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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Одним із засобів реструктуризації агропромислового виробницт-
ва є ефективний фінансовий механізм, за допомогою якого можливо
вирішити ряд проблем. Головними на сьогодні фінансовими проб-
лемами в агропромисловому виробництві є обмеженість фінансових
ресурсів, висока собівартість продукції, низький рівень кредитуван-
ня, відсутність інвестицій та монополізація цін на продукцію. Унас-
лідок цього досить проблемно вітчизняним виробникам бути кон-
курентоспроможними та виробляти продукцію належної якості
відповідно до світових стандартів [1, с. 31].

Інвестиційно-інноваційне забезпечення аграрного сектору
економіки перебуває в стадії становлення. Хоча інновації запро-
ваджуються невисокими темпами, тоді як інвестиційний процес
аграрного сектору економіки є невизначеним. Проблема залучен-
ня інвестицій в агропромислове виробництво водночас є гост-
рою, і в той же час — стримується завдяки існуючим правовим
нормам, що регулюють агарний сектор. Насамперед мова йде про
землю, як товар. Це вагоме джерело фінансового забезпечення
агарних підприємств. Якщо Україна орієнтується на ринкову
економіку, тоді земля повинна бути товаром, а землі сільськогос-
подарського призначення — джерелом власного капіталу власне
виробника сільськогосподарської продукції. Але є ряд проблем, і
головна — це право власності на землю та її продаж. На сьогодні
достовірно не відомо, скільки землі сільськогосподарського при-
значення виведено з такого статусу та продано попри існуючий
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мараторій на продаж землі. На наш погляд, можна виділити такі
основні проблеми, які пов’язані з формуванням повноцінного рин-
ку землі:

1) створення єдиного державного кадастру земель придатних
для сільськогосподарського виробництва;

2) створення єдиної методики оцінки і вартості землі в розрізі
світових цін на землю;

3) створення системи земельних бірж та аукціонів, їх ліцензу-
вання та контроль за їх діяльністю;

4) нормативно-правове забезпечення земельних відносин та
права власності на землю;

5) повернення не законно відчужених або проданих земель з
1991 року і по сьогоднішній день.

Коли буде вирішено вищевказані проблеми в комплексі, аграр-
ний сектор може отримати близько 350 млрд дол. США власного
капіталу від продажу землі. Це можливо за середньозваженої ці-
ни у 9—10 тис. дол. США за 1 гектар.

На наш погляд, слід розглядати різні аспекти фінансового за-
безпечення агропромислового виробництва. Одним із пріоритет-
них напрямів є залучення інвестора. Без участі приватного інвес-
тора навіть позбавлення підприємства від богів, наприклад,
шляхом їх реструктуризації, як правило не дозволяє перейти до
прибуткової роботи. Слабкий менеджмент, зношеність техніки і
устаткування, нестача власних обігових коштів знову призводить
до стану неплатоспроможності. Тому проблема пошуку інвестора
є важливою при будь-якому варіанті реформування підприємства.

Реструктуризація сільгосппідприємства на основі залучення
інвестора передбачає погашення інвестором боргів підприємства.
Однак, при пошуках інвестора слід брати до уваги, що метою за-
лучення інвесторів є не стільки вирішення проблем боргів, скіль-
ки технологічна модернізація господарства і впровадження су-
часних методів менеджменту. Для того щоб визначити коло
потенційних інвесторів, необхідно проаналізувати сукупність пе-
редумов, що визначають привабливість і доцільність інвестуван-
ня в сільське господарство. Серед потенційних інвесторів можуть
бути експортні торгові компанії, переробні підприємства, підпри-
ємства-постачальники енергії, техніки, устаткування, паливно-
мастильних матеріалів, інших ресурсів, тобто представники агро-
бізнесу, що зацікавлені у зниженні рівня своїх ризиків у відноси-
нах з сільськогосподарськими підприємствами [2, с. 287].

Виходячи з вище розглянутих напрямів та проблемних пи-
тань, можемо зробити висновок, що вирішення пріоритетних
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факторів фінансового забезпечення реструктуризації аграрного
виробництва пов’язано із заходами з підвищення рівня менедж-
менту та пошуку нових джерел грошових потоків для забезпе-
чення основних і оборотних засобів з метою підвищення ефекти-
вності функціонування господарств аграрного сектора.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансова стійкість підприємства є узагальнюючою якісною
характеристикою його здатності забезпечувати процес розшире-
ного відтворення в довгостроковому періоді, незважаючи на
вплив негативних зовнішніх та внутрішніх факторів, на основі
забезпечення зростання прибутковості при достатніх рівнях пла-
тоспроможності та кредитоспроможності. Нестійкий фінансовий
стан є причиною низької інвестиційної привабливості, котра змен-
шує можливості підприємства щодо залучення фінансових ресур-
сів. Достатній рівень фінансової стійкості свідчить про здатність
суб’єктів підприємництва мінімізувати негативний вплив зовні-
шніх факторів та генерувати чинники якісних змін у господарсь-
кій діяльності.

Посткризовий період розвитку економіки України характе-
ризується накопиченням дебіторської та кредиторської забор-
гованості вітчизняних підприємств, відсутністю достатніх об-




