
102

Список використаних джерел
1. Ничипоренко О. Ринок меду в Україні / О. Ничипоренко // Україн-

ський пасічник. — 2009. — № 8. — С. 35–36.
2. Чехов С. А. Проблеми і перспективи розвитку бджільництва в

Україні // Вісник аграрної науки. — 2000. — № 6. — С. 79–80.
3. Чехов С. А. Маркетинг продукції бджільництва / С.А. Чехов //

Економіка АПК. — 2002. — № 3. — С. 100–102.
4. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: навчальний посібник /

Н.В. Куденко. — К.: КНЕУ, 2005. — 152 с.
5. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: навчальний посібник / П.Г.

Клівець. — К.: Академвидав, 2007. — 320 с.

Ружицька Т. В.,
науковий керівник — Зеленський А. В., викладач,
Інститут бізнесу і фінансів Подільського державного
аграрно-технічного університету, м. Кам’янець-Подільський

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Проблема залучення інвестиційних ресурсів і ефективного їх
використання у сучасних кризових умовах є однією з головних,
оскільки без її вирішення розраховувати на зростання рівня жит-
тя сільського населення, збільшення обсягів виробництва, підви-
щення ефективності функціонування сільськогосподарських під-
приємств і забезпечення продовольчої безпеки нашої країни є
практично неможливими. Тому вкрай необхідно поступово удо-
сконалювати інвестиційну діяльність, у тому числі і державну
політику у цій сфері.

Інвестиції — це багатоаспектний цілеспрямований внесок ка-
піталу в різних його формах на основі укладених контрактів між
договірними сторонами з метою компенсації інвестиційних кош-
тів і отримання прибутку [1, с. 217].

Важливе значення має відводитися підвищенню інвестиційної
привабливості аграрної сфери АПК. Інвестиційна привабливість
підприємства — це його інтегральна характеристика як об’єкта
потенційного інвестування з точки зору наявного стану, можли-
востей розвитку, обсягів і перспектив отримання і розподілу при-
бутку, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості під-
приємства, ділової активності та рентабельності [2, с. 27].



103

При здійсненні оцінки інвестиційної привабливості вітчизня-
них сільськогосподарських підприємств необхідно урахувати не-
стабільність економічної ситуації в Україні, використовуючи при
цьому відповідні методики. На наш погляд, на увагу заслуговує
пропозиція М.В. Вовк [3, с. 137] щодо доцільності проведення
оцінки інвестиційної привабливості за методом прогнозування й
дисконтування грошових потоків, який базується на одному з
основних принципів фінансової теорії: вартість активів дорівнює
скоригованій поточній вартості грошових потоків.

Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарського
підприємства передбачає здійснення всебічного фінансового ана-
лізу його діяльності при якому потрібно враховувати показники:
норма прибутковості капіталу, рентабельність основної діяльності,
коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт фінансової стійкості [4, с. 253].

До основних причин, які стримують здійснення активізації ін-
вестиційних процесів у нашій країні, насамперед належать неста-
ча у підприємств достатніх сум власних коштів і висока вартість
ресурсів, які залучаються. Основні причини цього — сезонність
виробництва, тривалість періоду обігу капіталу, велика залеж-
ність від ґрунтових і погодних умов тощо [1, с. 218].

Основними видами джерел інвестицій сільськогосподарських
формувань є: власний прибуток, кредити комерційних банків,
пільгове кредитування, кошти, виділені на реалізацію державних
і регіональних цільових програм, пільгове оподаткування, кошти
страхових компаній та іноземні інвестиції. Основними країнами-
інвесторами сільського господарства України є Данія, Німеччина,
Франція, Кіпр, Нідерланди, Російська Федерація тощо.

В основу державного регулювання інвестиційної діяльності в
сільському господарстві Житомирської області і України в ціло-
му мають бути покладені  принципи активно-пасивного держав-
ного регулювання, виражені через фінансову підтримку агропід-
приємств і підприємств сільгоспмашинобудування, цінову, анти-
монопольну, амортизаційну політику, розвиток інфраструктури
аграрного ринку, становлення іпотечних відносин тощо.

З метою активізації інвестиційної діяльності та зростання інве-
стиційної привабливості сільськогосподарських підприємств,
перш за все, необхідно забезпечити на державному рівні форму-
вання сприятливого, економічно еквівалентного ринкового сере-
довища, яке б сприяло зростанню інвестицій, а у суб’єктів госпо-
дарювання з’являлися та розширювались інвестиційні можливості
для оновлення основного капіталу і його нарощування за рахунок
власних, залучених засобів, включаючи й іноземний капітал.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

НА АГРАРНОМУ РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Розвиток соціально орієнтованого ринку України та перспек-
тива підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зумо-
вили прискорення розв’язання невідкладних проблем щодо акту-
альних викликів функціонування АПК — створення єдиної
цілісної виробничо-економічної системи, яка охоплює ряд галу-
зей економіки, спеціалізованих на виробництві продовольства.

Успішне виконання Угоди про асоціацію означатиме відповід-
ність критеріям членства. А відтак — підвищення якості життя
громадян, модернізацію усіх сфер життя держави і суспільства,
підвищення конкурентоздатності українських виробників тощо.
Саме це, а не членство як таке, є метою європейської інтеграції [3].

З підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС Україна може роз-
раховувати не лише на розширення ринків збуту, а й на приплив
інвестицій, а отже матиме шанс отримати серйозний імпульс для
розвитку технологій [1].

Перший етап асоціації України з Європейським Союзом —
формування повноцінної зони вільної торгівлі (ЗВТ). Це не спра-
ва одного дня, вона буде створюватися поступово протягом пере-


