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ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація. У статті на основі аналізу ефективності використання інвестиційних ресурсів виділено
складові елементи конкурентоспроможності підприємств, відображено показники розрахунку параметрів
конкурентоспроможності на прикладі підприємств АПК.
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Summary. In clause on the basis of the analysis of efficiency of use of investment resources the components of
competitiveness of the enterprise are allocated, the parameters of account of parameters of competitiveness on an
example of the enterprises of agriculture are reflected.
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Постановка проблеми. У вітчизняному АПК
в останні роки, поряд із загальноекономічними
проблемами, загострилися внутрішні негативні
тенденції, які пов’язані з порушенням економіч�
них зв’язків між сільськогосподарськими й пере�
робними підприємствами, труднощами з реаліза�
цією продукції через її низьку якість, відсутністю
коштів на модернізацію техніки й впровадження
інтенсивних технологій. Це виразилося у вкрай
низькій інвестиційній привабливості підприємств
АПК. Низький рівень рентабельності аграрних
підприємств не сприяє залученню в галузь потен�
ційних інвесторів. Тому тема конкурентоспро�
можності підприємств АПК та їхньої інвестицій�
ної привабливості є дуже актуальною.

Аналіз останніх досліджень. Питання підви�
щення інвестиційної привабливості й конкурен�
тоспроможності сільськогосподарського вироб�
ництва докладно розглядалися протягом досить
тривалого періоду. Теоретичні основи проблеми
ефективності інвестиційних ресурсів розгляда�
ються в працях Л. І. Абалкіна, В. П. Василенка,
В. А. Добриніна, О. С. Либкінда, В. А. Свободі�
на, О. І. Ряднова, О. В. Чаянова, А. Д. Шафроно�
ва та інших. Однак розмаїтість і багатоас�
пектність підходів призвели до протиріч з при�
воду методик, що обумовлює необхідність по�
дальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є виділен�
ня складових елементів конкурентоспроможності
підприємств АПК на основі аналізу ефективності
використання інвестиційних ресурсів.

Основна частина. Якщо підприємство має
потребу в залученні інвестицій, керівництво по�
винно сформувати чітку програму заходів щодо
підвищення інвестиційної привабливості.

Практично будь�який напрямок бізнесу в наш
час характеризується високим рівнем конкуренції.
Для збереження своїх позицій і досягнення лідер�
ства компанії змушені постійно розвиватися, осво�
ювати нові технології, розширювати сфери діяль�
ності. У подібних умовах періодично наступає мо�
мент, коли керівництво підприємства розуміє, що
подальший розвиток неможливий без припливу
інвестицій. Залучення інвестицій у підприємство
дає йому додаткові конкурентні переваги й найча�
стіше є наймогутнішим засобом зростання.

Неоднорідність економічного простору є клю�
човою особливістю української економіки. У робо�
тах, присвячених проблемам оцінки ефективності
діяльності підприємств, залишається невирішеним
ряд важливих питань аналізу й прогнозування кон�
курентоспроможності як однієї з інтегральних ха�
рактеристик економічного становища суб’єктів гос�
подарювання. Оцінкою й аналізом конкуренто�
спроможності останнім часом займаються всі учас�
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ники ринку (власники, конкуренти, інвестори й
інші). Все різноманіття конкурентних відносин
здійснюється на трьох рівнях [1, с. 37; 2, с. 35]:

— мікроконкретні види продукції, виробниц�
тва, підприємства;

— мезогалузі, галузеві корпоративні об’єд�
нання підприємств і фірм горизонтального типу
інтеграції;

— макронародно�господарські комплекси
міжгалузевого типу інтеграції та інші.

З моменту свого створення й протягом усього
життя підприємство, будь�який товаровиробник
поставлені перед необхідністю рішення життєво важ�
ливої для них проблеми конкурентоспроможності.
Економіка більшості країн світу глибоко утягнена в
міжгосподарські зв’язки, а національний ринок, його
вимоги в зростаючій мірі формуються під активним
впливом світового ринку й міжнародної конкуренції.

З огляду на те, що конкурентоспроможність
підприємства — це його здатність витримувати
конкуренцію на певному ринку, вихідною катего�
рією для оцінки є ринок товарів і послуг. Виникає
проблема кількісної оцінки конкурентоспромож�
ності. У цьому випадку ми зіштовхуємося з по�
рівняльною оцінкою, що у науковій літературі одер�
жала назву «рівень конкурентоспроможності», під
якою розуміється ступінь переваги одного об’єкта
над іншим в умовах конкуренції, що припускає
наявність великої кількості суперників (стосовно
них і визначається ступінь переваги) [1, с. 39].

Отже, поняття конкурентоспроможності є
базовим для будь�якого підприємства й повинне
розглядатися в трьох взаємозалежних аспектах —
рівні продукції, рівні виробництва й рівні підпри�
ємства в цілому. У сучасних умовах конкуренто�
спроможність підприємства на ринку є головним
критерієм ефективності виробництва, оцінки
ефективності системи управління в цілому.

Дослідники по�різному трактують фактори,
що визначають конкурентоспроможність підпри�
ємства. А. А. Томпсон�мол. і А. Дж. Стрикленд [2,
с. 53] виділяють такі фактори конкурентоспро�
можності, як: якість і характеристики продукції;
репутація (імідж); виробничі потужності; інно�
ваційні можливості; використання технологій;
дилерська мережа й можливості поширення; фі�
нансові ресурси; витрати в порівнянні з конку�
рентами; обслуговування клієнтів.

Д. Кревенс [3, с. 124] вважає, що в основу
конкурентоспроможності організації потрібно
ставити ключові компетенції, які визначаються:
а) конкурентними перевагами; б) універсальністю
(конкурентна перевага в різних ситуаціях);
в) складністю дублювання.

На думку М. Портера [4, с. 68], на створення
конкурентних переваг організації впливають:
а) приналежність організації до певної галузі;
б) використання конкурентних стратегій; в) лан�
цюжок створення вартості продукції.

Виходячи із цього, конкурентоспроможність
об’єкта — це економічна категорія, за допомогою
якої можна оцінити становищеконкретного об’єкта
стосовно аналогічних або схожих об’єктів, що є
його конкурентами в якій�небудь області функціо�
нування. Таку оцінку проводять, використовуючи
певні заздалегідь обрані показники (коефіцієнти).

Принципово всі застосовувані методи визначен�
ня й оцінки рівня конкурентоспроможності підпри�
ємства можуть бути об’єднані в наступні дев’ять груп:
1) методи, засновані на аналізі порівняльних пере�
ваг; 2) методи, що базуються на теорії рівноваги
фірми й галузі; 3) методи, побудовані на основі теорії
ефективної конкуренції; 4) методи, засновані на
теорії якості товару; 5) матричні методи оцінки кон�
курентоспроможності; 6) інтегральний метод; 7) ме�
тоди, засновані на теорії мультиплікатора; 8) метод
визначення позиції в конкуренції з погляду страте�
гічного потенціалу підприємства; 9) методи, засно�
вані на порівнянні з еталоном.

Однак будь�який об’єкт може бути конкурен�
тоспроможним, тільки маючи необхідний запас
ресурсів (факторів виробництва) і ефективно ви�
користовуючи їх у процесі господарювання. На
думку Л. І Ушвицького та В. М. Парахіної, кон�
курентоспроможність можна оцінити шляхом
аналізу рівня життя населення, ефективності
використання наявних ресурсів і його інвести�
ційної привабливості [5, с. 17].

Окремого розгляду потребують такі суттєві
характеристики методів оцінки, як об’єктивність
і доступність інформації, застосування вагових
коефіцієнтів і їх обґрунтованість, урахування
конкурентоспроможності товару та динаміки всіх
чинників конкурентоспроможності, а також виг�
ляд результату оцінки [6, с. 43].

Виходячи із цього, авторська концепція кон�
курентоспроможності аграрного підприємства як
елемента регіональної системи конкурентоспро�
можності ґрунтується на оцінці продуктивності
використання його ресурсів. Отже, визначення
конкурентоспроможності аграрного підприємства
повинне містити в собі такі аспекти: ефективність
функціонування матеріального капіталу (конкурен�
тоспроможність, яка забезпечена фондами); не�
обхідність досягнення високого рівня розвитку
потенціалу трудових ресурсів (конкурентоспро�
можність, яка забезпечена персоналом); забезпечен�
ня інвестиційної привабливості бізнесу (конкурен�
тоспроможність, яка забезпечена фінансами).

У зв’язку із цим пропонується оцінювати рівень
конкурентоспроможності підприємства на основі
розрахунку інтегрованого показника, що являє со�
бою середню геометричну з добутку показника, що
характеризує ефективність використання матеріаль�
ного капіталу, показника, що характеризує викори�
стання нематеріального капіталу, і показника, що
характеризує рівень інвестиційної привабливості
суб’єкта господарювання (табл. 1).
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Таблиця 1
Показники для розрахунку рівня конкурентоспроможності аграрного підприємства

Визначення показника виробничого рівня
конкурентоспроможності аграрного підприємства
на підставі даних таблиці 1 розраховуватиметься
за наступною формулою:

комп мк нкК Р Р. = × . (1)

Інтегрований показник, який характеризу�
ватиме рівень конкурентоспроможності аграр�
ного підприємства, буде визначатися за фор�
мулою:

інт мк нкК Р Р ІП3= × × . (2)

Характеристика якості конкурентоспромож�
ності підприємства може бути дана шляхом відо�
мості воєдино всіх трьох параметрів з поділом їх за
рівнем оцінки — низька (0) або висока (1) у відно�
шенні середнього за аналізованою сукупністю.

Такий прийом також використовується Л. І. Уш�
вицьким та В. М. Парахіною [5, с. 19]. Зазначену сис�
тему оцінки становища підприємства можна подати
у вигляді таблиці (табл. 2).

Таблиця 2
Оцінка параметрів конкурентоспроможності підприємств АПК

Висловлені вище припущення формують осно�
ву оцінки конкурентоспроможності підприємства в
цілому як з погляду кількісної оцінки її параметрів,
так і з погляду якісної характеристики одержаних
значень. Це дає можливість скласти конкурентну
карту становища аналізованих підприємств АПК.

Висновки. Таким чином, підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства прямо

залежить від результативності й ефективності
використання його ресурсів. Ефективність ви�
користання «капіталу» та «праці» впливає на
інвестиційну привабливість підприємства та
формує рівень його конкурентоспроможності.
Виходячи із цього, була розроблена методика
оцінки рівня конкурентоспроможності аграр�
ного підприємства, що дає можливість фахів�
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цям доповнити існуючі прийоми комплексно�
го аналізу сильних і слабких сторін суб’єкта
господарювання, загроз і впливу зовнішнього
середовища, визначити напрямки розвитку
вітчизняної економіки, орієнтуючись на загаль�
ний рівень конкурентоспроможності агропро�
мислового комплексу.
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ДЕРЖАВНОaПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація. У статті здійснено аналіз різних підходів до визначення сутності поняття «державно]при]
ватне партнерство», досліджено принципи здійснення, переваги та недоліки ДПП у сфері охорони здоров’я.
Запропоновано напрямки, які повинні бути відображені у стратегії реалізації проектів державно]приват]
ного партнерства у СОЗ в Україні.

Ключові слова: державно]приватне партнерство, сфера охорони здоров’я, приватний інвестор.

Summary. Іn the article the analysis of the different going is carried out near determination of essence of concept
«public private partnership», principles of implementation, advantages and lacks of РРР, are investigational in the
field of health protection. The directions, which should be reflected in the strategy for implementing public private
partnerships in the health in Ukraine.

Key words: state]private partnership, health, private investors.

Постановка проблеми. Рівень державного ре�
гулювання охорони здоров’я України сьогодні не
відповідає новим умовам й потребує формуван�
ня якісно нової системи управління нею.

Головним засобом підвищення ефективного
функціонування державної власності є розвиток
партнерських відносин держави та бізнесу, що
дозволить залучити у державний сектор еконо�
міки додаткові ресурси, насамперед інвестиції.
Така взаємодія відносин дозволить об’єднати ре�
сурси і потенціали держави і бізнесу, що сприя�
тиме підвищенню ефективності використання
наявних ресурсів, розподілу ризиків між держав�
ним і приватним сектором та їх мінімізації. При�
чому обов’язковими характеристиками СОЗ під

час впровадження державно�приватного партнер�
ства повинні залишитися доступність медичної
допомоги, якість медичного обслуговування і ра�
ціональне використання ресурсів.

Сьогодні в Україні тільки починають зароджу�
ватися цивілізовані партнерські відносини між дер�
жавою і бізнес�структурами. Оскільки теоретичні
засади державно�приватного партнерства ще не
розроблені, виникає необхідність науково�теоре�
тичного обґрунтування змісту поняття «державно�
приватного партнерства» (ДПП), визначення його
ролі у розвитку суспільства та шляхів його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У те�
перішній час багато уваги приділяється у досліджен�
нях провідних вчених саме інституціональним ас�


