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основними серед яких є: диспаритет цін на продукцію 
сільгоспвиробництва та на продукти його переробки; високі ставки за 
кредитами, незначні обсяги інвестицій, відсутність інноваційних 
технологій тощо. 

Підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності 
українських сільськогосподарських та переробних підприємств 
можливе за рахунок реалізації ресурсного потенціалу аграрного 
сектора економіки України та підвищення конкурентоспроможності 
продукції харчової промисловості. 

В умовах членства в СОТ першочергового значення в 
конкурентній боротьбі, а відтак і підвищенні ефективності діяльності 
сільгосппідприємств, набуває забезпечення якості і безпеки харчових 
продуктів. У більшості країн-партнерів України по торгівлі харчовими 
продуктами застосовуються сучасні методи менеджменту за вимогами 
стандартів серії ISO 9000, але в Україні законодавством не 
врегульовано питання надання пільг товаровиробникам, які 
впроваджують нові системи якості [1, с. 36]. 

Висновки. Отже, членство України в СОТ може стати 
потужним стимулом для українських сільгоспвиробників та 
переробних підприємств харчової промисловості, а ринкова 
конкуренція сприятиме зростанню загальної ефективності 
використання ресурсного потенціалу країни, підвищенню якості і 
конкурентоспроможності товарів та послуг на всіх рівнях ланцюгу: від 
виробництва до переробки та споживання сільськогосподарської 
продукції. 
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інноваційний потенціал значної кількості підприємств даної галузі. 
Запропоновано заходи щодо більш вільного доступу підприємств 
галузі свинарства до інвестицій та інновацій. 

Постановка проблеми. Галузь свинарства є невід’ємною 
складовою галузі тваринництва України. Ефективний розвиток даної 
галузі можливий за умови створення та вдалого оперування всіма 
необхідними об’єктивними та суб’єктивними складовими ресурсного 
потенціалу підприємств-виробників свинини. Інноваційний та 
інвестиційний потенціал є одними з провідних та взаємопов’язаних 
елементів в складній структурі підприємства. Вони містять в собі 
наявні та приховані можливості для здійснення простого та 
розширеного відтворення, яке з огляду на депресивний стан 
вітчизняної галузі свинарства наразі є як ніколи актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам теорії та практики 
інвестицій приділили багато уваги зарубіжні вчені-економісти: 
Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Касл Е., Беккер М., Нельсон 
А. та інші.  Основні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності 
аграрних підприємств багатогранно висвітлили в своїх працях такі 
сучасні вітчизняні науковці, як: Андрійчук В.Г., Дем’яненко С.І., 
Нелеп В. М. та інші. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану інвестиційного 
забезпечення галузі свинарства; вивчення причинно-наслідкового зв’язку 
«інноваційно-інвестиційний ресурсний потенціал – розвиток галузі 
свинарства»; надання пропозицій щодо вирішення даного питання. 

Виклад основного матеріалу. Американський економіст 
австрійського походження Пітер Друкер зазначав, що підприємців 
відрізняє інноваційний тип мислення, а інноваційна діяльність являє 
собою особливий інструмент підприємництва [2, С. 39]. З огляду на 
сучасний стан вітчизняного свинарства (скорочення поголів’я, низькі 
добові прирости, застаріле обладнання і техніка та ін.), активізація 
інноваційних процесів в даній галузі є надто актуальною та 
невідкладною.  Позитивний ефект від інноваційної діяльності значною 
мірою визначається інвестиційним забезпеченням, структурою і 
обсягом капіталовкладень, що направляються в інноваційну сферу. 
Останніми роками спостерігалася тенденція збільшення 
капіталовкладень в основний капітал сільського господарства України 
та в свинарство, зокрема (табл.). Проте питання браку фінансових 
ресурсів для багатьох вітчизняних підприємств-виробників свинини і 
надалі залишається актуальним, особливо беручи до уваги наслідки 
світової фінансової кризи 2008-2009 рр. та зміну політики 
кредитування вітчизняними фінансово-банківськими установами не на 
користь позичальників. 
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Слід зазначити, що з метою запобігання негативних наслідків 
впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового 
комплексу, Законом України від 4 лютого 2009р. подовжено дію 
законів стосовно спецрежиму оподаткування (фіксований 
сільськогосподарський податок, оподаткування за нульовою ставкою 
ПДВ) на необмежений термін.  Дією даного Закону було також 
призупинено на три роки операції з давальницькою сировиною у 
зовнішньоекономічних відносинах по товарах груп 1-24 УКТ ЗЕД [1]. 

Таблиця. Інвестиції в основний капітал підприємств галузі 
свинарства в 2005-2008 рр.* 

(у фактичних цінах, тис. грн.) 
Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.

Інвестиції в основний капітал 
(капітальні вкладення) 15841,0 2002,5 9504,0 12727,8
з них: 
у капітальне будівництво 5624,7 - - -
у придбання машин та обладнання 
(без здійснення будівництва) 10216,3 2002,5 9504,0 12727,8

Джерело: первісні дані підприємств та дані Головного управління статистики в 
Київській області. 

Висновки. Останніми роками спостерігається тенденція 
зростання обсягів інвестицій в свинарство, проте капітальні вкладення 
наразі можуть собі дозволити: а) великі вітчизняні функціонуючі 
підприємства (за рахунок власних коштів); б) іноземні 
підприємства/дочірні підприємства (за рахунок власного капіталу та 
дешевих іноземних кредитів). В умовах сьогодення інвестування в 
основний капітал неможливе (чи проблемне) для невеликих 
підприємств. За опитуванням респондентів: підприємства, поголів’я в 
яких становить менше 1000 голів, мають проблеми не тільки з 
інвестиціями в основний капітал, а й проблеми з реалізацією 
виробленої продукції (менша ціна реалізації). На нашу думку, більш 
вільний доступ невеликих підприємств галузі свинарства до 
інвестицій, інновацій та ринку може забезпечити: 1) створення на 
основі існуючих підприємств формувань кооперативного типу; 2) 
запровадження системи пільгового кредитування для вітчизняних 
виробників м’яса, особливо для галузі свинарства та скотарства. 
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