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являють собою набір інструментів та засобів реалізації цього за-
вдання, їх роль та значення у формуванні стратегічного набору
підприємств невпинно зростає.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
ТВАРИННИЦТВА РЕГІОНУ

У статті розглядається поняття категорії «інвестиції» на прикладі
підходів відомих вчених-економістів. Проаналізовано структуру розвит-
ку інвестиційної діяльності в галузі тваринництва регіону, на основі
якої були запропоновані заходи.
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В статье рассматривается понятие категории «инвестиции» на при-
мере подходов известных ученых-экономистов. Проанализированна
структура развития инвестиционной деятельности в отрасли живо-
тноводства региона, на основе которой были предложенны мероприя-
тия относительно решения.
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная деятельность, животно-
водство, регион.

In the article the concept of category «investment» is examined on the
example of approaches of the known scientists-economists. The analysed
structure of development of investment activity is in industry stock-raising of
region, on the basis of that there were the offered measures in relation to a
decision.
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Постановка проблеми. Економічний прогрес національних
економік, об’єктивно зумовлений циклічністю відтворювальних
процесів, консолідується навколо інвестиційної діяльності, котру
на сучасному етапі розглядають в обов’язковому контексті роз-
гортання глобальних світових репродукційних механізмів, між-
народного руху капіталів.

Формування конкурентоспроможної економічної структури
суспільств потребує мобілізації всіх національних ресурсів, абсо-
лютного використання національних переваг. Однак поза увагою
не можуть залишатись інвестиційні джерела, які перебувають за
межами країни і котрі здатні посилати темпи її економічного зро-
стання. Для окремих національних економік саме масштабна ди-
версифікацій та міжнародна інвестиційна діяльність або, інакше
кажучи, надходження й використання іноземних інвестицій, ви-
значає базові довгострокові і, як правило, необоротні механізми
високоінтегрованного економічного розвитку [5].

На сьогодні галузь тваринництва по всій території України
потребує значних інвестиційних надходжень. Майже повна зу-
пинка інвестиційної діяльності підприємств, призвела до руйні-
вних процесів, а саме зниження ефективності виробництва м’яса
та м’ясопродуктів . Покращення цієї ситуації можливе не лише
за умов відновлення повноцінної інвестиційної діяльності, а й у
разі забезпечення її активності, яка б дозволила компенсувати
нестачу інвестування минулих років та покрити сучасні обсяги
потреб в інвестиційних ресурсах. Інвестиції потрібні підприємс-
твам і організаціям для переходу до стабільної господарської ді-
яльності, переозброєння виробництва, а також поліпшення яко-
сті продукції. Вони є важливим джерелом формування
фінансово-кредитних ресурсів країни, усунення локальних дис-
пропорцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії і
практики інвестицій, формування джерел їх фінансування, дослі-
дження інвестиційної діяльності підприємств вивчали зарубіжні
вчені В. Беренс, Г. Бірман, Ф. Луцз, У. Шарп та інші дослідники.
Вагомий внесок в економічну теорію засад інвестиційної діяль-
ності, зробили вітчизняні науковці: В.Г. Ткаченко, І.О. Бланк, [2],
С.О. Гуткевич, Т.В. Майорова, [3], Н.О. Татаренко, А.М. Поруч-
ник [5], А.А. Пересада [4], П.Т. Саблук та ін.

Мета дослідження. Полягає у визначенні сутності інвестицій
на прикладі підходів учених-економістів, а також вирішення пи-
тання щодо інвестиційного аспекту розвитку галузі тваринництва
регіону.
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Виклад основного матеріалу. Ще до 90-х років інвестиції
розглядались, як правило, в якості найважливішого економічного
інструменту, який характеризував діяльність будівельного ком-
плексу. В цьому випадку капітальні вкладення (іноді-інвестиції)
аналізувались у двох аспектах: як економічна категорія та як
процес, пов’язаний з рухом грошових коштів (ресурсів). Посту-
пово, із формуванням в Україні основ ринкових відносин почи-
нають змінюватися наукові світогляди сутності інвестицій (капі-
тальних вкладень), виникають та розвиваються чисто ринкові
підходи до їх оцінки та прогнозуванню форм, методів та принци-
пів здійснення інвестиційної діяльності. На відміну від бухгал-
терського обліку, історія якого нараховує не одне тисячоліття, ін-
вестування як самостійна наука сформувалась відносно недавно.
Окремі розробки з теорії велись ще до другої світової війни [3].

Зауважимо, що термін «інвестиції» походить від латинського
слова «invest», що означає «вкладати» і деякі автори, наприклад,
Бланк, перекладає цей термін теж словом «вкладати» [2]. Такий
же переклад дають О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко
[1]. Інша група авторів дає переклад цьому слову як «вкладен-
ня», тобто розглядаючи це поняття не як здійснення дії, а як
предмет [4].

У минулому більшість учених трактували поняття «інвести-
ції» як сукупність витрат, що реалізуються у формі довгостроко-
вих вкладень у галузі народного господарства.

Потребу України в іноземних інвестиціях, крім усього іншого,
зумовлено трьома важливими причинами:

— надзвичайно низькою інвестиційною активністю власних
товаровиробників. За умов тривалої кризи та стагнації виробниц-
тва, його незадовільної прибутковості процес внутрішнього капі-
талотворення в останні роки майже припинився;

— гострою необхідністю технічної й технологічної модерні-
зації як самого виробництва, так і всієї ринкової та соціальної ін-
фраструктури з допомогою імпорту сучасних машин і устатку-
вання, використання передового досвіду управління та організа-
ції підприємницької діяльності;

— потребами впровадження в усі сфери господарського життя
нових методів управління, менеджменту й маркетингу як іманен-
тних атрибутів ринкової системи.

Нині вже є очевидним, що проблему залучення іноземних ін-
вестицій в економіку України треба розглядати в контексті особ-
ливостей виходу зі світової фінансової кризи, яка відбуваються в
країні. Основний аспект цієї проблеми пов’язаний з унікальною
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парадигмою трансформацій та стратегіями попереднього еконо-
мічного розвитку, а також з менталітетом української нації. [5].

Посилення конкурентної боротьби на ринку тваринництва в
умовах інтеграції України, а також у міжнародно-економічному
просторі потребує формування інвестиційно-інноваційної моделі
розвитку тваринництва регіону.

Луганська область, яка по праву вважається одним з найбіль-
ших промислових регіонів країни, також має значні можливості
для розвитку тваринництва і є привабливою для інноваційно-
інвестиційної діяльності.

Тенденції останніх років розвитку галузі та рівень забезпече-
ності населення основними продуктами харчування указують на
наявність ряду проблем, а саме, зменшення об’ємів виробництва
продукції тваринництва.

Виробництво м’яса на душу населення в 2009 році склало
21 кг, що в 5 разів менш ніж у Польщі (88 кг) (рис. 1). Середній
надій молока на одну корову 3,4 тонни, як у Польщі на той час
4,3 тонни (рис. 2). На період 1 січня 2010 року поголів’я корів по
всім категоріям господарств нараховувало 63,5 тис. голів.
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Рис. 1. Виробництво м’яса на душу населення в 2009 році, кг
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Рис. 2. Середній надій молока на одну корову в 2009 році, тонн
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Дивлячись на рис. 1 і 2, можемо сказати, що тенденція вироб-
ництва м’яса на душу населення, а також середній надій молока
на одну корову по Луганській області залишається досить на-
пруженою.

Треба відмити, що стосовно нашого регіону, найбільш про-
гресивне та конкурентоспроможне виробництво забезпечують
великі товарні підприємства, такі як СПФ «Агро» («Агротон»),
в якому введені в експлуатацію 2 сучасні молочнотоварні ком-
плекси, з поголів’ям корів по 1100 голів кожний. Аналогічний
комплекс, впроваджений у ЧСП АФ «Привольє” Троїцького ра-
йону Луганської області, також закінчується будівництво доїль-
ного залу в господарстві Луганського національного аграрного
університету.

На даний час, по замовленню Молочно-торгового комплексу
«Станиця», реалізується пілотний інвестиційний проект по буді-
вництву молочного комплексу на 2000 корів у селі Шишкове
Слав’яносербського району Луганської області.

Фінансування ведеться Міністерством фінансів Ізраїлю, через
Страхову компанію «Ашра». Підрядчиком будівництва виступає
компанія держави Ізраїлю «АгриГо», який з розрахунку вартості
1 головомісця близько 10000 євро, на сьогодні виділено 15 млн
євро.

У перспективі область розраховує на будівництво ще 4 таких
комплексів [6].

Висновки та пропозиції. Для нашої країни, головним завдан-
ням стає розвиток галузі тваринництва за допомогою здійснення
інвестиційно-інноваційної діяльності.

Основними питаннями галузі тваринництва, які необхідно ви-
рішити на державному рівні:

— впровадження пільгових умов на придбання сучасного тех-
нологічного обладнання для тваринницьких комплексів і ферм та
високопродуктивного поголів’я тварин;

— застосування економічних важелів цінового регулювання
ринків тваринницької продукції;

— удосконалення селекційно-племінної справи у відповіднос-
ті до міжнародних стандартів;

— поновлення спеціальної бюджетної дотації за зданий на за-
бій та переробку молодняк ВРХ.

У перспективі за допомогою цих заходів, на ринку продукції
тваринництва зможемо побачити зміни, які в свою чергу мають
спричинити ефективний розвиток галузі, як у країні, так і по
окремим регіонам у цілому.
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