням оптимальної структури
кормів для збалансованої повноцінної годівлі
ВРХ розраховано потребу в окремих видах
кормів (табл. 2).

На основі розрахованої
потреби кормів та з урахуван-
ням урожайності сільсько-
господарських культур ви-
значено планову посівну пло-
щу під окремими культурами
(табл. 3).

Отже, для максимально
повного забезпечення ферми
на 300 корів необхідними кор-
мами потрібно близько 540 га
посівних площ. У розрахунку
на одну корову зі шлейфом це
складає близько 1,8 га. З ура-
хуванням середньої орендної
плати за землю 500 грн./га,
річна орендна плата за землю

у розрахунку на всю ферму складе 270
тис. грн./ рік, а в розрахунку на 1 корову
зі шлейфом — 900 грн./рік.

Оскільки на 5 рік реалізації інвести-
ційного проекту і в подальші роки потре-
ба в сіні складатиме 3931,75 ц, а потреба в
соломі — 3955,20 ц, то для зберігання не-
обхідного обсягу сіна та соломи достат-
ньо буде збудувати два сараї на 400 тонн
кожен (площею 972 м2 кожен). Капітальні
витрати на будівництво одного такого са-
раю відповідно до ТП № 811-45-87 скла-
дають 11,85 тис. грн., а для будівництва
двох сараїв потрібно 23,7 тис. гривень.

На 5 рік реалізації інвестиційного проекту і
в подальші роки потреба в сінажу складатиме
8096 ц. Отже, для його зберігання доцільно ук-
ласти сінажну траншею на 800 т сінажу, загаль-
на кошторисна вартість якої складає 67,24 тис.
гривень. Обрахована річна потреба в силосі на
5 рік та подальші періоди реалізації інвести-
ційного проекту складає 2503,6 т силосу. Тому
необхідно побудувати 2 силосні траншеї
місткістю 2000 т та 500 т, загальна кошторисна
вартість яких складає відповідно 242,2 тис. грн.
та 45,4 тис. гривень. Для зберігання концент-
рованих кормів (обсяг 667 т) та коренеплодів
(964,6 т) доцільно також збудувати два кормосхо-
вища об'ємом на 1200 та 400 т, загальна кошто-
рисна вартість яких складає відповідно 497,8 тис.
грн. та 654,8 тис. гривень. Загальний обсяг капі-

Таблиця 1. Розрахунок загальної потреби в кормах

Віковий склад ВРХ 

Затрати на  

1 голову, 

 ц. к. од. 

Кількість голів ВРХ по рокам реалізації 

проекту 

Потреба кормів на все поголів’я по рокам, 

ц. к. од. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Корови 77 0 286 258 297 304 0 22022 19866 22869 23408 

Нетелі 20 75 0 46 65 63 1500 0 920 1300 1260 

Молодняк старше 1 року 18 0 142 185 210 198 0 2556 3330 3780 3564 

Молодняк до року 15 0 142 185 211 198 0 2130 2775 3165 2970 

Всього - - - - - - 1500 26708 26891 31114 31202 

Таблиця 2. Розрахунок потреби окремих видів кормів

Культури 
Поживність, 

ц. к. од. в 1 ц 

Потреба в ц, Пц 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 

Концентровані корма 

Ячмінь 1,15 182,61 2896,91 2888,61 3347,35 3367,70 

Горох 1,18 53,39 846,98 844,55 978,67 984,62 

Кукурудза 1,34 62,69 994,46 991,61 1149,09 1156,07 

Овес 1 63,00 999,44 996,57 1154,84 1161,86 

Грубі корма 

Сіно 0,4 225,00 3338,50 3384,50 3921,75 3931,75 

Сінаж 0,35 342,86 7095,43 6932,86 8021,71 8096,00 

Трав. борошно 0,6 100,00 812,17 825,28 964,72 973,17 

Солома 0,25 120,00 3392,40 3434,32 3959,48 3955,20 

Соковиті корма 

Силос 0,2 900 21601 21634 24979 25036 

Жом 0,85 106 628 676 793 793 

Буряки 0,12 250 8513 8302 9576 9646 

Зелений корм 

Люцерна 0,18 2667 48522 49163 56857 56922 

Таблиця 3. Планові посівні площі
сільськогосподарських культур

Культури 
Посівні площі культур, га 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 

Ячмінь 5,22 82,77 82,53 95,64 96,22 

Горох 2,22 35,29 35,19 40,78 41,03 

Кукурудза 1,39 22,10 22,04 25,54 25,69 

Овес 2,10 33,31 33,22 38,49 38,73 

Люцерна на сіно 2,16 32,10 32,54 37,71 37,81 

Багаторічні трави на сінаж 2,16 44,63 43,60 50,45 50,92 

Конюшина на трав. борошно 2,63 21,37 21,72 25,39 25,61 

Кукурудза на силос 2,8 67,5 67,6 78,1 78,2 

Коренеплоди  0,6 21,3 20,8 23,9 24,1 

Люцерна на зелений корм 13,3 114,2 105,3 121,7 121,9 

Всього 34,59 474,57 464,54 537,7 540,19 

Таблиця 4. Капітальні інвестиції на створення
будівель і споруд у кормовиробництві

Об’єкт інвестицій 

Сума 

капітальних 
вкладень, 

тис. грн. 

Сарай для сіна на 400 т 11,85 

Сарай для соломи на 400 т 11,85 

Сінажна траншея на 800 т 67,24 

Силосна траншея на 500 т 45,35 

Силосна траншея на 2000 т 242,2 

Кормосховище на 400 т 11,85 

Кормосховище на 1200 т 25,84 

Всього: 416,18 

В т.ч. на 1 корову зі шлейфом 1,39 
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тальних інвестицій у будівлі та споруди для
зберігання кормів представлені в таблиці 4.
Отже, капітальні інвестиції у будівлі та спо-
руди в розрахунку на одну корову зі шлейфом
складуть 1,39 тис. гривень.

З урахуванням технологічних карт на ви-
рощування кормових культур можна зроби-
ти висновок, що для забезпечення ферми
власними кормами необхідною є значна кіль-
кість сільськогосподарської техніки, загаль-
на вартість якої у результаті розрахунків
складе 7227 тис. грн. (табл. 5).

Таким чином, сума капітальних інвестицій
на придбання сільгосптехніки та обладнання у
розрахунку на одну корову зі шлейфом скла-
дає 24,09 тис. грн./гол.

Підсумувавши капітальні витрати на спо-
рудження будівель і споруд та на придбання
техніки і обладнання отримаємо загальний об-
сяг інвестиційних ресурсів, необхідних для за-
безпечення виробництва кормів на ферму з 300
корів зі шлейфом (табл. 6).

Отже, загальний обсяг інвестицій у кормови-
робництво в інвестиційних проектах на створен-
ня ферм та комплексів повинен складати при-
близно 25,5 тис. грн. на одну корову зі шлейфом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, на етапі створення ферм та

комплексів ВРХ доцільно окремо виділяти інве-
стиції, що здійснюються безпосередньо в об-
'єкти тваринництва, та інвестиції у кормовироб-
ництво. При цьому інвестиції у кормовиробниц-
тво можна класифікувати залежно від об'єктів
інвестування на: інвестиції у земельні ресурси;
інвестиції у будівлі та споруди; інвестиції в
сільськогосподарську техніку. Проведені прак-
тичні розрахунки свідчать, що загальний обсяг
інвестицій у кормовиробництво в інвестиційних
проектах зі створення ферм та комплексів має
складати приблизно 25,5 тис. грн. на одну коро-
ву зі шлейфом. Реалізація наведених рекомен-
дацій створить підгрунтя для розрахунків необ-
хідних обсягів інвестицій при створенні молоч-
них ферм та комплексів ВРХ, що дасть мож-
ливість встановлювати їх більш точно.
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Таблиця 6. Загальні капітальні інвестиції
у кормовиробництво на ферму з 300 корів

№ Інвестиції 
Сума, 

тис. грн. 

1 Інвестиції в будівлі та споруди 416,2 

2 Інвестиції в техніку та обладнання 7227,0 

3 Всього 7643,2 

4 
Інвестиції у кормовиробництво 
на 1 корову із шлейфом 

25,5 

 

Таблиця 5. Капітальні інвестиції на придбання
техніки та обладнання

Техніка 
Вартість, 

тис. грн. 

Трактори 1364,22 

Автомобілі 328,05 

Комбайни 2929,63 

Причіпи та навантажувачі  214,80 

Інша техніка та обладнання для обробки грунту і посівів  726,43 

Техніка для сівби 370,52 

Техніка для збирання кормових буряків 208,64 

Техніка для збирання зернофуражних культур 829,13 

Техніка для збирання трав і силосних культур 235,59 

Кормодробильна установка 19,97 

Всього 7227,01 

 


