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АКТУАЛЬНІСТЬ
Залучення інвестиційних ресурсів виступає вагомим

напрямом діяльності та розвитку підприємств харчової
промисловості, зокрема лікеро'горілчаноїпромисло'
вості. Водночас з підвищенням рівня інвестиційної при'
вабливості пріоритетними напрямами розвитку лікеро'
горілчаних підприємств є раціональне використання
ресурсів підприємства, їх ефективного управління,
підвищення якості виробництва горілчаної продукції. Усі
ці заходи націлені на розвиток підприємств лікеро'горіл'
чаного виробництва, яке має стати інвестиційно'спря'
мованим. Однією із проблем зростання частки збитко'
вих лікеро'горілчаних підприємств є зниження інвести'
ційної активності та інвестиційного попиту горілчаної
промисловості, що і зумовило проведення досліджень
в даному напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Багато вче'
них'економістів торкаються питань вивчення інвести'
ційної привабливості підприємств харчової промис'
ловості, серед них: Г.М. Білецька [1], І.М. Боярко [2],
С.О. Гуткевич [3, 4], О.П. Каюда [5], Н.С. Краснокутсь'
ка [6], О.О. Лемішко [7], О.В. Носова [8], О.М. Ромашко
[9], В.В. Сопко [9], І.В. Христофорова [10], таінші. У
більшості робіт відзначається важливість вивчення про'
блемзалучення інвестицій і зниження інвестиційної при'
вабливості підприємств галузі, що вимагає розробки
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нових методів до підвищення рівня інвестиційної при'
вабливості для підприємств харчової промисловості.

Метою дослідженняє визначення основних напрямів
активізації інвестиційної діяльності тарозробка механі'
зму підвищення інвестиційної привабливості підпри'
ємств харчової промисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Уповільнення інвестиційних процесів — одна з го'
ловних причин низької ефективності господарської
діяльності товаровиробників, що має місце на підпри'
ємствах харчової промисловості, в тому числі і лікеро'
горілчаного виробництва.Вихід із такої ситуації і подаль'
ший розвиток галузі потребує інноваційно'інвестицій'
ного пожвавлення, оновлення ресурсів на принципово
новій, конкурентоспроможній основі. Інвестиції у ліке'
ро'горілчане виробництво є основою відтворення ви'
робничого потенціалу галузі. Забезпеченість якісного
оновлення ресурсного потенціалу підприємств передба'
чає інноваційних змін як форми інвестування виробниц'
тва. Потрібно розробити нові підходи щодо інвестуван'
ня, насамперед, у напрямі ширшого залучення фінан'
сових ресурсів для відтворення основних фондів, які
справляють вирішальний вплив на економічне зростан'
ня.Однією з основних умов активізації інвестиційної
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діяльності підприємств галузі є підвищення його інвес'
тиційної привабливості (рис. 1).

На основі проведеного аналізу було визначено, що
однією із проблем зростання частки збиткових лікеро'
горілчаних підприємств Вінницької області є зниження
інвестиційної активності та інвестиційного попиту горі'
лчаної промисловості. Починаючи з 2010 р., обсяг інве'
стицій у лікеро'горілчані підприємства Вінницької об'
ласті скоротився на 40 % [9]. Це свідчить про те, що
внаслідок низького рівня рентабельності, високого
рівня збитковості, зростання заборгованості та непла'
тежів обмежився інвестиційний попит та знизилась інве'
стиційна активність горілчаних підприємств. Також на
інвестиційному кліматі галузі позначилася фінансово'
економічна криза, яка розгорнулась наприкінці 2008 р.
[10] Це призвело до зменшення інвестиційних потоків
не лише у галузь, а і загалом у національну економіку.

Інвестиційну привабливість підприємств певної га'
лузі чи певного регіону визначають сукупність політич'
них, соціально'економічних,культурних, організаційно'
правових, географічних та екологічних факторів, щоді'
ють в країні(регіоні, підприємстві) та формують інвес'
тиційнийклімат.

Активізація інвестиційної діяльності має стати клю'
човим завданням управління підприємством, що вима'
гає виконання безперервного моніторингу зовнішньо'
го і внутрішнього оточення підприємства, його реакції
на зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі з
обов'язковою оцінкою ступеня ризику, що дозволить
керівництву управління приймати якісні управлінські
рішення. Основою для забезпечення на підприємствах
лікеро'горілчаного виробництва ефективного управлі'
ння інвестиційним механізмом є побудова концептуаль'
ної моделі інвестування розвитку ресурсного потенціа'
лу для підприємств галузі (рис. 2).Розроблена модель
інвестування розвитку лікеро'горілчаних підприємств
дасть можливість керувати негативними факторами
впливу на ресурсний потенціал ще на стадії прийняття
рішення про інвестуваннярозвитку ресурсного потенці'
алу.

Проведений аналіз показав, що існуючі потужності
підприємств лікеро'горілчаної промисловості Він'
ницької області завантажені лише на 60% — 70%[9]. З
метою підвищення ступеня використання виробничих
потужностей у галузі на рівні підприємства доцільно
сформувати виважену та науково обгрунтовану страте'
гію розвитку підприємства, на її основі розробити про'
граму збільшення виробничих потужностей та реконст'
рукції виробничих цехів. Засобами реалізації такої про'
грами є науково обгрунтовані інвестиційні проекти.

Для підприємств лікеро'горілчаної промисловості,
насамперед, доцільно розробити проекти щодо техніч'
ного переозброєння галузі. Одночасно необхідно вста'
новити сучасні циліндрично'конічні танки — апарати, де
відбувається процес бродіння сировини для виробниц'
тва лікеро'горілчаної продукції.

Пріоритетними напрямами інвестування підприємств
лікеро'горілчаної промисловості є інвестиції у рекон'
струкцію діючих потужностей, оснащення сучасними
технологічними ємностями, лініями розливу, холодиль'
ними установками. Це дозволить визначити розвиток
підприємства шляхом розширення ефективних чи пере'

профілювання малоефективних виробничих цехів із
врахуванням технологічних та вартісних змін. Інвес'
тиційні ресурси повинні спрямуватися на забезпечення
впровадження ресурсозберігаючих високоефективних
технологій, що забезпечили б скорочення технологіч'
ного циклу. Для впровадження цих технологій необхідні
інвестиції та модернізація основних засобів. Вирішен'
ня цих завдань щодо технологічного розвитку під'
приємств лікеро'горілчаної промисловості на підпри'
ємстві передбачає залучення інвестиційних коштів, а
відповідно визначення реальних джерел фінансування
інвестиційних проектів.

Основними джерелами формування інвестиційних
ресурсів є, насамперед, прибуток, який залишається в
розпорядженні підприємства, амортизаційні та сформо'
вані резервні фонди. Основне місце у складі внутрішніх
джерел ресурсів підприємства належить саме прибут'
ку. Він забезпечує приріст власного капіталу і, відпові'
дно, зростання ринкової вартості підприємства.Прибу'
ток як результат діяльності характеризує ефективність
діяльності підприємства, що стимулює розвиток в пер'
шу чергу інноваційних процесів і впливає на ступінь інве'
стиційної привабливості підприємства.

У теперішній час підприємствалікеро'горілчаної
промисловості у Вінницькій області несуть основне інве'
стиційне навантаження — частка коштів що інвестують'
ся у основний капітал за рахунок прибутку та амортиза'
ційних відрахувань складає близько 3/4 загального
обсягу капітальних вкладень. Тоді як значна частина
прибутку підприємств галузі "знищується" податками,
акцизами та інфляцією.Реального накопичення власних
ресурсів горілчаних підприємств, по суті, не відбуваєть'
ся. Оборотні кошти підприємств горілчаної галузі
Вінницької області на 80% забезпечені кредитами ко'

  

  

 

 

  
   

    
  

   
   

Рис. 1. Значення інвестицій у формуванні
ресурсного потенціалу підприємства

Джерело: розроблено автором.
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мерційних банків [9]. Це призводить до того, що велика
частина прибутку направлена на виплату кредитів та
відсотків по них. Для підприємств лікеро'горілчаного
виробництва характерними є високі витрати на форму'
вання ресурсного потенціалу, низька рентабельність
виробництва, високий рівень зносу основних засобів,
низький рівень кваліфікації персоналу, зростання дебі'
торської та кредиторської заборгованостей, що не може
не призводити до зниження реальної бази для накопи'
чення та інвестицій.

Амортизація визначається як одне із найважливіших
джерел фінансових ресурсів для здійснення інвестицій.
Адже застосування прогресивних методів амортиза'
ційних відрахувань дозволяє швидкими темпами здійс'
нити оновлення активів та відтворення зношених основ'
них засобів. Однак у підприємствах лікеро'горілчаної
промисловості Вінницької області значною мірою амор'
тизація гаситься низькою оцінкою основних фондів. По'
дальший розвиток підприємств лікеро'горілчаної про'
мисловості потребує спрямування на впровадження ме'
ханізму підвищення рівня інвестиційної привабливості,
що зображений на рис. 3. Розроблений механізм спри'
ятиме активізації інвестиційної діяльності, інноваційно'

му розвитку, появі нових робочих
місць, розвитку ресурсного потенц'
іалу. Перспектива розвитку підпри'
ємств лікеро'горілчаної промисло'
вості повинна бути узгоджена з усі'
ма складовими економічної політи'
ки і, насамперед, інвестиційної пол'
ітики підприємства. Проблема залу'
чення необхідних інвестиційних ре'
сурсів визначається особливостями
інвестиційної політики підприємства,
адже формування інвестиційної пол'
ітики здійснюється у сфері взаємних
інтересів як самого підприємства,
так і його потенційних інвесторів.

 Особливе значення у форму'
ванні запропонованого механізму
підвищення рівня інвестиційної при'
вабливості підприємств галузі зай'
мають фактори, які визначають інве'
стиційну привабливість, до них від'
носять: макроекономічні показники;
стабільність державної економічної
та інвестиційної політики; норматив'
но'правове законодавство; забезпе'
ченість законності та порядку; рі'
вень управління; рівень розвитку
банківської системи; податкової си'
стеми; ринкової інфраструктури;
якість трудових ресурсів; рівень про'
фесійності персоналу; його здат'
ність до самоорганізації, відповід'
ність продуктивності праці, розвиток
інноваційних процесів.

Для активізації інвестиційного
ринку повинна бути принципово
змінена кредитна політика держави.
З цією метою важливим завданням
державної політики має бути ство'

рення сприятливих умов для активізації довготерміно'
вого кредитування. Це можливо завдяки: здійсненню
заходів зі збільшення обсягів кредитування комерцій'
ними банками; пом'якшенню відсоткової політики; пе'
реорієнтації кредитних ресурсів банківської системи на
довготермінове кредитування; створенню спеціальних
інвестиційних банків із забезпеченням пільгових умов
кредитування інвестиційних програм.

Реалізація розробленого механізму передбачає:
збільшення обсягів реалізації інноваційної продукції;
збільшення кількості інноваційно'активних підприємств;
впровадження ефективних інвестиційних проектів у
підприємства лікеро'горілчаного виробництва; створен'
ня інфраструктури залучення та обслуговування потен'
ційних інвесторів; залучення в економіку додаткових
коштів; створення нових робочих місць; створення спри'
ятливих умов для залучення іноземного капіталу в еко'
номіку області, що, в свою чергу, дозволить запрова'
дити новітні технології, обновити і модернізувати їх ос'
новні фонди та обладнання;стимулювання розвитку
бізнесу, в тому числі за рахунок збільшення кількості
спільних з іноземними партнерами підприємств; стабі'
лізацію зовнішньоекономічної діяльності, підвищення
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Рис. 2. Концептуальна модельінвестування розвитку
ресурсного потенціалу лікеро�горілчаних підприємств

Джерело: розроблено автором.



Інвестиції: практика та досвід № 22/201234

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

рівня використання експортного потенціалу підприєм'
ств;сталий розвиток економіки, забезпечення стійких
темпів приросту валового регіонального продукту та
доданої вартості.

ВИСНОВКИ
У результаті впровадження механізму підвищення

рівня інвестиційної привабливості підприємств лікеро'
горілчаної промисловості очікується покращення інве'
стиційного клімату, що значно активізує інвестиційну
діяльність та створить умови для зростання надходжень
в діяльність підприємства як іноземних, так і вітчизня'
них інвестицій. Це дозволить більш ефективно та опе'
ративно вирішувати існуючі проблеми соціально'еконо'
мічного розвитку підприємства, підвищити якість та
культуру управління, прискорити інноваційний розви'
ток, соціальний розвиток, що і стане основою сталого
розвитку підприємств харчової промисловості, зокре'
ма і підприємств з виробництва лікеро'горілчаної про'
дукції.
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Рис. 3. Механізм підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств лікеро�горілчаної
промисловості
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Джерело: розроблено автором.


