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Аграрна інвестиційна політика націлена на 
створення привабливих умов, які сприяють 
більш раціональному використанню інвес-
тиційного потенціалу з метою покращення 
екологічної ситуації в галузі, зростання 
ефективності виробництва та підвищення 
рівня соціальних стандартів. Удосконалення 
методичних підходів до оцінки ефективності 
інвестиційної політики сільського господар-
ства дає можливість вносити корективи у 
процесі реалізації інвестиційних програм та 
більш реально оцінювати результати полі-
тичних дій на державному та регіональному 
рівнях.
ключові слова: інвестиційний потенціал, 
інвестиційна привабливість, інвестиційні 
ризики, життєдіяльність населення, аналіз.

Аграрная инвестиционная политика наце-
лена на создание привлекательных усло-
вий, направленных на более рациональное 
использование инвестиционного потенци-
ала с целью улучшения экологической ситуа-
ции в отрасли, увеличения эффективности 
производства, а также повышения уровня 
социальных стандартов. Усовершенство-
вание методических подходов к оценке 

эффективности инвестиционной политики 
сельского хозяйства дает возможность 
вносить коррективы в процессе реализации 
инвестиционных программ, а также более 
реально оценивать результаты политиче-
ских дейтвий на государственном и регио-
нальном уровнях.
ключевые слова: инвестиционный потен-
циал, инвестиционная привлекательность, 
инвестиционные риски, жизнедеятель-
ность населения, анализ.

Agrarian investment policy is aimed at creating 
attractive conditions aimed at more rational use 
of investment potential in order to improve the 
environmental situation in the industry, increase 
production efficiency, and raise the level of social 
standards. Improvement of methodological 
approaches to assessing the effectiveness of the 
investment policy of agriculture makes it possible 
to make adjustments in the process of imple-
menting investment programs, as well as more 
realistically assess the results of political actions 
at the state and regional levels.
Key words: investment potential, investment 
attractiveness, investment risks, vital activity of 
the population, analysis.

Постановка проблеми.  Сільське  господар-
ство  займає  одне  з  ведучих місць  у формуванні 
інвестиційного потенціалу країни. Від економічної 
політики держави залежить наскільки повно вико-
ристовується інвестиційний потенціал галузі. Роз-
робка методики оцінювання інвестиційної політики 
є важливим  інструментом визначення  інвестицій-
ної привабливості галузі та ефективності її впливу 
на інвестиційні процеси, які відбуваються в аграр-
ному секторі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначенню  ефективності  впливу  інвестиційної 
політики  на  розвиток  сільського  господарства  при-
свячено багато наукових праць  таких відомих вче-
них, як: В.Т. Андрійчук, С.О. Гуткевич, М.В. Зубець, 
М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, П.Т. Саблук, В.П. Ситник 
та ін. Але висновки, зроблені ними, стосуються пере-
важно економічних і соціальних проблем. Сучасної 
методики,  яка  б  давала  змогу  оцінювати  ефектив-
ність  аграрної  інвестиційної  політики  у  залежності 
від  сукупного  впливу  економічних,  соціальних  та 
екологічних чинників немає, що унеможливлює здій-
снювати  раціональне  управління  інвестиційними 
процесами в аграрному секторі економіки.

Постановкою завдання є дослідження методич-
них  підходів  до  комплексної  оцінки ефективності 
інвестиційної політики у сільському господарстві.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова  й  економічна  кризи,  які  охопили  біль-
шість  країн  світу,  негативно  вплинули  на  актив-

ність  інвестиційних  процесів  у  глобальному 
середовищі.  У  зв’язку  з  цим  виникла  потреба  в 
удосконаленні  державної  аграрної  інвестиційної 
політики та методів оцінювання її ефективності.

Ми підтримуємо тих вчених, які вважають, що 
ефективність  інвестиційної політики залежить від 
інвестиційної  привабливості  галузі  та  інвестицій-
них  ризиків,  які  послаблюють  або  ж  підвищують 
бажання  інвесторів  вкладати  кошти  у  розвиток 
сільського  господарства  [4;  5;  6]. Саме  від  обся-
гів  інвестування  та  структури  інвестицій  зале-
жить  ефективність  використання  таких  ресурсів, 
як  виробничий,  фінансово-економічний,  соціаль-
ний,  природний,  інноваційний.  На  більш  повне 
використання  їх  потенціалу  і  скерована  аграрна 
інвестиційна політика. Цілі та її мета повинні бути 
реальними і мати стратегічну перспективу, а також 
орієнтуватися на більш раціональне використання 
фінансово-економічних,  природо-ресурсних  та 
виробничих можливостей при вирішенні поточних 
й перспективних завдань соціально-економічного 
розвитку (рис. 1). 

Отже,  соціальні  та  еколого-економічні  орієн-
тири слід розглядати, як елементи складної бага-
товекторної системи, яка, поєднуючи в єдине ціле 
економічні, екологічні й соціальні цілі, дає можли-
вість  оцінювати  ефективність  аграрної  інвести-
ційної політики. З цією метою ми повинні в першу 
чергу оцінити галузевий  інвестиційний потенціал, 
дотримуючись наступних принципів:
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рис. 1. схема основних спрямувань місії аграрної інвестиційної політики
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-  складові  інвестиційного  потенціалу  повинні 
мати характеристики типові для всіх форм власності 
суб’єктів  господарської  діяльності,  від  яких  най-
більше залежить економічна ефективність галузі;

-  аналізуючи  складові  інвестиційного  потенці-
алу, необхідно отримати максимум інформації не 
тільки про економічний і фінансовий стан галузі, а 
й про соціальний та екологічний;

-  складові  інвестиційного  потенціалу  повинні 
якомога  повніше  розкривати  особливості  госпо-
дарської діяльності галузі;

-  складові  інвестиційного  потенціалу  пови-
нні  аналізуватися  у  динаміці  з  метою  отримання 
інформації, яка вказуватиме на зміни кон’юнктури 
привабливості аграрного інвестиційного ринку;

При цьому ми звертаємо увагу на те, що інвес-
тиційний  потенціал  аграрної  галузі  є  складною 
керованою  системою  окремих  взаємно  залежних 
потенціалів, які під впливом активної інвестиційної 
політики можуть утворювати синергетичний ефект, 
що підвищуватиме рівень  інвестиційної привабли-
вості галузі. Жоден з ресурсів самостійно не може 
впливати на докорінну зміну інвестиційного клімату 
у бік  його покращення. У  той же час нерівномірні 
й односторонні дії інвестиційної політики на окремі 
складові  інвестиційного  потенціалу  можуть  зни-
зити  рівень  привабливості  галузі,  спровокувавши 
протиріччя між  її  економічним зростанням та еко-
логічними  й  соціальними  наслідками  підвищення 
економічної ефективності, що негативно вплине на 
політичну ситуацію в сільській місцевості та рівень 
привабливості  інвестиційного  клімату.  Створюючи 
однакові  умови  для  найбільш  ефективного  вико-
ристання усіх складових інвестиційного потенціалу, 
інвестиційна  політика  покращуватиме  інвестицій-
ний клімат аграрної  сфери, сприятиме соціально-
економічному  зростанню  сільського  господарства 
та підвищенню рівня екологічної безпеки сільських 
територій. Виходячи з цього та спираючись на нау-
кові публікації останніх років [9; 10], ми застосову-
ватимемо  матричний  метод  оцінки  інвестиційної 
привабливості аграрної галузі, яка є наслідком реа-
лізації інвестиційної політики держави.

Характеризуючи  інвестиційну  привабливість, 
ми повинні дати оцінку:

-  виробничому  потенціалу  (визначається  якіс-
ними і кількісними показниками земельних ресур-
сів, технічних ресурсів, продуктивністю основного 
гурту тварин);

- фінансово-економічному потенціалу (визнача-
ється основними показниками економічної  ефек-
тивності  виробництва  та  фінансовими  результа-
тами господарської діяльності галузі);

- трудовому потенціалу (оцінюється кількісними 
і якісними показниками, а також відсотком працез-
датного населення до його загальної чисельності);

-  інноваційному потенціалу (оцінюється щоріч-
ним прибутком від інноваційної діяльності, нормою 

рентабельності  інвестицій  в  інноваційні  проекти, 
кількістю науково-технологічних розробок, кількіс-
ним і якісним складом науково-викладацького пер-
соналу, кількістю науково-освітніх структур);

-  потенціалу  інвестиційної  активності  (оціню-
ється  рівнем  залучення  інвестицій  та  динамікою 
зростання  експорту  аграрної  продукції  у  розра-
хунку  на  одного  працюючого  або  на  100  га  сіль-
ськогосподарських угідь);

-  соціальному  потенціалу  (оцінюється  рівнем 
соціальних  стандартів  та рівнем споживчих мож-
ливостей);

-  еколого-природно-ресурсному  потенціалу 
(оцінюється  якістю  природних  ресурсів,  показни-
ками підвищення якості орної землі, збільшенням 
виробництва продукції з кожного гектара засіяних 
площ землі).

Як вихідний етап досліджень необхідно обирати 
перший рік аналізованого періоду, який буде мар-
кером  досягнень  аграрної  інвестиційної  політики 
за попередній період. З цією метою, використову-
ючи статистичні дані, спочатку необхідно здійснити 
аналітичні дослідження динаміки соціально-еконо-
мічного розвитку  галузі,  її фінансово-інвестиційної 
діяльності  та  екологічного  стану,  поділивши  скла-
дові інвестиційної привабливості на три групи у від-
повідності до цілей і мети інвестиційної політики.

До першої групи віднесено потенціали, що здій-
снюють  прямий  вплив  на  виробничу  діяльність, 
економічну ефективність аграрної  галузі; до дру-
гої – потенціал, який визначає якість життєдіяль-
ності  населення  сільських  територій;  до  третьої 
групи  –  еколого-природно-ресурсний  потенціал, 
від якого залежить економічна ефективність галузі 
та умови проживання мешканців села.

Враховуючи те, що до першої групи віднесено 
потенціали, які вказують на фінансово-економічну 
стійкість  галузі,  можемо  дати  їм  спільну  оцінку. 
При  цьому,  у  разі  необхідності,  також  можемо 
зменшити  перелік  тих  показників,  які  дублювати-
муть один одного, що не суперечитиме принципам 
здійснення  аналітичних  дій,  а  також  не  знижува-
тиме рівня якості проведення аналізу [6; 7; 8].

Використовуючи  аналітичні  результати  наших 
досліджень,  здійснимо  оцінку  інвестиційної  при-
вабливості  сільського  господарства  за  допомо-
гою,  нами  побудованої,  матриці SWOT –  аналізу 
(табл.1), яка повністю враховуватиме місію аграр-
ної інвестиційної політики держави.

Оцінюючи  інвестиційну  привабливість  галузі 
методом SWOT – аналізу, ми характеризуємо:

-  сильні  сторони  (strength)  –  потенційні  вну-
трішні переваги, що можуть зумовити формування 
конкурентних переваг галузі;

- слабкі сторони (weaknesses) – потенційні вну-
трішні  недоліки  вказують  на  недостатність  вико-
ристання ресурсів, що можуть негативно вплинути 
на інвестиційну привабливість галузі;
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-  можливості  розвитку  (opportunities)  –  сукуп-
ність чинників, що найбільш позитивно впливають 
на інвестиційну привабливість галузі,  і, які можна 
використати для досягнення стратегічних політич-
них цілей;

-  загрози  (threats)  –  сукупність  чинників,  що 
найбільш негативно впливають на соціально-еко-
номічну діяльність галузі та несуть загрозу реалі-
зації інвестиційної політики.

Таблиця 1
Принципова матриця SWOT – аналізу оцінки 

інвестиційної привабливості галузі

ознаки інвестиційної 
привабливості галузі

оцінка 
інвестиційної 

привабливості

ек
он

ом
іч

на

со
ці

ал
ьн

а

ек
ол

ог
іч

на

S Сильні сторони використання 
інвестиційного потенціалу S1 S1 S1

W Слабкі сторони використання 
інвестиційного потенціалу W2 W2 W2

O
Можливості збільшення ефек-
тивності використання інвести-
ційного потенціалу

O3 O3 O3

T
Загрози зростанню рівня 
ефективності інвестиційного 
потенціалу

T4 T4 T4

Як видно з таблиці 1, застосовуючи матрич-
ний  метод  оцінювання,  ми  маємо  змогу  дати 
комплексну  оцінку  інвестиційні  привабливості 
галузі, яка враховує основні показники складо-
вих інвестиційного потенціалу, що не суперечить 
методичним  підходам  щодо  оцінки  інвестицій-
ної  діяльності  підприємств  у  сільському  госпо-
дарстві  [5,  с.  101].  Використовуючи  аналітичні 
дані, можливо розробляти заходи, скеровані на 
більш  ефективне  використання  інвестиційного 
потенціалу, що є однією з цілей аграрної інвес-
тиційної  політики.  З  цією  метою  ми  будуємо 
матрицю SWOT – аналізу вихідних умов оцінки 
інвестиційної  привабливості  галузі,  беручи  за 
основу  статистичні  дані  за  перший рік  періоду, 
що досліджується.

З даної матриці буде видно, що при її побудові 
враховано  економічну,  соціальну  й  екологічну 
складові, які рівноцінно впливають на інвестиційну 
привабливість  галузі.  Комплексно  аналізуючи  їх, 
ми не тільки розширюватимемо уяву відносно при-
родозахисних та соціально-економічних здобутків, 
а  й  показуватимемо  негативні  сторони  та  вказу-
ватимемо  на  напрями  подолання  цього  негативу 
з метою поліпшення використання всіх складових 
інвестиційного потенціалу.

Виходячи з того, що однією з цілей інвестиційної 
політики є створення умов для більш ефективного 
використання інвестиційного потенціалу та підви-
щення  рівня  інвестиційної  привабливості  галузі, 
ми,  використовуючи  отримані  аналітичні  резуль-
тати,  зможемо  зробити  висновок щодо  ефектив-
ності політики у виконанні поставленої задачі.

Що ефективніше впливатиме  інвестиційна полі-
тика на використання  інвестиційного потенціалу та 
на зменшення інвестиційних ризиків, то більш при-
вабливим буде інвестиційне середовище, у більших 
обсягах інвестуватиметься аграрний сектор та зрос-
татиме  добробут  сільського  населення.  Оскільки 
головною метою інвестиційної політики є створення 
комфортних умов життєдіяльності населення, необ-
хідно побудувати матрицю оцінювання умов життє-
діяльності, яка включатиме щорічні економічні, соці-
альні та екологічні показники за період досліджень.

Оцінюючи  динаміку  використання  інвестиційного 
потенціалу  з  метою  покращення  добробуту  насе-
лення,  ми  звертаємо  увагу  на  інвестиційні  ризики, 
які  негативно впливають на розвиток  інвестиційного 
ринку  та  знижують  рівень  ефективності  аграрної 
інвестиційної політики. Дослідженню цієї проблеми з 
позиції отримання доходів від інвестиційної діяльності 
ми не будемо приділяти увагу, оскільки державні соці-
альні й екологічні програми і проекти економічно мало-
ефективні або збиткові. З політичної точки зору вони 
можуть бути ефективними, якщо приносять зиск сус-
пільству, створюючи тим самим привабливі умови для 
залучення  інвестицій  у  сільськогосподарське  вироб-
ництво.  Виходячи  з  цього  ми  вважаємо, що  найви-
щим показником ефективності інвестиційної політики 
має  бути  оцінка  конкурентоспроможності  аграрної 
політики,  яка  залежить  від  привабливих  можливос-
тей  використання  інвестиційного  потенціалу  галузі  
(яка  оцінюється  рівнем  умов  життєдіяльності  насе-
лення) та інвестиційних ризиків (що негативно впли-
вають на розвиток аграрного інвестиційного ринку).

висновки з проведеного дослідження. Визна-
чаючи ефективність інвестиційної політики за певний 
часовий період, необхідно оцінити інвестиційну при-
вабливість галузі з метою внесення, за необхідності, 
корективів, які б могли якісно вплинути на інвестицій-
ний клімат сільського господарства у бік його поліп-
шення та активізувати інвестиційні процеси.

Оцінюючи інвестиційну привабливість сільського 
господарства, необхідно дати характеристику скла-
довим інвестиційного потенціалу, беручи за основу 
перший рік, що досліджується. Покращення еконо-
мічних показників за рахунок погіршення соціальних 
та екологічних умов може призвести до зростання 
соціальної  напруги  в  суспільстві,  що  вказуватиме 
на погіршення інвестиційної політики.

Інвестиційна політика буде достатньо конкурен-
тоспроможною у випадку її відповідності запитам 
суспільства,  держави  й  інвесторів  та  створення 
синергетичної перспективи у галузі.
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У статті розглянуто класифікацію під-
ходів до визначення сутності страте-
гічного розвитку підприємств, зокрема, 
телекомунікаційної галузі. Запропоновано 
модель стратегії конвергентно-орієн-
тованого розвитку на базі інноваційної 
(технологічної) конвергенції телекомуні-
каційного підприємства, що забезпечує 
розвиток у рамках конвергенції мереж, 
конвергенції послуг та конвергенції про-
грамних додатків.
ключові слова: стратегія, розвиток, кон-
вергенція, конвергентно-орієнтований роз-
виток, телекомунікаційне підприємство. 

В статье рассмотрена классификация 
подходов к определению сущности стра-
тегического развития предприятий, а так 
же телекоммуникационной отрасли. Пред-
ложена модель стратегии конвергентно-
ориентированного развития на базе инно-
вационной (технологической) конвергенции 

телекоммуникационного предприятия, 
которая обеспечивает развитие в рамках 
конвергенции сетей, конвергенции услуг и 
конвергенции приложений.
ключевые слова: стратегия, развитие, 
конвергенция, конвергентно-ориентирован-
ное развитие, телекоммуникационное пред-
приятие.

The article discusses classification of approaches 
the essence of the strategic development of 
enterprises in the telecommunications indus-
try. It is proposed model of strategies of con-
vergent-oriented development on the basis of 
innovative (technological) convergence of the tel-
ecommunication enterprise. They provide devel-
opment within the framework of convergence of 
networks, convergence of services and conver-
gence of applications.
Key words: strategy, development, conver-
gence, convergent-oriented development, tele-
communication enterprise.

Постановка проблеми.  Розвиток  телекомуні-
кацій  є  однією  з  вагоміших  передумов  евроінте-
граційних процесів у нашій державі, каталізатором 
інноваційних  перетворень,  соціально-економіч-
ної  стабільності  та  добробуту  суспільства.  То  ж 
питання стратегічного розвитку підприємств сфери 
інформаційно-комунікаційних  технологій  (ІКТ) 
є  вкрай  актуальними.  При  цьому  зрозуміло  що 
стратегічні рішення у сфері  ІКТ України можливо 
вирішити  лише  розбудовою  високорозвиненого 
постіндустріального  «електронного»  суспільства. 

Головним інструментом виконання цих стратегій є 
розвиток телекомунікаційних підприємств за умов 
конвергенції  технології  і  послуг,  що  дозволить 
забезпечити  інтеграцію української  телекомуніка-
ційної інфраструктури в міжнародні телекомуніка-
ційні мережі і ринок послуг зв'язку. 
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