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Оцінювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
Сільськогосподарські підприємства в Україні потребують значного інвестиційного доходу. У статті вивчаються
головні проблеми та умови для інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, сфера та динаміка
їх інвестиційного забезпечення.
Результати діяльності сільськогосподарських підприємств прямо залежать від стану їх фіксованих активів. Це є
однією з найбільш вразливих сторін сільськогосподарських підприємств, що робить неможливим для економіки
України демонструвати гідні результати. Інвестиції слід використовувати в першу чергу для розвитку
матеріальної та технічної бази сільськогосподарських підприємств, тому що фіксовані активи завжди
обезцінюються, термін їх використання в багатьох підприємствах перевищує 15 років та їх кількість постійно
зменшується.
Інвестування технічного забезпечення рослинництва є необхідним та привабливим. По-перше, як основа
рослинництва, зерно та олійне насіння завжди в попиті на внутрішньому та зовнішньому ринках. По-друге,
обсяги інвестицій є помірними в порівнянні з іншими інвестиціями в сільському господарстві. На початку
достатньо інвестувати в галузь в середньому від 1 до 2 тисяч американських доларів на 1 гектар. Середній
період окупності інвестицій триває 2-4 роки.
Таким чином, для стимулювання інвестицій, є необхідним формувати якісно нову політику, що має на меті
збільшення привабливості інвестицій сільськогосподарських підприємств.
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Оценивание инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий
Сельскохозяйственные предприятия в Украине требуют значительного инвестиционного дохода. В статье
изучаются главные проблемы и условия для инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий,
сфера и динамика их инвестиционного обеспечения.
Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий прямо зависят от состояния их фиксированных
активов. Это является одной из уязвимых сторон сельскохозяйственных предприятий, что делает невозможным
для экономики Украины демонстрировать достойные результаты. Инвестиции следует использовать в первую
очередь для развития материальной и технической базы сельскохозяйственных предприятий, потому что
фиксированные активы всегда обесцениваются, срок их использования во многих предприятиях превышает 15
лет, а их количество постоянно уменьшается.
Инвестирования технического обеспечения растениеводства является необходимым и привлекательным. Вопервых, как основа растениеводства, зерно и масличное семя всегда в спросе на внутреннем и внешнем рынках.
Во-вторых, объемы инвестиций умеренны по сравнению с другими инвестициями в сельском хозяйстве.
Вначале достаточно инвестировать в отрасль в среднем от 1 до 2 тысяч американских долларов на 1 гектар.
Средний период окупаемости инвестиций длится 2-4 года.
Таким образом, для привлечения инвестиций, необходимо формировать качественно новую политику, которая
имеет целью увеличение привлекательности инвестиций сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность,
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