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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних 
перетворень. За таких умов налагодження стабільного інвестиційного процесу 
набуває особливого значення. В період економічної кризи інвестування 
машинобудування, як однієї із основних галузей народного господарства, 
можливе лише за рахунок вливання інвестицій.  Розширення інвестування 
підприємств сільськогосподарського машинобудування викликано 
необхідністю  задоволення внутрішнього попиту на продукцію та можливістю 
розширення присутності на зовнішніх ринках. Забезпечення такої ситуації 
вимагає дотримання галуззю сільськогосподарського машинобудування умов 
конкурентоспроможності,  ефективності,  високої технологічності і готовності 
до інновацій. 

Формування можливості доступу підприємств сільськогосподарського 
машинобудування до інвестиційних ресурсів полягає в необхідності 
забезпечення технічними засобами сільськогосподарських підприємств, які в 
свою чергу поставлені у внутрішні історичні умови обробітку угідь: 

1. грунтово-кліматичні умови того чи іншого регіону, що зумовлюють  
використання сукупності спеціалізованих агрегатів обробітку 
вирощуваних культур; 

2. попередня практика вирощування вже освоєних культур; 
3. технічність та технологічність виробництва, рівень урожайності, якість 
промислової переробки сільськогосподарської продукції, доведення її до 
товарного виду (фасування, пакування, затарювання) і споживання; 

4. активне застосування сівозміни в бік перекосу з вирощуванням певних   
більш врожайних культур. 
Отже, потенційний вітчизняний ринок сільськогосподарського 

машинобудування є відкритим і готовим до інвестування, оскільки при 
відносно сталих площах обробітку, характеризується суттєвим зменшенням 
використовуваної техніки. 

Можливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств 
визначаються, насамперед, їхнім фінансовим становищем, адже прибуткова 
господарська діяльність дозволяє підприємствам спрямовувати кошти на 
капітальні інвестиції, а також є важливим аргументом для залучення кредитних 
ресурсів на реалізацію інвестиційних завдань. Саме покращення фінансового 
становища підприємств стало основною передумовою активізації їхньої 
інвестиційної діяльності. 
 В той же час залишаються підприємства, що не можуть здійснювати 
самостійно інвестиції з огляду на певні причини. З метою відродження 
вітчизняного виробництва техніки для села, Міністерством аграрної політики 
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було налагоджено співпрацю та  підписано меморандум між Продовольчо-
зерновою корпорацією України та фірмою CLAAS щодо спільного збирання 
зернозбиральних комбайнів TUCANO 440, як наслідок прийде великий 
інвестор, який внесе свою технологію і дозволить насичити внутрішній ринок. 
При створенні спільного підприємства вигоди будуть очевидні, в разі ж 
простого прямого використання сировини та дешевої робочої сили, й без того 
проблемні виживаючі підприємства сільськогосподарського машинобудування 
будуть в ситуації неспроможності вести конкуренту боротьбу, що призведе до 
їх ліквідації, через нездатність зробити відповідні інвестиції, як грошові, так і 
інноваційні, щоб привести свою продукцію до рівня технологічності 
конкурентів. 

При щорічній розробці бюджету країни повинні враховуватися показники 
державної підтримки пріоритетних галузей, що мають довготермінову дію. В  
той же час затверджуються у бюджеті суми фінансування, не є виключенням і 
сільськогосподарське машинобудування. Науковець Іванишин  В. В., який 
багато років займається дослідженням сільськогосподарського 
машинобудування, з огляду на отримані результати досліджень доводить 
необхідність на законодавчому рівні посилити відповідальність всіх без 
винятку урядових структур за виконання прийнятих у законах і державних 
програмах заходів і обсягів їх фінансування, які спрямовані на розвиток 
вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу і підвищення 
платоспроможного попиту на технічні засоби з боку сільськогосподарських 
товаровиробників [1]. 

Обсяги зазначених бюджетних асигнувань встановлено на рівні до 1% від 
загальних видатків державного бюджету, і вони мають спрямовуватися на 
створення та підготовку серійного виробництва нової техніки й устаткування 
для агропромислового комплексу; переоснащення підприємств 
машинобудування для агропромислового комплексу;  формування і розвиток 
ринку техніки й устаткування для агропромислового комплексу;  часткову, 
компенсацію облікової ставки Національного банку України за кредитами 
банків, що надаються підприємствам вітчизняного машинобудування для 
агропромислового комплексу; часткову (до 40 %) компенсацію державою 
вартості техніки й устаткування для агропромислового комплексу, яке 
поставляється сільськогосподарським товаровиробникам; закупівлю 
вітчизняної техніки й устаткування для агропромислового комплексу з 
наступною реалізацією її сільськогосподарським товаровиробникам [2, с. 56]. 
Окреслене коло завдань через обмеженість бюджету зрозуміло не виконується, 
але незважаючи та тотальний дефіцит державної підтримки вітчизняного 
машинобудування до техніко-технічного оснащення аграрного виробництва, 
така підтримка позитивно оцінюється як машинобудівниками, так і аграріями. 

ВИСНОВКИ 
Зазначені аргументи ставлять під сумнів забезпечення 

сільськогосподарських підприємств устаткуванням для сільського 
господарства, адже інвестиційна політика відносно малих 
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сільськогосподарських підприємств ґрунтуючись виключно на власній 
ініціативі не може забезпечити переваги у конкуренції зі світовими лідерами, 
які крім фінансових та інноваційних переваг, обслуговуються ще й шляхом 
встановлення пільгових мит при імпорті продукції, що остаточно не залишає 
шансів на виживання українського виробника сільськогосподарської техніки, 
хоча незважаючи на загальні негативні тенденції розвитку, останніми роками 
на виставках вітчизняної сільськогосподарської техніки, представляються 
зразки, які за технічними параметрами і дизайном не поступаються імпортним 
аналогам, що свідчить про те, що галузь має значний потенціал для відновлення 
своїх позицій.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Іванишин  В. В.  Місце державної регуляторної політики в розвитку 
технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва /               В. В. 
Іванишин. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1510 – 

2. Іванишин  В. В. Регулювання цін на продукцію сільськогосподарського 
машинобудування /  В. В.  Іванишин // Продуктивність агропромислового 
виробництва(економічні науки): науково-практичний збірник Українського 
науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу 
(НДІ “Украгропромпродуктивність”) Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. – 2012. – №22. – С. 54-60. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db

