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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішальною умовою успішної інвестицій�

ної діяльності підприємств в умовах ринку є
ефективне вкладання додаткового капіталу,
бо інвестиційні ресурси виступають як об'єкт
управління. Тому процес інтенсифікації інвес�
тиційної діяльності в агропромисловому вироб�
ництві на мікро� та макрорівні повинен бути
керованим. Активізувати інвестиційну діяль�
ність можливо на засадах планування, яке є
важливою ланкою в структурі організаційно�
економічного механізму.

Необхідність оцінки екологічної складової
інвестиційного проекту грунтується на принци�
пах соціально�етичного маркетингу та регу�
люється Законами України та нормативними
актами. Потенційний інвестор оцінює виробни�
чий процес з точки зору охорони навколиш�
нього середовища та природоохоронних за�
ходів, що повинні гарантувати дотримання
умов проекту:

— мінімізацію кількості викидів, що відпо�
відають екологічним нормам України;
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— відсутність токсичних та шкідливих ре�
човин;

— збереження та покращання якості землі;
— раціональне використання та зменшення

обсягів залучених в експлуатацію природних
ресурсів;

— зменшення викидів забруднювальних ре�
човин в оточуюче середовище.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження зарубіжного і вітчизняного
досвіду інвестування екологізації агропромис�
лових підприємств, розвиток аграрної сфери в
цілому набули актуальності. Під різними кута�
ми зору цю проблему розглядають як вітчиз�
няні П.Т.Саблук, П.П Руснак, О.Ф. Балацький,
Б.М. Данилишин, Я.Б. Олійник, Л.І. Катан, А.А. Жи�
гірь, В.А. Борисова так і зарубіжні вчені П. Каме�
рон, К. Хенінгсен. Однак на нинішній час відсутній
системний підхід до вивчення впливу зовнішніх
та внутрішніх факторів інвестування екологізації
сільськогосподарських підприємств.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування переваг інве�

стування екологізації сільськогосподарських
підприємств, розробка класифікації критеріїв
оцінки соціально�еколого�економічних резуль�
татів інвестиційної діяльності в аграрній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У структурі організаційно�економічного ме�

ханізму інтенсифікації інвестиційного процесу
в АПК центральне місце займає управління всіма
аспектами інвестиційної діяльності підприєм�
ства. Воно включає в себе управління інвестиц�
ійним проектом, економічні та фінансові важелі.
В процесі аграрної реформи на підприємствах
відбулися зміни у формах власності та господа�
рювання, поступово змінюються методи управ�
ління інвестиційними процесами. Аналіз робо�
ти підприємств АПК показав, що найкращі ре�
зультати там, де кадри опанували нову систему
господарювання, де чітко дотримуються техно�
логічних вимог та враховують потреби ринку.

Відносини в аграрному інвестиційному про�
цесі регулюються системою економічних,
фінансових та інших важелів, що застосову�
ються через механізми оподаткування, фінан�
сову, цінову та амортизаційну політику, фінан�
сову допомогу у вигляді дотацій, субвенцій,
субсидій і бюджетних позик, державні норми і
стандарти, регулювання участі інвесторів у
приватизації проведення експертиз інвестицій�
них проектів та інші заходи.

Переважна більшість елементів механізму
управління інвестиційною сферою є загально�
державними і поширюються на агропромисло�
вий комплекс як на невід'ємну ти мни націо�
нальної економіки. Виходячи з цього, окремі
складові механізму управління інвестиційною
діяльністю в АПК необхідно розглядати як за�
гальнодержавну функцію.

Потреби в інвестиціях у виробничу аграрну
сферу досить значні, тому важливо забезпечи�
ти мобілізацію всіх можливих інвестиційних
ресурсів. У результаті аналізу існуючих джерел
та методів фінансування інвестицій встановле�
но, що головним критерієм оптимізації спів�
відношення між власним, залученим та позич�
ковим капіталом повинно бути забезпечення
високої фінансової стійкості підприємств та
максимізація суми прибутку від інвестиційної
діяльності. Вибір методів фінансування інвес�
тицій дозволяє розрахувати пропорції в струк�
турі джерел інвестиційних ресурсів. Найпоши�
ренішими, на нашу думку, є повне самофінан�
сування, акціонування, кредитне фінансуван�
ня, лізинг та змішане фінансування.

Класичною формою самофінансування є
власні кошти вигляді прибутку та амортизації.
У країнах з розвиненою ринковою економікою
рівень самофінансування досягає 60% та
більше. Аналіз стану кредитного забезпечення
вітчизняних підприємств аграрного виробниц�
тва показав, що за 2010—2017 рр. спостері�
гається тенденція до зниження процентних ста�
вок, проте ціна за кредитні ресурси на даний
час перевищує рівень беззбитковості інвес�
тицій. Сільськогосподарські підприємства, як
правило, не володіють високоліквідною майно�
вою заставою, що не дає можливості забезпе�
чити значних позик для придбання основних
засобів. Внаслідок цього довгострокове креди�
тування сільськогосподарських підприємств
відбувається на рівні 5—10% від загальної суми
наданих позик. Тому потрібно провести до�
корінні ринкові перетворення у фінансово�кре�
дитній системі.

Важливим напрямом інтенсифікації відтво�
рювальних процесів в АПК є технічне переос�
нащення сільськогосподарських підприємств,
забезпечення можливості придбання мінераль�
них обрив, пестицидів та інших засобів захис�
ту рослин; розвиток індустрії зберігання та
локальної переробки сільськогосподарської
продукції, застосування високоінтенсивних
сортів сільськогосподарських культур вітчиз�
няної та зарубіжної селекції, розведення тва�
рин високої генетики. В сучасних умовах пози�
тивно вирішити цю проблему можливо новим
для вітчизняних сільськогосподарських това�
ровиробників шляхом — через лізинг, який за
своєю економічною сутністю є вкладанням
коштів на поворотній основі в основний капі�
тал; за своїм змістом — це кредит, який на�
дається лізингодавцем у формі устаткування.

Сучасний розвиток аграрної економіки стає
все більш екологічно орієнтованим. Складна
екологічна ситуація в сільському господарстві
характеризується відсутністю цільових фінан�
сових ресурсів, призначених для відтворення
природного ресурсного потенціалу АПК. Еко�
лого�економічні проблеми в аграрній сфері є
наслідком домінування пріоритетів екстенсив�
ного розвитку сільського господарства в мину�
лому, відсутності ефективної політики еколо�
гізації агропромислового виробництва.

Ефективним шляхом вирішення проблем
екологічного розвитку аграрної сфери є акти�
візація інвестиційної діяльності з метою фінан�
сування природоохоронних та ресурсозберіга�
ючих технологій, проведення заходів для збе�
реження довкілля. Однією з державних про�
грам підтримки і розвитку аграрного виробниц�
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тва є програма інноваційної та інвестиційної
політики уряду, яка вимагає створення єдиної
системи ефективних екологобезпечних форм
господарювання, здатних викликати у праців�
ників сільського господарства зацікавленість у
високопродуктивній праці. Визначальним чин�
ником має стати інноваційний менеджмент,
спрямований на забезпечення такого способу
функціонування керованої системи аграрного
виробництва, що дозволить створити сприят�
ливі умови для залучення інвестицій з метою
дотримання параметрів екологічно збалансова�
ного сталого розвитку аграрної сфери.

Мета еколого�економічного інвестування,
спрямованого на підвищення економічної ефек�
тивності ведення сільськогосподарського ви�
робництва з урахуванням екологічних інтересів,
на наш погляд, повинна полягати у переході си�
стеми аграрного виробництва на якісно новий
рівень, що відповідає сучасним вимогам розвит�
ку суспільства. Сутність такого переходу —
кількісне нагромадження якісних змін у елемен�
тах системи екологізації агровиробництва, нове
структурне поєднання яких у їх взаємозв'язку і
взаємодії призведе до більш досконалого спо�
собу природокористування в цій галузі.

Досвід країн з розвинутою економікою
свідчить, що сфера агробізнесу є привабливою
для інвестицій, оскільки на продукцію аграрної
сфери завжди є стійкий попит, який не має тен�
денції до зниження, а сама сільськогосподарсь�
ка продукція (на відміну від технологій її ви�
робництва) ніколи не застаріває технічно і тех�
нологічно, що підтверджено еволюційним про�
цесом економічного розвитку.

Найважливішим напрямом інвестування
природного ресурсного потенціалу АПК, на
нашу думку, спрямованих на інвестування за�
ходів, спрямованих на підвищення родючості
грунтів, бо земля є незамінним та територіаль�
но обмеженим засобом виробництва. Влас�
тивість землі покращуватися за умов правиль�
ної агротехніки — одна з відмінних характер�
них рис грунту. Економічне дослідження кате�
горії родючості грунту дозволяє сприймати цю
якість землі як об'єкт виробничих відносин,
необхідний для активного включення її у сис�
тему розширеного відтворення. Саме це і ви�
значає екологічну спрямованість земельної ре�
форми — ефективне раціональне використан�
ня земельних ресурсів та їх відтворення. Точні
дані щодо економічних втрат внаслідок дегра�
дації сільськогосподарських земель одержати
дуже складно. В США загальна вартість ерозії
сільськогосподарських грунтів в 1997 р. скла�
ла 44 млрд дол. В Україні подібні дослідження

не проводились. Однак без глибокого систем�
ного вивчення процесів розвитку, використан�
ня і відтворення земельних ресурсів не можли�
вий процес підвищення інвестиційної приваб�
ливості Сільськогосподарських підприємств.

У розвинених країнах світу економічний
аналіз деградації грунтів має тривалу історію.
Перші спроби моделювання базувалися на рівні
господарства та полягали в аналізі розміщен�
ня ресурсів та інвестиційних рішень суб'єктів
підприємництва, що найбільш підходить для
виявлення прямих причин деградації грунтів.
Застосовувалися економічні моделі, які пояс�
нюють причини та наслідки деградації грунтів
в рамках ринкових законів, і таким чином за�
безпечують зв'язки між проблемою та інстру�
ментарієм її вирішення. У основу цих моделей
полягають два питання: як зміни у цінах на сіль�
ськогосподарські товари вплинуть на рішення
агропідприємців щодо вживання заходів з по�
долання процесів деградації грунтів та яку роль
повинні відігравати економічні та фізичні зв'яз�
ки між сільським господарством та іншими сфе�
рами економіки при оцінці шкоди від ерозії
грунтів.

Хоча вплив екологічних умов на виробниц�
тво ще недостатньо досліджений, ці умови вже
починають відігравати все зростаючу роль у
системі планування сільськогосподарського
виробництва. Мета еколого�економічного пла�
нування — не тільки визначити умови, необхід�
ні для збільшення виробництва, але й забезпе�
чення балансу між виробництвом та довкіллям,
де землі відводитися головна роль. У сфері
сільськогосподарського природокористування
основна увага повинна приділятися екологіч�
ним аспектам землекористування — охороні
земельних ресурсів від забруднення та віднов�
ленню деградованих земель з метою забезпе�
чення можливості їх подальшого ефективного
використання теперішнім та майбутніми поко�
ліннями, що потребує інвестування природно�
го ресурсного потенціалу АПК [1].

У розвинених країнах склалася ситуація, що
як тільки акцент у моделюванні та менеджменті
природокористування перемістився з опти�
мального виснаження земель до їх сталого ви�
користання, характеристика процесу дегра�
дації грунтів як проблеми оптимального висна�
ження надлишкового ресурсу піддали пере�
оцінці. Було розроблено моделі, які передба�
чають здійснення інвестицій у поліпшення
якості грунтів, де припускається, що якість
грунтів може бути збільшена за рахунок дещо
нового погляду на проблему деградації грунтів,
а сільськогосподарські землі вважаються ви�
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робленим а не початковим ресурсом, аналогіч�
но до всіх інших видів ресурсів, що розгляда�
ються у сільському господарстві. Отже, про�
блеми деградації та реабілітації грунтів є про�
блемою аналізу інвестиційного оновлення, змо�
дифікованого на взаємозв'язок якості грунту
та відповідних інвестицій.

Інвестиції у покращання грунтів розши�
рюють спектр можливостей агропідприємців з
огляду на розміщення продукції та ресурсів.
Крім вибору технологій та культур, проблема
оптимізації зараз включає розміщення ресурсів
між різними видами продукції та майбутньою
якістю земель. Попередні моделі являли собою
особливі випадки, коли вважалося, що дії агро�
підприємців можуть тільки виснажувати зем�
лю, хоча і в різному ступені, залежно від про�
дуктивного та технологічного вибору. Емпірич�
на значущість цього "нового" погляду на дег�
радацію грунтів стає очевидною, враховуючи
реакцію агропідприємців на економічні зру�
шення зовнішнього походження.

Проблема управління родючістю грунтів
досить складна і маловивчена, але в сучасних
умовах в Україні є найбільш раціональним шля�
хом одержання дешевої та екологічно чистої
продукції без зовнішніх інвестицій. Досліджен�
ня показали можливість заміни відсутніх зовсім
або недостатніх органічних добрив тваринного
походження рослинним шляхом:

— поповнення вмісту гумусу в грунті через
використання соломи зернових культур та ін�
шої побічної продукції;

— зміни структури посівних площ з метою
збільшення площ багаторічних трав;

— вирощування сидератів.
Природна родючість — це родючість, за ра�

хунок якої можна без додаткових заходів її
підвищення одержати певний урожай при умові
дотримання вимог технологій. За сприятливих
агрокліматичних умовах природна урожай�
ність зернових культур, вирощених у Сумській
області, у лісостеповій зоні 26,4 ц/га, перехідній
зоні — 19,5 ц/га, поліській зоні 13,6 ц/га. Роз�
рахунок економічної ефективності застосуван�
ня агротехнологій бездефіцитного балансу гу�

мусу показує, що
найбільша ефек�
тивність у лісосте�
повій зоні, порівня�
но поліською і пе�
рехідною (табл. 1).

Водночас важ�
ливим напрямом
еколого�економіч�
ного інвестування є

переробна галузь, що надасть можливість сут�
тєво збільшити частку переробленої, екологі�
чно чистої сільгосппродукції в загальному об�
сязі її реалізації, скоротить витрати на її транс�
портування, зменшить кількісні та якісні збит�
ки від перевезення і зберігання, розширить
асортимент. вартість додатково одержаної
продукції більша на менш родючих землях.

Пріоритетне і цілеспрямоване створення
нових, реконструкція і модернізація діючих
підприємств переробної промисловості спри�
ятиме прискоренню окупності капіталовкла�
день та інтенсифікації процесу концентрації
капіталу. Адже, як свідчить практика, нестача
сировини і продукції є наслідком недостатніх
обсягів інвестицій у ресурсоємні технології, що
і породжує нестабільність в агропромислових
комплексах.

По мірі посилення контролю з боку урядо�
вих структур за землекористуванням та станом
довкілля розвивається екологічне підприєм�
ництво — особлива, специфічна форма суспіль�
но�корисної діяльності, сутність якої полягає
у відтворенні ресурсного потенціалу АПК. Еко�
номічна доцільність екологічного підприємниц�
тва очевидна: це, перш за все, повернення "втра�
чених" для суспільства природних благ до сіль�
ськогосподарського ресурсного обігу, залучен�
ня раніше недоступних ресурсів. Стимулом для
розвитку екологічного підприємництва в аграр�
ній сфері є екологічне інвестиційне податкове
стимулювання — залучення інвестицій у еко�
логічно чисті технології та обладнання за до�
помогою податкових методів. При визначенні
інвестиційної привабливості екологічно орієн�
тованих підприємств важливу роль грає оцінка
економічної ефективності залучення інвес�
тицій. Інтегрована оцінка соціального еколог�
ічного та економічного результату інвестицій�
ної діяльності в АПК може бути розроблена за
умови що соціальні та екологічні результати,
які виражені натуральними показниками, мож�
на оцінити вартісними[2]. Однак специфічні
особливості сільськогосподарського вироб�
ництва ускладнюють соціальну, економічну та
екологічну оцінку ефективності інвестицій в

Агрокліматичні 
зони 

Оцінка 
продукції за 
рахунок 
природної 

родючості, грн 

Агротехнологічні показники агротехнології бездефіцитного балансу 
гумусу 

Вартісна оцінка, грн Коефіцієнт 
ефективності 
агротехнології 

(гр.5/гр.3) 

бездефіцитного 
балансу гумусу, 

грн 

додатково 
одержаної 

продукції, грн 

прибутку за 
рахунок 

агротехнології 
Поліська 380,8 97,0 420,0 323,0 3,32
Перехідна 546,0 85,0 392,0 307,0 3,61
Лісостепова 739,2 72,0 364,0 292,0 4,05

Таблиця 1. Економічна оцінка агротехнології бездефіцитного балансу
гумусу на 1 га при вирощуванні озимої пшениці у Сумській області
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АПК. До найважливіших з них слід віднести
нерівномірність використання техніки в часі,
структурні зміни грунту (водно�повітряний
режим, протиерозійна стійкість, розвиток
мікрофлори та зоофауни), вплив ряду біологі�
чних факторів, насамперед, хімічний склад по�
вітря в тваринницьких приміщеннях, що супро�
воджується підвищеним вмістом за�
бруднюючих речовин (аміаку, сірчаного водню,
вуглекислого газу) та ін. Соціальні результати
в аграрному виробництві мають свій прояв не
відразу, а через лаг. Крім того, вони формують�
ся опосередковано, через рослинний та тварин�
ний світ. Спочатку впливу піддається оточую�
че середовище повітря, грунт, вода, які в свою
чергу в зміненому вигляді діють на рослинний і
тваринний світ, а останні — на людину через
продукти споживання. Прояв соціально�еко�
лого�економічних результатів інвестиційної
діяльності в аграрній сфері за критеріями оці�
нки відображено на рисунку 1.

Наведена класифікація дозволяє оцінити
комплекс соціально�еколого�економічної ре�
зультативності інвестиційної діяльності в АПК,
тобто існує реальна можливість встановлення
ступеня впливу кожного критерію на ефек�
тивність інвестицій.

ВИСНОВКИ
Оптимальним варіантом інвестування агро�

промислового виробництва буде такий проект,
який є економічно ефективним та відповідає
вимогам критеріїв оцінки соціальної соціаль�
но�еколого�економічної ефективності.

Мотивація до залучення інвестицій у вироб�
ництво та природний ресурсний потенціал АПК

залежить від фінансової
стабілізації, гнучкості та
стимулюючої направле�
ності податкової політики,
завершеності реформуван�
ня форм власності. Ство�
рення сприятливого інвес�
тиційного клімату в аг�
рарній сфері та активізація
інвестиційної діяльності
всіх господарських су�
б'єктів, враховуючи сучас�
не фінансове та матеріаль�
но�технічне становище
підприємств аграрної сфе�
ри, потребують вирішення
завдання якісної зміни
підходів до управління
АПК у цілому, кожної його
галузі та господарюючого

суб'єкта, їх адаптації ринкових умов. Тому не�
обхідно формування дієвого механізму управ�
ління інвестуванням відтворення ресурсною
потенціалу АПК з урахуванням екологічної
складової, адекватного умовам сучасного еко�
номічного стану, враховуючи специфіку агро�
промислового виробництва, здатного створи�
ти економічно вигідні умови для стимулюван�
ня накопичення аграрного капіталу та росту
ефективності його використання, що можливо
за рахунок розвитку екологічного агропідприє�
мництва.
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Рис. 1. Класифікація критеріїв оцінки соціально>еколого>
економічних результатів інвестиційної діяльності в аграрній сфері
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