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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення конкурентоспроможності продукції

сільськогосподарських підприємств є головною умовою
інтеграції України до світового економічного простору. В
сучасних умовах ведення ринкової економіки важливими
завданням аграрних підприємств є як адаптація до змін на*
вколишнього середовища, так і заходи щодо випереджен*
ня конкурентів, що потребує суттєвих обсягів інвестицій.

Гостра економічна криза в економіці України спро*
вокувала скорочення інвестиційних програм національ*
них і зарубіжних інвесторів в аграрну галузь.

Сільськогосподарські підприємства є важливою
ланкою поповнення бюджетів усіх рівнів, створюють
багато робочих місць, продукція їх виробництва є ос*
новою для функціонування інших секторів економіки.
Саме тому гостро постало питання залучення інвестицій
для поліпшення конкурентоспроможності галузі АПК.
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Інвестиційна стратегія служить дієвим інструментом
формування конкурентних переваг і пов'язана з довго*
строковими цілями фінансової діяльності підприємства,
що обумовлені загальними завданнями його розвитку
та інвестиційною ідеологією, а також вибором ефектив*
ніших шляхів досягнення стратегічних підприємницьких
цілей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика даного дослідження є предметом
наукового вивчення багатьох українських вчених та еко*
номістів. Проблему поліпшення економічного клімату в
сфері АПК за рахунок залучення інвестування висвіт*
лено в працях відомих економістів*аграрників В. Анд*
рійчука, В. Богачова, П. Макаренка, В. Месель*Веселя*
ка, В. Ткаченко, П. Саблука, М.Федорова, Є. Фірсова.



Інвестиції: практика та досвід № 9/201570

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження впливу інвестиц*

ійних аспектів забезпечення конкурентних переваг
сільськогосподарських підприємств. В Україні, на жаль,
немає потрібного інвестування потреб сільськогоспо*
дарських підприємств, це пояснюється системністю про*
блеми. Інвестори не готові вкладати кошти в галузь при
нестабільній ситуації в країні, бюрократизму і корупції
чиновників, платоспроможності попиту та розвитку рин*
ку на даному етапі.

Щоб оцінити рівень конкурентоспроможності сіль*
ськогосподарського підприємства, необхідно визначити
критерії та показники, за якими має здійснюватись дана
оцінка. Критерії — це ознаки, на підставі яких робиться
оцінка, засіб перевірки, мірило правильності судження
чи оцінки якості, або інших характеристик економічного
об'єкту. Всякий критерій повинен відповідати певному на*
бору вимог і забезпечувати об'єктивність, надійність і
вимірність основної ознаки. Показник же — це кількісно*
якісна характеристика соціально*економічних явищ і про*
цесів, вимірник, який дозволяє судити про стан економі*
ки країни, регіону, підприємства та зміни цього стану, про
економічний розвиток, підйом або спад.

Процес оцінки конкурентоспроможності потенціа*
лу сільськогосподарського підприємства складається з
наступних етапів:

— визначення мети оцінки конкурентоспромож*
ності;

— вибір підприємств для оцінки їх конкуренто*
спроможності;

— вибір основних показників, котрі підлягають оці*
нюванню;

— розрахунок для кожного підприємства одинич*
них, групових, інтегральних показників конкуренто*
спроможності;

— обгрунтування висновків щодо рівня конкурен*
тоспроможності об'єкта оцінки, внесення пропозицій
стосовно поліпшення або ж утримання конкурентних по*
зицій.

 Нами було розроблено алгоритм оцінювання кон*
курентних переваг сільськогосподарських підприємств
для забезпечення їх економічного розвитку (рис. 1).

На сучасному етапі однією з найважливіших задач
розвитку економіки України є дослідження проблеми
формування та використання інвестиційних ресурсів,
спрямованих на розвиток аграрної сфери.

Умови, що забезпечують інвестиційну привабливість
сільського господарства залежать передусім від еконо*
мічного стану та потенційних можливостей товарови*
робників, стабільності виробничих та економічних ме*
ханізмів господарювання, прозорості та прогнозова*
ності здійснюваних заходів, успішної реалізації галузе*
вих програм і проектів, спрямованих на збільшення об*
сягів виробництва продукції та підвищення ефективності
виробництва [8].

Сфера АПК приваблива для іноземних інвесторів,
оскільки потребує вирішення глобальна продовольча
проблема; існує стабільний ринок збуту; забезпечуєть*
ся швидка окупність вкладень; місцеві органи влади за*
цікавлені в розвитку галузей АПК.

Протягом останніх років швидкими темпами
продовжується зростання обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції. Це пояснюється
виваженою інвестиційною політикою суб'єктів гос*
подарювання. Адже протягом 2012—2013 років
відбулося зростання капітальних інвестицій в
сільське господарство України. Окрім цього, зрос*
татимуть прямі іноземні інвестиції аграрний сектор
України. Нині Україна зберігає потенціальну при*
вабливість для інвестицій в аграрний сектор міжна*
родних компаній.

Розподіл іноземних інвестицій між регіонами і райо*
нами в країні дуже нерівномірний і неадекватний їх аг*
рарному потенціалу. Об'єктивні причини такої неадек*
ватності полягають у великій територіальній розпоро*
шеності, низькій оборотності капіталу, високих ризиках
тощо. Причини організаційного характеру — це недо*
статня ринкова трансформація галузі, низька ефек*
тивність організації виробничих та господарських про*
цесів, низький розвиток інфраструктури тощо. Іноземні
інвестори загалом позитивно оцінюють інвестиційний
клімат в аграрному секторі України, але поки що рівень
ризиків тут вищий, ніж у Польщі, Росії, Угорщині, Чехії,
Естонії.

Рис. 1. Алгоритм оцінювання конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств
з метою формування пропозицій щодо залучення інвестиційних ресурсів
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Важливою умовою успішного залучення іноземних
інвестицій є формування та реалізація інвестиційної
привабливості економічної системи. Під інвестиційною
привабливістю економічної системи слід розуміти її
здатність сприймати великі інвестиційні вкладення, за*
безпечувати повне і ефективне використання, окупність
і трансформацію інвестиційних ресурсів у зростання
виробництва, насичення ринку ліквідною продукцією,
розширення впливу інвестора на ринок і гарантування
повернення вкладеного капіталу [1].

На жаль, у сучасних умовах розвитку економіки,
інвестування та кредитування сільськогосподарських
товаровиробників залишаються досить ризиковою
справою, а аграрний сектор є інвестиційно*непривабли*
вим через наступні причини: сезонні особливості
сільськогосподарського виробництва і залежність від
природно*кліматичних умов; відсутність у позичальників
ліквідного забезпечення кредитів; проблеми, пов'язані
з реалізацією продукції, а також неплатежі і затримка
надходження виручки; підвищена нестабільність фінан*
сового стану аграрних підприємств; невідповідність по*
треб сільськогосподарських підприємств у кредитних
ресурсах і бажань та можливостей банківських установ
та інвесторів [7, с. 90].

Нами було описано структуру капітальних інвестицій
в галузь АПК за джерелами фінансування в 2013 році
(рис. 2).

З рисунка 2, ми бачимо, що основним джерелом

фінансування галузі АПК залишаються власні кошти
підприємств.

Найбільш важливими організаційно*економічними
факторами підвищення інвестиційної привабливості
підприємств є фінансове оздоровлення; підвищення
ефективності приватизації; забезпечення диверсифі*
кації капіталовкладень; своєчасна і правильна оцінка
фінансового стану підприємства; раціональне викорис*
тання робочого часу та трудового потенціалу підприєм*
ства; залучення іноземного досвіду формування та
підвищенні інвестиційної привабливості; використання
механізмів корпоративного менеджменту.

На рисунку 3 відображено динаміку обсягів капі*
тальних вкладень та прямих іноземних інвестицій за
2010 — 2013 роки.

На нашу думку, економічно привабливим агропро*
мисловий комплекс України стане тоді, коли стабілізу*
ється механізм правового регулювання інвестиційної та
господарської діяльності, а умови господарювання
відповідатимуть економічним принципам та законам
світового рівня.

Нині Україна не здобула серйозних досягнень у за*
безпеченні національної конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості [9].

Наразі інвестиційне законодавство країни можна
охарактеризувати такими рисами:

— відсутність чіткого механізму виконання діючих
законів;
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Рис. 2. Структура капітальних
інвестицій за джерелами фінансування в сільське господарство України

у 2013 р.
Джерело: [6].

 Рис. 3. Капітальні та прямі іноземні інвестиції за 2010—2013 рр. в агропромисловий комплекс
України

Джерело: [6].
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— наявність поруч із існуючими законами великої
кількості підзаконних нормативно*правових актів.

— відсутність чіткої взаємодії між органами держав*
ної влади та протиріччя між прийнятими законами.

На наш погляд, важливим кроком щодо покращення
інвестиційної привабливості сільськогосподарських підпри*
ємств є створення стабільного, послідовного правового
середовища функціонування як іноземних, так і вітчизня*
них суб'єктів інвестиційної діяльності в аграрній сфері.

Стабільне інвестування створює передумови фор*
мування сталих конкурентних переваг аграрних
підприємств.

Фінансово*господарська діяльність будь*якого
підприємства є неможливою без вкладення коштів
(власних та залучених). Інвестиції є визначальним фак*
тором економічного розвитку будь*якої країни та успі*
шності підприємства. Для отримання залучених інвес*
тиційних ресурсів підприємство повинно відповідати
ряду характеристик, тобто бути інвестиційно привабли*
вим [4]. Перемогу отримує інвестиційно*привабливий,
конкурентоспроможний об'єкт вкладення інвестицій.
Тому першочерговим є завдання, виконання якого зу*
мовлює успіх у цій конкурентній боротьбі, тобто макси*
мальне підвищення інвестиційної привабливості.

Попри політичну і фінансову нестабільність у країні,
український агропромисловий комплекс, як і раніше,
залишається привабливим для інвесторів. Це визна*
чається тим, що Україна — аграрна держава з потуж*
ним потенціалом.

У нашій країні залучення капіталу найчастіше
здійснюється за допомогою приватного бізнесу, а не
шляхом публічного розміщення акцій. Вважаємо, що
провідниками капіталу разом із фондами прямих інвес*
тицій — фінансовими інвесторами — можуть бути та*
кож стратегічні інвестори — корпорації, що функціо*
нують в аналогічних, що і об'єкт інвестування, або сум*
іжних сферах бізнесу.

Основними формами здійснення прямих іноземних
інвестицій в АПК України є створення спільних або влас*
них дочірніх підприємств. Ще один варіант: укладання
ліцензійних угод із вітчизняними господарствами, згідно
з якими останні набувають право на використання нової
технології виробництва товару [2].

ВИСНОВКИ
Отже, інвестування є невід'ємною ланкою процесу

досягнення галузі АПК конкурентноздатної позиції на
ринку. Прямі іноземні та капітальні інвестиції дозволя*
ють сільськогосподарським підприємствам конкурува*
ти та отримувати позитивні результати діяльності.

Обсяги інвестування в аграрній сфері наразі недо*
статні, проте відзначається позитивна тенденція збіль*
шення прямих іноземних інвестицій.

Незважаючи на вплив негативних економічних чин*
ників, у вітчизняному агропромисловому комплексі спо*
стерігається позитивне зовнішньоторгівельне сальдо.
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