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ВСТУП
Для виходу економіки України, зокрема аг�

рарної її сфери із кризового стану необхіднне
на сучасному етапі використання дієвих інстру�
ментів організаційно�господарської та еконо�
мічної політики на державному та регіональ�
ному рівнях. На нашу думку, основними скла�
довими такої політики є: інвестиційна, іннова�
ційна і маркетингова діяльність. Інвестиції та
інвестиційна діяльність є одним з найважливі�
ших чинників вирішення найбільш гострих та
суттєвих проблем розвитку продовольчого
комплексу як країни в цілому, так і окремих її
регіонів. В умовах дефіциту фінансових ре�
сурсів, а також практичної відсутності високо�
ефективної техніки і технології аграрні
підприємства часто змушені звертатися до
вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Специфічні особливості аграрної економі�
ки як галузі характеризуються структурними
деформаціями на селі, спадом інноваційної та
інвестиційної активації в цьому секторі еконо�
міки, незавершеною реструктуризацією суб'єк�
тів господарювання, недостатньо розвинутою
інфраструктурою ринків, в тому числі продо�
вольчих тощо. З іншої сторони, слід зважити,
що сама по собі тематика просторового розмі�
щення продовольчого комплексу в рамках ок�
ремого регіону є доволі складною з наукової
точки зору і потребує багатоаспектного підхо�
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ду із застосуванням системних положень різ�
них наук.

Значний внесок у вивчення методології і ви�
рішення практичних задач продовольчого рин�
ку, розв'язання теоретичних питань регіональ�
ного розвитку та розміщення продуктивних сил
внесли П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин,
Л.В. Дейнеко, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов,
Ф.Д. Заставний, А.М. Климов, В.І. Куценко,
А.С. Лисецький, М.М. Паламарчук, В.А. По�
повкін, М.І. Фащевський, Л.Г. Чернюк.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити інвестиційно�інноваційну ді�

яльність на продовольчому ринку;
— обгрунтувати алгоритм механізму засто�

сування маркетингу на продовольчому ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ
У даний час більшість сільськогосподарсь�

ких та переробних підприємств продовольчо�
го комплексу відчуває гостру нестачу власних
коштів для повноцінного розвитку виробничої
діяльності. Очевидно, що низький рівень мате�
ріально�технічного забезпечення аграрних
підприємств є основним чинником, який уне�
можливлює ведення розширеного виробницт�
ва за рахунок використання лише власних ре�
сурсів. Крім того, орієнтація на внутрішні ре�
зерви може призвести до затягування періоду
відродження сталого розвитку галузей продо�
вольчого комплексу. На фоні спаду сільсько�
господарського виробництва в середині краї�
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ни участь іноземного капіталу сприяє підви�
щенню експортного потенціалу, підйому за�
гального технологічного рівня аграрних під�
приємств, використанню передового управлі�
нського досвіду.

Тому в принципово нових умовах господа�
рювання, які сформувалися в результаті зміни
майнових і виробничих відносин у продоволь�
чому комплексі, виникає питання про пожвав�
лення інвестиційної діяльності в аграрному сек�
торі за рахунок зовнішніх джерел, а саме роз�
робки ефективного механізму залучення іно�
земного капіталу в аграрний сектор України.

Багатий світовий досвід свідчить, що ефек�
тивність іноземних інвестицій напряму зале�
жить від умов їх використання, тобто запрова�
дження сприятливих для інвесторів економіч�
них механізмів господарювання в галузі. Сис�
тема цих механізмів охоплює три основних на�
прями господарських відносин сільськогоспо�
дарських підприємств: 1) з державою — в особі
органів центральної та місцевої влади; 2) з суб'єк�
тами фінансової, підприємницької та іншої гос�
подарської діяльності, а також з приватними
підприємцями; 3) з фізичними особами, в тому
числі з орендодавцями землі й майна та влас�
ними працівниками. У системі цих відносин
діють економічні механізми, які тією чи іншою
мірою створюють сприятливий клімат для за�
лучення інвестицій, в тому числі й іноземних [4,
с. 80—85].

В останні роки в Україні аграрний інвести�
ційний процес має складний характер, За дани�
ми Інституту реформ, з посиланням на конфе�
ренцію ООН з торгівлі та розвитку (2007 рік),
фактичним індексом залучення прямих інозем�
них інвестицій в Україні є 0,5 (95 місце серед 140
країн), тобто Україна лише наполовину дося�
гає середньо можливого для неї рівня прямих
іноземних інвестицій.

Розвиток продуктивних сил території знач�
ною мірою залежить від інвестиційної діяль�
ності. Витрати на розширення та оновлення ви�
робництва, впровадження нових технологій,
матеріалів, знарядь праці забезпечують відтво�
рення речових продуктивних сил і сприяють їх
нарощуванню та розвитку.

Основним напрямом інвестицій є інвестиції
(капітальні вкладення) в основний капітал.
Вони являють собою вкладення у нове будів�
ництво, реконструкцію, розширення і технічне
переозброєння діючих промислових, сільсько�
господарських, транспортних, торгових та
інших підприємств, витрати на будівництво
об'єктів житлово�цивільного призначення.

Тенденції, які склалися у розподілі інвес�

тицій по територіях, дають підстави стверджу�
вати, що у прогнозованій перспективі збере�
жеться нерівномірність територіальної струк�
тури інвестиційних ресурсів по області. Це
може привести до загострення як економічних,
так і соціальних проблем регіонів і вимагає про�
ведення ефективної територіальної інвестицій�
ної політики, направленої на створення спри�
ятливого інвестиційного клімату.

Слід відзначити, що підприємства ПК, які
формують ПР і функціонують із залученням
іноземного капіталу, мають вищий рівень ефек�
тивності виробництва, продуктивності та рен�
табельності, хоча в цілому інвестиційний потен�
ціал використаний не в повній мірі.

Багато потенційних іноземних інвесторів
утримуються від інвестування в галузі продо�
вольчого комплексу . Головною причиною цьо�
го є незавершеність законодавчого врегулю�
вання, надмірний податковий тиск, недотри�
мання українськими партнерами договірних
зобов'язань та інші фактори, що формують
інвестиційний клімат держави, який в Україні
має позитивні і негативні чинники. До позитив�
них можна віднести те, що на правовому рівні
практично не існує обмежень щодо обсягів
інвестування, створено кращі умови для руху
капіталів, підприємствам з іноземними інвести�
ціями дозволено використовувати метод при�
скореної амортизації із підвищенням чинних
норм не більше, ніж у два рази.

Негативними чинниками є: відсутність по�
даткових пільг для іноземних інвесторів та ді�
євої системи страхування ризиків, недорозви�
неність інфраструктури села (дороги, зв'язок,
комунікації), мережі комерційних банків, кре�
дитних спілок у сільській місцевості, відсут�
ність розвинутої інфраструктури ринку та роз�
витку системи маркетингу для реалізації
сільськогосподарської продукції, нестійкість
рівня цін [1, c. 147].

Таким чином, сучасні тенденції агарного
інвестиційного процесу мають складний і пере�
важно несприятливий характер, вони гальму�
ють розвиток продовольчого комплексу регіо�
ну, особливо інноваційну діяльність в продо�
вольчій сфері. Так як в сучасних умовах немож�
ливо розглядати інвестиційну діяльність окре�
мо від інноваційної, тому що найбільш ефектив�
ними є інвестиції в інновації.

Під інновацією в продовольчому комплексі,
на наш погляд, слід розуміти нові підходи до
організації виробничої і збутової політики,
вкладення коштів в галузі ПК, що дає змогу
впровадження досягнень науково�технічного
прогресу. Інновації забезпечують необхідну
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якість інвестицій, структурну перебудову галу�
зей ПК і економіки в цілому, відкривають шля�
хи новим продуктам і виробництвам, доскона�
лішим і якіснішим.

Відповідно інноваційна діяльність — ді�
яльність щодо створення та впровадження
інновацій. Вона включає маркетингові дослід�
ження в галузях, де впроваджуються інновації,
а також комплекс технологічних, управлінсь�
ких і організаційно�економічних заходів, які в
сукупності сприяють впровадженню інновацій.

У цілому позитивна динаміка інноваційних
перетворень в агропродовольчій сфері в обла�
стях не виключає окремих проблем [2, c. 54]:

— на рівні державних органів управління
відсутній системний підхід до організації уп�
равління інноваційною діяльністю, немає фор�
мальних і неформальних структур, які спро�
можні розробляти і реалізовувати певну інно�
ваційну політику ПК області;

— майже не розвинені організаційна та
інформаційна інфраструктури просування
інновацій;

— фінансування наукових розробок та їх
впровадження знаходиться на низькому рівні;

— відсутні висококваліфіковані, досвідчені
кадри з інноваційного менеджменту в ПК регі�
ону;

— відсутня необхідна правова і нормативна
база інноваційної діяльності. Інновації в еко�
номіці реалізуються як через підприємницьку,
комерційну діяльність, так і в межах держав�
ної науково�технічної політики. На наш погляд,
на сучасному етапі розвитку продовольчого
комплексу державна підтримка повинна стати
основною у фінансуванні фундаментальних
досліджень, науково�дослідних і дослідно�кон�
структорських робіт, які покликані забезпечи�
ти інноваційний розвиток аграрної сфери. Три�
валий період інвестиційного спаду в галузях ПК
витіснив на другий план задачі інноваційного
розвитку. Обсяги фінансування з державного
бюджету фундаментальних досліджень і роз�
робок перспективних технологій в аграрній
сфері економіки складають менше 1 % коштів,
що виділяються державою. У результаті неза�
требуваними залишаються багато перспектив�
них розробок, кількість яких, хоча і скороти�
лося в порівнянні з дореформеним періодом,
але залишається значною. У цій ситуації важ�
ливо збільшити обсяги бюджетних засобів на
фундаментальні і прикладні наукові досліджен�
ня в ПК. Разом з тим, враховуючи неможливість
істотного збільшення бюджетних витрат на
дані цілі, доцільно частину їх направляти на
підтримку інноваційно�активних наукових

центрів або організацій, стимулювання нових
форм включення в інноваційний процес приват�
ного бізнесу, у тому числі, використовуючи
механізми венчурного (ризикового) фінансу�
вання.

Інвестиційні програми, що користуються
бюджетною підтримкою, повинні охоплювати
весь виробничий цикл, забезпечувати узгод�
женість інвестиційного і інноваційного розвит�
ку і передбачати концентрацію фінансових
коштів і управлінських ресурсів держави на
вирішенні задач формування якісно нової тех�
ніко�технологічної структури сільського гос�
подарства, служити орієнтиром для інвесторів
в оцінці державних пріоритетів розвитку галузі
і формувати стратегію їх інвестиційної поведі�
нки. Пріоритетними напрямами при цьому є
об'єктивно низькоприбуткові, що мають трива�
лий термін окупності і відповідно малоприваб�
ливі для приватних інвестицій інноваційні про�
грами, заходи щодо збереження родючості
грунтів, розвитку інфраструктури ринку і т.п.

Ринковою концепцією управління госпо�
дарськими об'єктами і реалізацією товарів і
послуг на ринках, в т. ч. світовому ринку, вис�
тупає маркетинг, який і пов'язаний із задово�
ленням потреб людей у товарах.

В нашій країні маркетинг як система управ�
ління виробничо�збутовою діяльністю впро�
ваджується повільними темпами. Для постра�
дянської країни  маркетингова діяльність є но�
вою і незвичною, саме з цієї причини існує не�
обхідність у розкритті суті даного виду діяль�
ності.

Маркетинг є універсальною формою при�
стосування економічної системи до нових умов
ведення господарської діяльності, що базуєть�
ся на ринкових засадах управління, дає змогу
краще дослідити процес життєдіяльності това�
ру на ринку, а також проаналізувати попит та
пропозицію на ринку з позиції реалізатора про�
дукції. Маркетинг володіє більшим набором
методів і способів для ефективної оцінки рин�
кових відносин ніж планування, але маркетинг
не виступає самостійним методом планування
[3, c. 58].

На нашу думку, маркетинг — це метод фун�
кціонування складових ринку, своєрідний
спосіб введення ринкового господарства, що
охоплює широку сферу діяльності, алгоритм
планування подальшого розвитку ринку і його
об'єктів.

В економіці країни маркетинг відіграє дво�
яку роль: він дозволяє аналізувати ринок, ви�
значаючи попит і пропозицію товарів і послуг,
а також активно впливати на формування цих
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потреб за допомогою засобів стимулювання
попиту через рекламу, ціни і інше.

Маркетинг може розглядатись як окрема
сфера діяльності, що має свої певні цілі, прин�
ципи і способи досягнення поставлених задач.
Це вид виробничої діяльності, пов'язаної з ре�
алізацією товарів і послуг на ринку на основі
врахування добутої інформації про стан рин�
ку, попит покупців, наявність конкурентів і ін�
ше. Завданням маркетингу є максимальне задо�
волення попиту покупців на ринку, орієнтую�
чись на інтереси споживачів. Метою маркетин�
гу є дослідження ринку з оцінкою співвідно�
шення попиту і пропозиції та розробка заходів
по підтриманню рівноваги.

Основна мета маркетингу полягає у мето�
дах впливу на споживачів і виробників товарів
та послуг для досягнення взаємної згоди, фор�
мування і стимулювання попиту на товари і
послуги, розширення об'ємів продажу, ринко�
вої долі і прибутку.

До основних принципів маркетингу слід
відносити:

— орієнтацію виробництва товарів і послуг
на смаки споживачів;

— орієнтацію діяльності підприємства на
кінцевий результат, тобто на прибуток;

— постійне оновлення продукції, що випус�
кається і підвищення її якості на основі досяг�
нень науково�технічного прогресу;

— гнучке реагування виробництва і збуту на
потреби ринку, його максимальне пристосуван�
ня до структури попиту, виходячи з довгост�
рокової перспективи;

— інформування потенційних споживачів і
дії на них за допомогою реклами і інших засобів
стимулювання збуту.

Сучасна концепція маркетингу полягає у
вивченні і аналізі діяльності ринку з врахуван�
ням його можливих змін в майбутньому. Дос�
відчений маркетолог, для більш повного уяв�
лення про стан речей, аналізує ринок і всі його
елементи — попит, пропозицію, ємкість ринку,
що передбачає комплексне вивчення ринкової
структури. На основі досліджень виробляєть�
ся певна програма дій. Особливу увагу приділя�
ють аналізу власних ресурсів і плануванню ви�
робництва асортименту продукції і послуг
згідно з маркетинговою програмою — страте�
гією. З метою ефективного функціонування на
ринку і гарантійного отримання очікуваного
прибутку необхідно проводити оцінку конку�
рентного середовища.

Конкуренція як економічне явище, є важли�
вим чинником розвитку ринку і виступає своє�
рідним поштовхом учасників ринку до актив�

них дій. Конкуренція є необхідним явищем, яке
направляє і спонукає учасників ринку до випус�
ку якісної і конкурентоспроможної продукції.

Ми вважаємо, що на ринку товарів і послуг
конкуренція виступає не тільки у вигляді еко�
номічного змагання за наявність великої
кількості покупців і продавців, але й обумов�
лює боротьбу, у якій підсумком є досягнення
кращих результатів серед товаровиробників за
вигідніші умови виробництва і збуту товарів.

Аналізуючи механізм застосування марке�
тингу, можна скласти алгоритм його дій, який
включає в себе аналіз навколишнього середо�
вища, ринкові дослідження, планування асор�
тименту товарів і послуг та їхній збут, аналіз
витрат і ціноутворення, методику управління
маркетингом. Сукупність всіх методів, прин�
ципів і інструментарію, що застосовується при
дослідженнях, складають сучасну концепцію
маркетингу, яку можна визначити як орієнто�
вану на споживача систему науково�обгрунто�
ваних уявлень про управління збутовою діяль�
ністю об'єктів в умовах ринкової економіки.
Дана концепція передбачає стадії планування і
аналізу явища та способи впровадження ре�
зультатів досліджень на практиці в системі со�
ціально�економічного розвитку країни.

Продовольчий ринок є невід'ємною части�
ною соціально�економічної структури суспіль�
ства, яка реагує на зміни в управлінні економі�
кою країни. Перехід до ринкових умов госпо�
дарювання вимагає від всіх галузей економіки,
які формують продовольчий ринок, викорис�
тання ринкових методів господарювання і дос�
лідження ринку, його умов і законів існування.
З цих причин актуальним сьогодні є впрова�
дження маркетингу  на ринку продовольчих
продуктів.

Продовольчий ринок є системою економі�
чно�технічних зв'язків, які існують між продук�
тами харчування і його споживачами (між про�
дуктами харчування і підприємствами, які їх
виробляють), де зберігається закон попиту і
пропозиції, а діяльність направлена на реалі�
зацію своєї продукції з метою отримання при�
бутку.

Ми вважаємо, що процес маркетингових
досліджень на продовольчому ринку повинен
включати в себе наступні стадії, що визначають
алгоритм дослідження:

— складання програми і визначення цілей
згідно бажань клієнтів;

— аналіз інформації про економічне сере�
довище території, що досліджується;

— аналіз конкурентних видів продукції і до�
цільності використання кожного з них;
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— визначення розмірів вибірки досліджен�
ня клієнтури;

— вибір ринку збуту продукції залежно від
мети клієнта і можливостей випуску продукції;

— формування стратегії переваг при реалі�
зації товару;

— узгодження етапів процесу маркетинго�
вого дослідження з клієнтом і керівництвом
підприємств�виробників.

У 2000 році Україна стала імпортувати зер�
но, і завищені маркетингові витрати перетво�
рилися в дуже високі ціни на зерно для украї�
нських сільськогосподарських виробників.
Тому завищені маркетингові витрати мають не�
гативний вплив на сільськогосподарських ви�
робників України в ситуації експорту і позитив�
ний — у ситуації імпорту. Однак Україна має
як сільськогосподарських виробників, так і
споживачів.

Зрозуміло, що споживачі мають протилежні
інтереси порівняно з сільськогосподарськими
виробниками; споживачі віддають перевагу
низьким цінам і отримують додаткові доходи
від завищених маркетингових витрат, які зни�
жують рівень внутрішніх цін порівняно з тим,
що могло б бути за нормальних витрат. За спо�
живання імпортного зерна завищені маркетин�
гові витрати, навпаки, означають, що спожива�
чам треба платити більше, ніж за умов нормаль�
ного рівня маркетингових витрат.

Конфлікт інтересів між споживачами і ви�
робниками зерна має два важливих наслідки,
якщо ми розглядатимемо Україну не в цілому,
а відносно окремих областей, таких як нетто�
виробників (наприклад, Вінницька область) і
нетто�споживачів зерна (наприклад, Донецька
область). Зрозуміло, що інтереси виробників
будуть домінувати у перших областях, а спо�
живачів — в останніх.

ВИСНОВКИ
Одним з найважливіших чинників вирішен�

ня найбільш гострих та суттєвих проблем роз�
витку продовольчого комплексу як країни в
цілому, так і окремих її регіонів є інвестиції та
інвестиційна діяльність.

Інвестиційна діяльність тісно пов'язана з
інновацією, так як найбільш ефективними є
інвестиції в інновації. Під інновацією в продо�
вольчому комплексі, на наш погляд, слід розу�
міти нові підходи до організації виробничої і
збутової політики, вкладення коштів в галузі
які формують ПР, що дає можливість впрова�
дження досягнень науково�технічного прогре�
су. Інновації забезпечують необхідну якість
інвестицій, структурну перебудову галузей ПК

і економіки в цілому, відкривають шляхи новим
продуктам і виробництвам, досконалішим і як�
існішим.
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