
2008.html. - Дата звертання : 25 березня 2014. 3. Changing Higher Education Institutions 
in Societies in Transaction. In-depth Study Report [Електронний ресурс] / Christina Armut-
lieva // З в т - 2014. - Режим доступу: http://www.lamanche-tempus.eu/index/page/179. -
Дата звертання: 25 березня 2014. 4. Kdlvermark T. National Policies for Internationalisation 
of Higher Education in Europe / T. Kdlvermark, M. C. Van Der Wende. - Stockholm: Nation
al Agency for Higher Education, 1997. - P. 266. 5. Yuryeva I . Internationalisation of Higher 
Education in Ukraine. - Kassel university press GmbH, 2011. - Т. 11. 
Bibliography (transliterated): 1. Ryizhkova I.V. Mezhdunarodnyiy proekt kak innovatsion-
naya forma deyatelnosti sovremennogo universiteta. I.V. Ryizhkova. Innovatsii v obrazovanii. 
- 2008. - № 12. - S. 63-77. 2. Proekty Tempus v Ukrayini [Elektronnyy resurs]. - Rezhym 
dostupu: http://www.tempus.org.ua/uk/tempus/proekty-tempus-v-ukraini-2000-2008.html. -
Data zvertannya: 25 bereznya 2014. 3. Changing Higher Education Institutions in Societies in 
Transaction. In-depth Study Report [Elektronnyy resurs]. Christina Armutlieva. Zvit. - 2014. 
- Rezhym dostupu: http://www.lamanche-tempus.eu/index/page/179. - Data zvertannya: 25 
bereznya 2014. 4. Kdlvermark T., andM.C. Van Der Wende. National Policies for Internatio
nalisation of Higher Education in Europe. Stockholm: National Agency for Higher Education, 
1997. Print. 5. Yuryeva Irina. Internationalisation of Higher Education in Ukraine. Vol. 11. 
Kassel university press GmbH, 2011. Print. 

Надшита (received) 03.04.2014. 
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КС ДУБОВИК, студент, НТУ «ХГП» 

ШВЕСТИЦП - ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМ1ЧНОГО 
РОЗВИТКУ МОЛОЧНО1 ГАЛУЗ1 В УКРА1Н1 

У статтг проаналГзовано стан, проблеми i тенденцп розвитку молочно1^ промисловостг 
Украши: ситуащю в секторГ молочного тваринництва, джерела забезпечення сирови-
ною, виробництво молока та молокопродуктгв, динамша обсяпв експорту та Гмпорту, 
висвГтлено переваги розвитку молочно1^ галузГ для вае1^ харчово1^ промисловостг 
Украши. Розглянуто стан швестування молочно1^ промисловосп на фон швестицшних 
процеав в державГ та дослвджено ix вплив на економГчний розвиток молочно!! галузг 

Ключов1 слова: молочна промисловють, молочний ринок, молочна сировина, 
молокопереробш шдприемства, постачальники, конкуренти, прямГ швестицп, 
каштальш швестицп. 

Вступ. Забезпечення населення Украши високоякгсними продуктами 
харчування, розширення ix асортименту та зниження продовольчоi 
залежностг вгд гмпорту - проблема, яка в останнг роки набувае все бшынш 
актуальности Тому забезпечення зростання обсяггв виробництва молока й 
молокопродуктгв, як однiеi гз цгнних та корисних груп продуктгв харчу-
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вання, полшшення ix якостг та зниження собгвартостг ix виготовлення е 
важливими завданнями. 

Анал1з останн1х досл1джень i публ1кац1й. Стан i тенденцii розвитку 
молочноi промисловоси розглядають у своix працях вгдомг вченг та фахгвцг, 
зокрема: В. М. Бондаренко, С. В. Васильчак, М. М. 1льчука, Л.В Протасова та 
шгш. Питання розв'язання швестицшних проблем шдприемств молочноi 
промисловоси висвгтленг в роботах вгдомих вгтчизняних i зарубгжних учених 
- економгсив, зокрема: 1.О. Бланка, О.В. Гаврилюка, С.Д. Дзюбика, 
А.1. Кредгсова, O.G. Лугшш, Ю.В. Макогона, О.Б. Панасюк., Д. Ргкардо, та гн. 

Нажаль, бшышсть дослгджень цих питань в науковгй лгтератург не 
корелюються з сучасним станом молочноi промисловоси Украiни, що й 
спонукало нас до ix битый глибинного розгляду. 

Постановка проблеми. Найважлившшм питанням, на сучасному 
етапг сощально-економгчного розвитку Украiни, е пошук напрямгв ефек-
тивного функцюнування продовольчого ринку. Ринок молока та молочноi 
продукцп е стратеггчно важливим та характеризуеться великою питомою 
вагою всiеi xарчовоi промисловоси Украiни. Внаслгдок впливу 
загальноекономгчних та внутргшньогалузевих чинникгв протягом останнгх 
двадцяти рокгв у молочнгй галузг спостерггаються негативнг процеси, що 
призвели до i i стагнацп. Тенденцгя зростання виробництва молока 
дргбними господарствами, приватним сектором та зменшення обсяггв мо
лока, що виробляеться великими сгльськогосподарськими пгдприемствами 
свгдчить, передусгм, про кризу в молочному тваринництвг а вцшовцшо i 
молочнгй промисловоси. Ситуащя загострюеться через гснування пробле
ми забезпечення переробних шдприемств якгсною сировиною, новгтшми 
технологгями та засобами виробництва. 

Виходячи з цього метою даноi стати е аналгз стану i тенденцгй роз
витку молочноi промисловоси; дослгдження експортно-гмпортного 
потенцгалу молочноi галузг; висвгтлення впливу швестицш на шдвищення 
ефективносп розвитку молочноi промисловоси в Украпп. 

Матер1али досл1джень. Нг для кого не е новиною, що молочна 
промисловгсть е провгдною галуззю xарчовоi промисловоси Украiни, яка 
забезпечуе населення продуктами харчування. Вона об'еднуе шдприемства 
з виробництва молока i ргзних молочних продуктгв. До складу 
промисловоси входять шдприемства з виробництва тваринного масла, 
суцiльномолочноi продукцii, молочних консервгв, сухого молока, сиру, 
бринзи, морозива, казешу та iншоi молочноi продукцii. 

З набуттям Украiною незалежностг в 1991 рощ молочна 
промисловгсть вступила в стадию занепаду. Тривала кризова ситуацгя, яка 
набула глибокого руйнгвного характеру у матергально-ресурснгй базг 
молочноi галузг призвела до збиткового виробництва молока. Так з 
1990 року по 2000 ргк виробництво молока зменшилося майже вдвгчг i 
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практично до тепершнього часу суттевих позитивних змш не вщбулося, 
(див. рис. 1). З наведених даних на рис. 1 можливо вщзначити невелик 
позитивн тенденцп лише за перюд 2001-2004 роюв. В подальшому i до 
тепершшього часу зростання виробництва молока не вщбулося. 

28000 

23000 

18000 

13000 

8000 

Рис. 1 - Динамика виробництва молока (тис.т) за перюд 1990-2013 рр. 

Розвиток молочно! промисловоси нерозривно пов'язаний зi станом в 
молочному твариннищти. Протягом 1991-2013 роюв вiдбулося рiзке ско-
рочення попшв 'я корiв (див. рис. 2), а вцщовцшо i обсягiв виробництва 
сирого молока. 

Погол1в'я кор1в (тис. гол1в) 
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Рис. 2 - Динамика попшв 'я в 1991-2013 рр. 

За даними Державного комгтету статистики Украши, на кшець 2013 
року загальне поголiв'я корiв в ушх категорiях господарств зменшилося в 
3,3 рази порiвняно з 1991 роком, у тому чишп в сшьськогосподарських 
пiдприемствах всiх форм власностi майже у 10 разiв. У господарствах на-
селення, пiсля зростання до максимального значення у 2002 рощ, теж 
спостершаеться постшне скорочення попшв 'я корiв. 

Така тенденцiя свiдчить, перш за все, про кризу в молочному 
твариннищш та створюе проблеми для розвитку молочно! галузi, 
оскшьки виникае питання забезпечення переробних шдприемств якюною 

тис... 

0 
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сировинною. Забезпечити необхщну яюсть виробленого молока сьогодш 
можуть лише сiльськогосподарськi шдприемства, у яких здшснюеться 
механiчне до!ння, очистка та охолодження молока. Селянин не мае н 
умов, н можливостей забезпечити необхiдний технологiчний процес ви-
робництва молока. 

Отже, до головних причин занепаду доцшьно вiднести знищення 
сшьськогосподарських пiдприемств (колгоспiв та радгоспiв), що призвело 
до рiзкого скорочення попшв 'я велико! рогато! худоби. На тепершнш час 
у сiльськогосподарських пiдприемствах зосереджено менше чвертл загаль
ного попшв 'я ушх господарств Укра!ни. Лише 4 % сшьськогосподарських 
шдприемств мають попшв 'я чисельнютю понад 500 тварин. На ринку 
молочно! сировини фактичними монополютами впродовж 2000-2013 рр. 
виступають невелик' й приватн господарства. У 2013 рощ частка приват
ного сектору в запальному обсяз' виробництва молока становила 83 % 
(у 1990 рощ - 24,1 %, 2000-му - 70,9 %, 2005-му - 81 %) [7]. 

Можна сказати, що на даний момент галузь перебувае в станi 
стагнацi!. Серед основних чинниюв, ЯК' стримують розвиток впчизняного 
ринку молока i молочно! продукцп, слщ видшити скорочення попшв 'я 
кор'в, низька яюсть молока-сировини, застарш технолог'!, невщтовщнють 
вгтчизняних норм i вимог з якост молока европейським [5, с. 229]. 

Разом з тим анал'з наведених д'аграм (див. рис. 2, рис. 3), дае 
шдстави вщзначити позитивний наслщок цього негативного процесу - не 
дивлячись на постшне зменшення кшькостл кор'в кшьюсть молока з 2000 
року суттево не зменшуеться. Таке можливо пояснити певним 
полшшенням яюсного складу молочного стада за рахунок зниження 
кшькосп найменш продуктивних тварин. 

Як наслщок - спад у виробницдта молока був глибоким та затяжним, 
а економ'чне вщновлення галуз' почалося значно шзнпые, шж у бшьшостл 
шших шдгалузей харчово! промисловоси. 

Зменшення обсяпв виробництва молока-сировини спричинило поси-
лення конкуренщ! серед молокопереробних шдприемств на ринку 
молочно! сировини та зростання закушвельно! цши молока. 

Ниншпп обсяги виробництва молока та молокопродукпв не забезпе-
чують продуктово! безпеки кра!ни. На сучасному етап' розвитку склалося 
важке економ'чне становище для всього народного господарства Укра!ни, i 
особливо для харчово! промисловоси, так як ця галузь дуже залежна вщ 
шших галузей. Не менш важливим чинником розвитку галуз' е 
платоспроможшсть населення, що на тепершнш час i в подальшому може 
стати також актуальним. 

Постало питання пошуку та забезпечення молокопереробних 
шдприемств сировиною. Шдходи, щодо виршення таких проблем 
обгрунтован вченими i вони не е новиною. Основними джерелами забез-
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печення молочно! промисловоси сировиною можуть бути: зростання 
1мпорту молочно! сировини, кооперування 1з постачальниками сировини, 
швестування в розвиток власно! сировинно! бази, змши технологи вироб
ництва молочних продукпв тощо [4]. 

Молочна промисловють вцшесена до харчово! галузг Питома вага 
харчово! галуз1 у загальному обсяз1 промислово! продукцп складае 
18-20 % (див. рис. 3), а продукцп агропромислового комплексу - близько 
третини. 

Рис. 3 - Структура реал1зовано! промислово! продукци у 2013 рощ 

Реальний стан справ у молочнш галуз1 вщбивае такий показник, як 
обсяги переробки молока. В успшшому 1990 рощ було перероблено понад 
18 млн. тонн молока, з яких 17,9 млн. тонн - це частка 
сшьгосптдприемств. У 2011 рощ на переробку надшшло 4,7 млн. тонн 
молока. При цьому сшьгосптдприемства фактично поставили 1,9 млн. 
тонн, а майже 3 млн. тонн молока забезпечили переробнш галуз1 господар
ства населення. Анал1з динамики цього показника показуе, що сьогодш мо
лочна галузь учетверо менше переробляе молока i менше виробляе 
молочно! продукцп, шж у 1990 рощ. Необхщно зазначити, що сучасна мо
лочна промисловють суттево залежна вщ господарств населення [8]. 

У 2013 рощ прирют обсягу вироблено! продукцп у молочнш 
промисловоси склав лише 0,6 %. За даними Держстату, виробництво мо
лока в Украпн в 2013 рощ зросло на 4 %, вершкового масла - на 5,2 %, 
свiжого неферментованого сиру - на 5,5 %, а жирних сирiв - скоротилося 
на 1,5 %. Обсяг виробництва спредiв торiк знизився на 0,8 % порiвняно з 
2012 роком. Динамика виробництва молочно! продукцi! молокопереробни-
ми пiдприемствами за 2003-2013 роки, що вцю-бражена на рис. 4, свщчить 
про падiння не тшьки виробництва, але i попиту на основш види молочно! 
продукцi!. Шдставою для такого твердження може слугувати, наприклад 
падiння обсягiв виробництва сирiв з 2009 року, що в свою чергу призвело 
до збшыпення обсяпв виробництва цшьномолочно! продукцi!. 
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Маргарин i продукти 
аналопчш, тис.т 

И Молоко оброблене рщке, тис.т 

Масло вершкове, тис.т 

Сир свiжий неферментований 
та сир кисломолочний, тис.т 

• Сири жирш, тис.т 

Продукти кисломолочш, тис.т 

Рис. 4 - Динамiка виробництва молочно! продукцп 
молокопереробними шдприемствами за 2003-2013 роки 

Структурнi змши в товарному асортиментi змушують шдприемства 
працювати на межi рентабельностi. Разом з тим це створюе сприятливi 
умови для штенсифпсащ! процесiв консолщацп на молочному ринку. 

Останнi чотири роки визначальною тенденцiею на ринку молока 
Укра!ни було значне шдвищення цiн як на молочну сировину, так i на го-
тову продукцию (див. рис. 5), що дощльно вiднести до факторiв зростання 
молочно! галузг 
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Рис. 5 - Середнi цши реалiзацi! молочних продуктов (за роками) 

Так, з 2009 року по 2013 рис цши зросли в 1,8 рази. Лише за 2013 рис 
цши на сухе знежирене молоко зросли на 36 % (з 23,2 тис. грн/тонну до 
31,6 тис. грн/тонну), сири твердi - на 16 %, масло вершкове - на 15 %. 
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Запорукою стшкого розвитку молочно! галуз1 е ефективнють пере-
робки молока. Попри те, що цша молока i молочних продукпв в Украпн е 
досить високою та постшно зростае, рентабельнють виробництва молока 
вкрай низька. Якщо на початку 1990-х рр. рентабельнють виробництва ся-
гала 32,2 %, то у 2012 р. вона була на рiвнi 2,3 % [8]. 

Високий рiвень цш на готову молочну продукщю сприяв 
шдвищенню ефективностi роботи молочно! галуз^ але разом з тим i значно 
мотивував iмпорт закордонно! молочно! продукцп на укра!нський ринок. А 
отже почав формуватися ще один чинник не на користь молочно! 
промисловоси Укра!ни - шдвищення культури споживання молочних 
продукпв населенням, що певним чином змютило споживацькi прюритети 
на бiльш якiсну та дорогу продукщю европейських виробниюв. 

За чотири останн роки iмпорт молочних продукпв збiльшився у 2,2 
рази, до 242 млн. дол. США (див. рис. 6). Таке сталося як за рахунок 
збшыпення на 4-5 % юльюсних показниюв, так i за рахунок шдвищення 
цш (кнм молока, вершкiв не згущених та масла вершкового). 

Експорт 1мпорт Сальдо 

210 211 212 213 

Рис. 6 - Динамша обсяпв експорту, iмпорту та зовтшньоторговельного сальдо 
молочно! продукци (коди: 401-406), млн. дол. США (2010-2013 рр.) 

Обсяги експорту молочно! продукцп за останн чотири роки у 
натуральному виразi зменшилися, масла вершкового та молочно! 
сироватки), але за рахунок зростання цш на 8-46 %, вартюш показники за 
цей перiод зменшилися лише на 5 %. 

За результатами аналiзу експорту-iмпорту можна зробити висновок, 
що загалом сальдо зовшшньо! торгiвлi молочними продуктами за чотири 
останих роки зменшилось на 37 % або на 159 млн. дол. США за рахунок 
зниження на 29 млн. дол. США експорту та збшьшення на 130 млн. дол. 
США iмпорту молочно! продукцп. 

Активне зростання iмпорту та внутршнього споживання дорого! 
европейсько! продукцп свщчить про певну готовнють внутршнього ринку 
споживати бiльш якiсну але дорогу молочну продукщю. Це створюе на 
молочному ринку, в Укра!ш, передумови для активного росту 
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внутршнього виробництва i спонукае вiтчизняних виробниюв молочно! 
продукцi! нарощувати обсяги виробництва за рахунок створення власно! 
сировинно! бази, у тому числi, й шляхом розбудови ефективно дпочих 
молочних шдприемств-кооператшмв та оптимально! логiстично! системи 
молочного ринку. Це, в свою чергу, дозволить виробляти молочну 
продукщю високо! якостi, яка йтиме не тшьки на внутршнш ринок, але i 
на зовнiшнiй [6]. 

Таю оптимютичш пропозицi!, щодо зростання молочно! галузi 
доцiльно розглядати з урахуванням загального стану економжи Укра!ни та 
iнструментiв, якi цiлеспрямовано впливають на !! розвиток. 

Найважливiше значення для виявлення тенденций, причин змш, 
прогнозування розвитку економiки i вироблення економiчно! полiтики у 
вiдповiдностi з визначеними цшями мае дослiдження макроекономiчних 
показникiв, таких як ВВП [3]. За даними Держстату Укра!ни у 2013 рощ 
цей макроекономiчний показник склав 0 %. Роком р а н т е (у 2012-му роцi) 
ВВП зрю на 0,2 %. Мiнiмальний показник ВВП-2013 нi для кого не став 
сюрпризом: нульову динамику передрпсала Свропейська Бiзнес Асоцiацiя 
та Мiжнародний валютний фонд, який протягом року неодноразово 
переглядав очжування, однак щоразу вони прагнули до нуля. У 
листопадовому прогнозi швидкозростаючих ринкiв вщ EY (Ernst & Young) 
у графi «Укра!на» стояв показник в 0,1 %. 

Економiсти не дивуються результату укра!нсько! економiки. На 
думку керуючого партнера швестищйно! компанi! Capital Times Ержа 
Наймана: «0 % - це стагнащя, головним каталiзатором яко! було падiння 
промисловостл». «Я прогнозував нульове зростання ВВП в 2013 рощ», -
нагадуе ректор Мiжнародного шституту бiзнесу Олександр Савченко. 
За його словами, економiчне зростання залежить вiд двох показникiв. 
Перший - прямi iноземнi iнвестицi!, яю в 2013 роцi падали. Другий -
кредитування. Формально, кредитування зростало, але незначними 
темпами», - констатуе експерт. 

За перюд 2005-2013 рш накопичеш прямi iноземнi швестицп (П11) у 
виглядi участi в акцюнерному капiталi укра!нських компанiй i органiзацiй 
постiйно збiльшувалися i досягли 41266,9 млн. дол. США. Разом з тим 
темпи росту обсяпв швестицш у процентному вцщошентп до 
попереднього року мають негативний характер (див. рис. 7). 

Перший, i останнш до тепершшього часу, позитивний достатньо 
значний скачок приросту П11 вщбувся у 2005 рощ, i досяг 186,7 %. Але в 
наступному рощ суттево знижуеться i це виразно вщображае не 
виправданн надi! iноземних iнвесторiв на нову владу в Укра!ш пiсля 
«Помаранчево! революцi!». У 2007 роцi спостершався невеликий 
позитивний скачок, що можливо пов'язати як з тенденцiями економiчного 
розвитку кра!ни так i з штучно створеною передкризовою ситуащею. 
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Рис. 7 - Прямi накопичет швестицп в Украшу 

Подши, на прот^ш 2009-2011 рокiв темпи росту швестицш стабшып, 
але доволi незначнi. Мотиващя iнвестувати у захiдних iнвесторiв помгтно 
впали пiсля того, коли Укра!на приедналася до СОТ. Митнi бар'ери були 
рiзко зниженi, в Укра!ну стало вигiднiше поставляти товари з бшьш 
конкурентоспроможних кра!н, нiж експортувати каштал для оргашзацп 
виробництва таких товарiв в самiй Укра!нi. Як результат, у 2012 рощ 
прирют знову мае негативне значення, i це враховуючи те, що Укра!на 
приймае чемпюнат Свропи з футболу!. швестицп в укра!нську економiку 
впали до кризового рiвня. 1нвестори зайняли очiкувальну позицiю. У 2013 
рощ ситуащя погiршуеться i знову влада кра!ни, на диво, виявляе 
невпевнешсть у полiтичному i економiчному векторг 

«Найчастiше саме полiтична стабiльнiсть стае визначальним 
фактором для потенцiйного инвестора. Нажаль, якраз цього офiцiйний Ки!в 
не в змозi надати партнерам по бiзнесу. Полiтика багатовекторностi, 
нескшчент метання з обiймiв в обшми Москви, Брюсселя i назад все 
частше вiдлякують i захiдних, i росiйських iнвесторiв» - вiдзначив Вжтор 
Медведчук у листопадi 2013 року. 

Що очгкувати у 2014 рощ? Як повщомляв УН1АН, загострення 
полгтичного конфлiкту в Укра!нi спровокувало вщплив iнвесторiв з кра!ни. 
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У результат^ банювська система кра!ни була дестабшзована, що призвело 
до вщпливу депозитiв з банкiв, а курс гривн на мiжбанкiвському 
валютному ринку знизився до 10-11 грн./дол. в грудн 2013 року. 

За даними, озвученими прем'ер-мпнстром Укра!ни Арсенiем Яценю-
ком, в кра!нi спостерiгаеться тенденщя «утечi» iнвесторiв за кордон. 
1нвестори рятують сво! фiнанси за межами Укра!ни в iнших кра!нах. 

Новому уряду крайни вкрай необхiдно виршити такi питання, як 
кредитування та створення привабливого швестищйного клiмату. 

Основними чинниками, яю негативно впливають на швестищйний 
клiмат i зумовлюють високий ризик шоземного iнвестування пiдприемств 
в Украпп, е надто затяжний i непослiдовний характер ринкового реформу-
вання економжи, правова, економiчна й политична нестабiльнiсть, недос-
конала фiнансово-кредитна i податкова система, низький рiвень розвитку 
ринково! iнфраструктури, вiдсутнiсть ринку землi [4]. 

Головним напрямком розвитку сусшльства е промисловiсть, яка по
винна базуватися на новгппх технологiях, з урахуванням вимог часу. Для 
цього потрiбнi швестицп. Для визначення стану та перспектив 
швестування молочно! промисловоси Укра!ни важливо з'ясувати галузевi 
прюритети прямих iнвесторiв в укра!нськiй економпц до теперiшнього ча
су. За даними Держстату Укра!ни, головним напрямком прямих шоземних 
iнвестицiй е фшансовий сектор Укра!ни (див. рис. 8) [7]. 

!нформац1я та 

Рис. 8 - Структура прямих шоземних швестицп в Украшу (у %) 
за видами е к о ж м ч н о ! дiяльностi станом на 31.12.2013 р. 

Для шдтвердження того, що друга частина прямих шоземних 
швестицш, де найбшьша частка припадае на промисловють (31 % ) , майже 
шякого позитивного ефекту на розвиток реального сектора економпси не 
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надавали i не надають, знову звернемося до даних Держстату Украши та 
розглянемо кашталып швестицп за джерелами фшансування у 2013рощ 
(див. табл. 1) [7]. 

Таблиця 1 - Каштальш iнвестицii за джерелами фшансування 
за шчень-грудень 2013 року 

Освоено (використано) 
Джерела фшансування каштальних швестицш 

млн. грн. % 
Усього 247891,6 100,0 
у т.ч. за рахунок 
- к о н т в державного бюджету 6243,5 2,5 
- к о н т в мшцевих бюджетов 7036,7 2,8 
- власних коштв пiдприeмств та оргашзацш 157122,0 63,4 
- кредитiв банкiв та шших позик 36650,0 14,8 
- к о н т в iноземних iнвесторiв 4009,5 1,6 
- кошт^в населення на будiвництво власних квартир 5916,2 2,4 
- кошт^в населення на шд. житлове будiвництво 21770,0 8,8 
- шших джерел фшансування 9143,7 3,7 

За рахунок шоземних швестицш забезпечуеться лише 1,6 % 
каштальних вкладень в економпсу краши. Переважна частина джерел 
фшансування каштальних вкладень припадае на власн кошти шдприемств 
- 63,4 % та кредити банюв - 14,8 %. 

Аналiз участ шоземних iнвесторiв у фшансуванш каштальних вкла
день в економпсу Украши за деюлька остантпх роюв, у табл. 2, свщчить, 
про те що, прогрес в найближчий час очшувати не шпд. Це шдтверджуе 
динамiка змш iх обсягiв та частки вщ загальних капiталовкладень. Обсяги 
капiтальних швестицш, освоених шдприемствами та органiзацiями краши 
за рахунок ушх джерел фшансування на протязi останнiх рокiв практично 
не змшюються. Бiльш того, шоземш капiталовкладення за 2013 рiк змен
шилися до рiвня 2010 року та склали всього 4 млрд. грн. 

Таблиця 2 - Участь шоземних швестс^в у фшансуванш каштальних вкладень 
в економшу Украiни 

Роки 2010 2011 2012 2013 
Всього (млрд. грн.) 192,3 259,9 264,0 247,9 
1ноземш швестицп (млрд. грн.) 4,1 7,2 5,0 4,0 
Частка шоземних швестицш (%) 2,1 2,8 1,9 1,6 

Отже, можна припустити, що валютш кошти, яю надходять в украш-
ську економшу шд виглядом прямих швестицш, використовуються не для 
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придбання, створення, нарощування або реконструкцп основних фощцв 
украшсь^ ' економiки, а для формування оборотного кашталу. 

Економжа Украши зазнае яскраво виражений грошовий голод, 
валютш кошти в першу чергу йдуть на придбання енергоноспв та 
сировини, заробпта плати, закупiвлi товарiв (у роздрiбнiй та оптовiй 
торпвл^ i комплектуючих (в промисловостi) i т.п. Капiтальне будiвництво, 
закупiвля машин i устаткування, науковi дошпдження i розробки мало 
цiкавлять iноземних iнвесторiв в силу тривалих термiнiв окупност i 
високих ризикiв. 

Проте, яка частка присутност iноземних iнвесторiв в акцюнерних 
капiталах окремих галузей Держстат Украши та шгш оргашзацп шформа-
цiю не наводять. Вже традицшно найбiльш привабливими галузями для ш-
весторiв е харчова промисловiсть, бюенергетика та рослинництво. 

Данi по швестищях у сiльське господарство та виробництво продук
п в харчування пiдтверджують загальш тенденцп у свiтi. Зокрема, в свгто-
вому сiльському господарствi з 1990 по 2007 рпс швестищйтп потоки зрос
ли у 3-4 рази. Розвинут краши та краши, що розвиваються, також суттево 
збшьшили суми ввезених i вивезених кошгпв. У галузi виробництва харчо-
вих продукпв iнвестицiйнi потоки зросли майже у 6 разiв. Традицiйно кра
ши, що розвиваються, набагато бшьше ввезли швестицш, шж вивезли iх, а 
розвинут краши в однаковш мiрi експортували та iмпортували каштал [9]. 

Якщо розглянути стан швестування у сiльське господарство Украши, 
то можна зазначити наступне, що шоземш швестори вкладають все бiльше 
фшаншв в аграрний сектор. Украша, з краш СНД е найбiльш швестицшно 
привабливою, де довгостроковi вкладення нерезидентов в сiльське госпо
дарство в середньому, наприклад за 2005-2008 рр., склали 4 % всiх П11, що 
надiйшли в краiну, а частка накопичених П11 в галузi порiвнянна з аналогi-
чними даними по Китаю. За швестицшною привабливютю Украiна харак-
теризуеться як краша з негативним iнвестицiйним iмiджем i в той же час 
високим швестицшним потенцiалом. [2]. 

В бшьшосп приймаючих краiн частка П11 в агросектор не перевищуе 
3-4 % вшх отриманих прямих iнвестицiй. За цим показником Украша зна-
ходиться в однш групi з Ефюшею, В'етнамом та вище нiж Китай, 
Прибалтшсью краiни та Росiя - значення показника близько 1 %. 

На початок 2013 року загальш обсяги прямих шоземних швестицш в 
сшьське господарство досягли 800,7 млн. дол. 

За останне десятитлччя простежуються не висою, але достатньо 
стабшьш позитивнi темпи освоення капiтальних швестицш в сшьському 
господарствi. Так у 2002 рощ вкладень - 1,8 млрд. грн., а у 2012 рощ -
16 млрд. грн. 

За даними Украшсыкш аграрноi конфедерацп (УАК), найбшыш 
прямi iноземнi швестицп в сшьське господарство Украши склали 
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246 млн. дол. у 2008 рощ. Разом з тим у 2009-му та 2011рр в сшьське гос
подарство Украши прям1 шоземш швестицп не надходили (див. рис. 8) [6]. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

275 

-50 

Рис. 8 - Прям1 шоземш швестицп в сшьське господарство Украши (млн. дол.) 

За словами екс-вще-прем'ера уряду С. Арбузова, що наводить 
кореспондент «Голос Столищ», темпи зростання каштальних швестицш в 
сшьське господарство за остантп с1м роюв склали 191 %, а в цшому по 
економпц - 116 %. 

На протяз1 останшх трьох роюв обсяги каштальних швестицш в 
сшьське господарство суттево не змшюються i становлять трохи бшыне 
16 мппьцщв гривень на рпс (табл. 3). 

Таблиця 3 - Каштальш швестицп в сшьське господарство, мисливство 
та пов'язаш з ними послуги (млрд. грн.) 

Роки 2010 2011 2012 2013 
Освоено (використано) каштальних 
швестицш 12,2 16,7 16,15 16,05 
1ндекс каштальних швестицш -16,5 % 31,1 % 10,5 % 99,6 % 

Необхцщо зазначити, що юнують умови коли каштальш швестицп 
можуть як суттево зменшуватися, наприклад у 2010 рощ, так i збшынува-
тися достатньо високими темпами, про що свщчать показники приросту 
обсяпв у 2011 рощ, яю склали 31 % у порiвняннi з попередшм роком 
(табл. 3). 

За рахунок конгив державного бюджету у 2011 рощ освоено 
317 млн.грн., що становить 1,7 % швестицш в основний каштал у цей вид 
дiяльностi. Опд зазначити, що вагому частку швестицш у сшьське госпо
дарство, мисливство, люове господарство освоено, традицшно, у рослин-
ншгтш (71,0 %) . 

Разом з тим, динамжа обсяпв швестицш у сшьське господарство в 
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перюд з 2000 року, коли вони були найментш, до 2013 року демонструе 
тенденщю гальмування темшв !х зростання. 

Згiдно з програмою актишзацп розвитку економiки на 2013-2014 ро
ки в Украпп прискорюються темпи модершзацп i будiвництва нових 
шдприемств АПК. Станом на 01.07.2013, починаючи з 1992 року, в агро-
промисловий комплекс Украши було залучено 3951,4 млн. дол. США пря
мих шоземних швестицш (7,1 % загального обсягу П11 в економжу). З них 
3146,1 млн. дол. США вкладено у шдприемства харчово! та переробно! 
промисловоси та 805,3 млн. дол. США у сшьськогосподарсью 
шдприемства. За 6 мюящв 2013 року прирют шоземного кашталу в агро-
промисловому секторi склав 152,2 млн. дол. США, з них 76,6 млн. дол. 
США в галузь сшьського господарства та 75,6 млн. дол. США в харчовш 
промисловоси [8]. 

У розвиток шдприемств сшьського господарства, мисливства, 
люового господарства станом на 1 шчня 2011 р. вкладено 833,7 млн. дол. 
США прямих шоземних швестицш, що складае 1,9 % загального обсягу 
шоземних швестицш в Укра!ну. Станом на 31 грудня 2011 р. цей показник 
П11 склав 813,4 млн.дол. США, що становить 1,6 % загального обсягу пря
мих шоземних швестицш в Укра!ну [10]. 

Стосовно молочно! галуз^ у 2012 рощ уряд видшив на шдтримку 
молочно! галузi 700 млн. грн. У 2013 рощ держава зменшила фшансування 
молочарiв, передбачивши конгив на 50 млн. грн. менше. 

У i K ^ i 27 листопада 2013 року вщбулася V I Всеукра!нська 
конференция з мiжнародною участю «Молочний бiзнес - 2013». Участь у 
заходi узяли провщи гравщ молочного ринку Укра!ни, а також закордонш 
колеги. 

Шд час конференцп обговорили найактуальшши питання щодо якост 
та культури споживання молочно! продукцп в Украпп та с в т , 
швестування у молочну галузь, шдвищення конкурентоспроможносп 
молочно! продукцп та !! виходу на мiжнароднi ринки. 

Президент Укра!нсько! аграрно! конфедерацi! Леонiд Козаченко у 
ходi V I Всеукра!нсько! конференцп з мiжнародною участю «Молочний 
бiзнес - 2013» зазначив, що для шдвищення якосп та 
конкурентоспроможностi молокопереробна галузь Укра!ни потребуе 
значних шоземних швестицш. Саме швестицп можуть сприяти 
полшшенню ситуацi! у молочному твариннищв та виробництвi якiсно! i 
безпечно! молочно! продукцi! в Укра!нi. 

Результати дослщжень. Таким чином, молочна галузь знаходиться в 
сташ стагнацi! з небезпечною перспективою до занепаду. Потенщал галузi 
залишаеться не використаним, оскшьки потужнiсть пiдприемств iз пере-
робки молока набагато бшьша за спроможнють iснуючих на Укра!нi 
постачальникiв сировини. Стимулюючи експортно^мпортний потенцiал 
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молочно! галузi можна забезпечити !! конкурентоспроможнють. Разом з 
тим практично нiяковi iнвестицi! тдтверджують низьку зацiкавленiсть 
шоземних швесто^в до цiе! галузi. 

Висновки. Припинення кризових явищ у молочнш галузi Укра!ни та 
подальший прогрес у !! розвитку можливий тшьки за умови оновлення 
матерiально-технiчно! бази, шдвищення рiвня механiзацi! та 
комп'ютеризащ! виробництва, введення в дiю нових i реконструкцi! 
iснуючих виробничих потужностей на основi залучення iнвестицiй. 

Молочна база Укра!ни повинна трансформуватися вщ iндивiдуальних 
здавачiв до кооперативiв, дрiбних i великих ферм та кооперацп виробникiв 
молока та переробних шдприемств, де фiнансування витрат на себе вiзьмуть 
саме переробники, за аналопею Свропейських моделей. 

Молокопереробним пiдприемствам з метою тдвищення якосп та 
конкурентоспроможносп молочно! продукцп, а також сприяння !! виходу 
на мiжнароднi ринки, необхцщо, насамперед, активiзувати роботу по впро-
вадженню систем управлiння яюстю НАССР та ISO. 

Саме тому налагодження стабiльного iнвестицiйного процесу набувае 
важливого значення, так як нестача фшансових ресуршв е основною про
блемою реформування АПК в цшому i молочно! галузi насамперед. 

Отже, одним з найважлившшх напрямкiв д о ^ д ж е н н я проблем 
iнвестування молочно! галузi доцшьно вважати шляхи залучення 
iноземних швестицш у молочну галузь Укра!ни. 
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РОЗВИТОК ШДПРИеМСТВА 
В РАМКАХ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

В статт дослщжено сутшсть та принципи антикризового управлшня, Визначено, 
залежшсть змш у траекторп стратепчного розвитку шдприемств з можливютю кри-
зового стану. Запропоновано модель змши стратепчно! спрямованост розвитку шд
приемства, яка дозволить тдвищить ефектившсть антикризового управлшня. Пока
зано, що грамотно розроблеш, науково обгрунтоваш заходи протидп розвитку кри-
зово! ситуащ! на шдприемствах, адаптован до умов ринку, дозволять ефективно 
функцюнувати пiдприемствам. 

Ключов1 слова: антикризове управлiння, антикризова стратепя, кризовий стан, 
розвиток пiдприемства, технологи управлiння. 

Вступ. Сучасна економiчна дшснють змушуе керiвникiв пiдприемств 
постiйно приймати ршення в умовах невизначеностi: финансово! та полiтич-
но! нестабiльностi, коли комерцшна дiяльнiсть чревата рiзними кризовими 
ситуацiями, результатом яких може стати неспроможнють або банкрутство. 
Особливе значення в сьогодшштих умовах здобувае формування ефективного 
механiзму управлiння пiдприемствами, заснованого на аналiзi фiнансово-
економiчного стану, з урахуванням постановки стратегiчних цтей дiяльностi, 
адекватних ринковим умовам i пошуку шляхiв !хнього досягнення. 
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