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АНОТАЦІЯ 

 

Ріхтер К.В. Формування інвестиційної привабливості аграрних 

підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 – «Економіка» . – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. Київ, 2020. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано авторське вирішення важливого наукового завдання, що полягає 

у поглибленні та вдосконаленні теоретичних положень, розробці практичних 

рекомендацій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості 

аграрних підприємств України в умовах глобальної конкуренції. 

Розроблено методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості 

аграрних підприємств з використанням моделі графічного інтегрування 

інвестиційної привабливості. Рівень інвестиційної привабливості підприємства 

запропоновано розраховувати за допомогою інтегрального коефіцієнта 

інвестиційної привабливості. Застосування методу графічного інтегрування 

дозволило поряд з фінансовими показниками, додатково оцінити ринкову 

позицію досліджуваних підприємств, рівень ризиковості їх діяльності, а також їх 

майновий стан та інноваційний потенціал. Інвестиційна привабливість 

агропідприємства визначається на основі спеціальної шкали, що встановлює 

межі зон високої, середньої та низької інвестиційної привабливості. 

На основі критичного переосмислення наукових підходів до визначення 

категорій, термінів і понять у рамках досліджуваної проблематики уточнено 

сутність поняття «інвестиційна привабливість аграрного підприємства», що, на 

відміну від існуючих, ґрунтується на міждисциплінарному підході та 

комплексно враховує особливості аграрного сектору. Авторське трактування 
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містить у собі не лише характерні для всіх видів діяльності фінансово-

економічні, виробничі, інформаційні, інноваційні та організаційно-економічні 

складові інвестиційної привабливості, а й враховує специфічний вплив елементів 

формування інвестиційного середовища аграрних підприємств, які знаходяться 

в юридично-правовій, соціальній, екологічній та ресурсній площинах. 

Набули подальшого розвитку теоретичні підходи до класифікації 

інвестиційної привабливості підприємств, зокрема в частині доповнення новими 

класифікаційними ознаками: за способом визначення інвестиційної 

привабливості та за формою отримання інвестиційної вигоди. Це дозволяє 

максимально врахувати різноманітні, в тому числі, специфічні аспекти, які 

формуються під дією низки як об’єктивних даних, так і суб’єктивних вимог 

інвестора, і які визначають інвестиційну привабливість об’єкта інвестування в 

агросекторі. 

Визначено сутність, складові елементи та особливості функціонування 

економічного механізму формування інвестиційної привабливості аграрних 

підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції. Розкрито структуру 

механізму, який доповнено елементом результативності його дії, що 

визначається ефектом (для зовнішнього середовища) та ефективністю (для 

підприємства), та є наслідком процесу взаємодії і взаємозв’язку елементів його 

внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства, яке, в свою 

чергу, регулюється внутрішньою управлінською підсистемою забезпечення 

інвестиційної привабливості та зовнішньою регуляторною системою. Зазначені 

елементи механізму формування інвестиційної привабливості підприємства в 

сукупності формують певну інвестиційну архітектоніку в рамках окремої галузі 

і уможливлюють обґрунтування відповідної сучасним викликам глобальної 

конкуренції системи формування інвестиційної привабливості агропідприємств. 

Висвітлено основні тенденції функціонування аграрних підприємств 

України та фактори, які визначають імперативи їх розвитку в сучасних умовах. 

Встановлено, що не зважаючи на досить вагомі позитивні тенденції у розвитку 

вітчизняного аграрного сектору, все ще залишається багато проблем, вирішення 



4 
 

 

яких можливе лише за спільних активних дій з боку держави та самих аграрних 

підприємств. Протягом останніх трьох років агросектор є найбільш прибутковою 

галуззю української економіки, однак ігнорування існуючих проблем та 

орієнтація лише на високі прибутки підприємствами може призвести до 

продовження спадної динаміки надходження прямих іноземних інвестицій в 

аграрний сектор України, що негативно позначиться на стабільності 

функціонування й подальшому ефективному розвитку вітчизняного аграрного 

сектору. 

Здійснено систематизацію складових інвестиційної привабливості, що, на 

відміну від загальноприйнятих фінансово-економічних елементів, доповнена 

такими якісними показниками як психологічна задоволеність інвестора, іншими 

внутрішніми та зовнішніми складовими – соціальними, інноваційними, 

виробничо-технологічними тощо. Це дає можливість здійснювати комплексну 

діагностику інвестиційної привабливості підприємства в умовах загострення 

глобальної конкуренції. 

Запропоновано комплексний методичний підхід до оцінювання 

інвестиційної привабливості агропідприємств. Удосконалено аналітичний 

інструментарій оцінювання інвестиційної привабливості агропідприємств в 

частині формування комплексної системи показників (36 показників) за такими 

групами: ринкової позиції, майнового комплексу, прибутковості, фінансової 

стійкості, ризиковості та інноваційного потенціалу підприємства. Характерною 

рисою даної методики є врахування психологічної складової поняття 

інвестиційної привабливості підприємства шляхом включення у методику 

побажань інвестора, які виражаються через варіювання рівня вагового 

коефіцієнту h, а також показника, що характеризує соціальну складову 

інвестиційної привабливості підприємства. За результатами розрахунків 

складено рейтинги підприємств і продемонстровано, що саме за рахунок впливу 

психологічного чинника і відбувалася зміна позицій підприємств у рейтингу та 

перехід між рівнями інвестиційної привабливості. Результати розрахунку 

показників, порівнюваність і стандартизованість оціночних коефіцієнтів та їх 
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коректна інтерпретація мінімізують асиметрію інформації про об’єкт 

інвестування ще на стадії прийняття інвестиційного рішення, сприяють 

зниженню трансакційних витрат потенційного інвестора, підвищують 

об’єктивність, повноту та актуальність релевантної інформації. 

Обґрунтовано концепцію модернізації вітчизняних аграрних підприємств, 

яка відрізняється від існуючих, застосуванням інноваційного провайдингу, і 

пропонується у вигляді сукупності інтелектуальної, виробничої та споживчої 

сфер інноваційної діяльності, перехід між якими здійснюється за допомогою 

прогресивного інновінгу, інноваційного консалтингу та інноваційно-венчурного 

бізнесу. Відповідно до цієї концепції забезпечення ефективної модернізації 

вітчизняних агрокомпаній відводиться державі та відповідним інститутам. 

Впровадження подібної моделі забезпечить баланс між модернізацію 

виробництва і впровадженням результатів наукових розробок, нових продуктів і 

технологій виробництва на вітчизняних аграровиробничих підприємствах усіх 

господарських форм, а також сприятиме зростанню попиту на інноваційні 

розробки в аграрній сфері шляхом забезпечення ефективної комерціалізації 

інновацій. 

Сформульовані практичні рекомендації щодо вдосконалення системи 

удосконалення системи управління якістю продукції аграрних підприємств, яка, 

на відміну від загальноприйнятого наповнення, представлена у взаємозв’язку 

соціальної, екологічної та економічної складових, а також поєднує елементи 

підсистем управління якістю продукції, технологій, праці та управління якістю 

земельних ресурсів. Запропонована система гармонізована з принципами 

управління якістю продукції відповідно до системи НАССР і передбачає 

можливість визначення економічної результативності її застосування на основі 

розрахунку економічного ефекту для виробника та підвищення показників 

інвестиційної привабливості для інвестора. Керування системою здійснюється 

комплексно відділом управління якості підприємства та його керівництвом. 

Встановлено, що на сучасному етапі основною формою інтеграційних 

об’єднань в Україні є агрохолдинги, які здійснюють суперечливий вплив на 
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розвиток аграрної сфери і економіки в цілому маючи як позитивні так і негативні 

наслідки. Досліджуючи шляхи сталого розвитку сільського господарства 

визначено, що важливе місце має посісти такий тип інтеграції, поширеної у 

європейських країнах, як контрактне фермерство.  

Ключові слова: Інвестування, інвестиційна привабливість підприємства, 

формування інвестиційної привабливості, оцінка інвестиційної привабливості, 

глобальна конкуренція, аграрний сектор, аграрне виробництво, 

агропідприємство, інновація, агроінновація, конкурентоспроможність, 

інноваційний провайдинг, модернізація підприємства, органічна продукція, 

європейська інтеграція. 

SUMMARY 

Richter K. Formation of investment attractiveness of agricultural enterprises in 

the conditions of aggravation of global competition. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Doctor of Philosophy thesis undertaken in research specialization 051 

"Economics". - Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis provides a theoretical generalization and offers an author's solution to 

an important scientific problem, which is to deepen and improve the theoretical 

provisions, the development of practical recommendations aimed at increasing the 

investment attractiveness of agricultural enterprises in Ukraine in global competition. 

A comprehensive method for evaluating  the investment attractiveness of 

agricultural enterprises using a model of graphical integration of investment 

attractiveness is devoloped. The level of investment attractiveness of the enterprise is 

proposed to be calculated using the integral coefficient of investment attractiveness. 

The application of the method of graphic integration allowed, along with financial 

indicators, to further assess the market position of the surveyed enterprises, the level 

of riskiness of their activities, as well as their property status and innovation potential. 
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The investment attractiveness of an agricultural enterprise is determined on the basis 

of a special scale that establishes the boundaries of the zones of high, medium and low 

investment attractiveness. 

Based on a critical rethinking of scientific approaches to defining categories, 

terms and concepts within the research, the essence of the concept of "investment 

attractiveness of agricultural enterprises" is clarified, which unlike existing ones is 

based on an interdisciplinary approach and comprehensively takes into account the 

agricultural sector. The author's interpretation includes not only characteristics of all 

activities financial, economic, production, information, innovation and organizational 

and economic components of investment attractiveness. It also takes into account the 

specific influence of elements of the investment environment of agricultural enterprises 

in the legal, social, ecological and resource planes. 

Theoretical approaches to the classification of investment attractiveness of 

enterprises have been further developed, in particular in terms of adding new 

classification features: by the method of determining investment attractiveness and by 

the form of obtaining investment benefits. This allows to take into account various, 

including specific aspects, which are formed under the influence of a number of both 

objective data and subjective requirements of the investor, and which determine the 

investment attractiveness of the object of investment in the agricultural sector. 

The essence, components and peculiarities of the economic mechanism of 

formation of investment attractiveness of the agricultural enterprises in the conditions 

of aggravation of global competition are defined. The structure of the mechanism is 

revealed, which is supplemented by the element of effectiveness of its action, which is 

determined by the effect (for the external environment) and efficiency (for the 

enterprise). This effect is a consequence of the process of interaction and 

interconnection of elements of the mechanism between internal and external 

environment of the enterprise, which is regulated by the internal management 

subsystem and the external regulatory system. These elements of the mechanism of 

formation of investment attractiveness of the enterprise together form a certain 

investment architecture within a certain branch and allow substantiation of the system 
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of formation of investment attractiveness of agricultural enterprises corresponding to 

modern challenges of global competition. 

The main trends in the functioning of agricultural enterprises of Ukraine and the 

factors that determine the imperatives of their development in modern conditions are 

highlighted. It is established that despite the rather significant positive trends in the 

development of the domestic agricultural sector, there are still many problems that can 

be solved only by joint active action by the state and the agricultural enterprises 

themselves. Over the past three years, the agricultural sector is the most profitable 

sector of the Ukrainian economy, but ignoring the existing problems and focusing only 

on high profits by enterprises may lead to continued declining dynamics of foreign 

direct investment in Ukraine's agricultural sector, which will negatively affect the 

stability of Ukrainian agracultural sector. 

The systematization of components of investment attractiveness is carried out, 

which, in contrast to the generally accepted financial and economic elements, is 

supplemented by such qualitative indicators as psychological satisfaction of the 

investor, other internal and external components - social, innovative, production and 

technological, etc. This makes it possible to carry out a comprehensive diagnosis of the 

investment attractiveness of the enterprise in the face of intensifying global 

competition. 

A comprehensive methodological approach to evaluation of the investment 

attractiveness of agricultural enterprises is proposed. The analytical tools for evaluation 

of the investment attractiveness of agricultural enterprises in terms of forming a 

comprehensive system of indicators (36 thirty six indicators) for the following groups: 

market position, property complex, profitability, financial stability, risk and innovation 

potential of the enterprise.  

A characteristic feature of this technique is to take into account the psychological 

component of the concept of investment attractiveness of the enterprise by including 

in the methodology the wishes of the investor, which are expressed by varying the level 

of weight h, as well as an indicator that characterizes the social component of 

investment attractiveness. According to the results of the calculations, the ratings of 
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enterprises were compiled and it was shown that it was due to the influence of 

psychological factors that the positions of enterprises in the rating changed and the 

transition between levels of investment attractiveness took place. The results of 

calculation of indicators, comparability and standardization of valuation ratios and 

their correct interpretation minimize the asymmetry of information about the object of 

investment at the stage of investment decision, reduce transaction costs of potential 

investors, increase the objectivity, completeness and relevance of relevant information. 

The concept of modernization of domestic agricultural enterprises, which differs 

from existing ones by the use of innovative providing, is proposed as a set of 

intellectual, production and consumer spheres of innovation. The transition between 

the spheres is carried out through progressive innovation, innovation consulting and 

innovation-venture business. According to this concept the state and relevant 

institutions ensure the effective modernization of domestic agricultural companies. The 

introduction of such a model will ensure a balance between modernization of 

production and implementation of the results of scientific developments, new products 

and production technologies in domestic agricultural enterprises of all economic forms 

and will increase demand for innovative developments in agriculture by ensuring 

effective commercialization of innovations. 

Practical recommendations for improving the system of product quality 

management system of agricultural enterprises, which, in contrast to the conventional 

content, is presented in the relationship of social, environmental and economic 

components, and combines elements of subsystems of product quality management, 

technology, labor and land quality management resources. The proposed system is 

harmonized with the principles of product quality management in accordance with the 

HACCP system and provides the ability to determine the economic efficiency of its 

application based on the calculation of the economic effect for the manufacturer and 

increase investment attractiveness for investors. 

It is established that at the present stage the main form of integration associations 

in Ukraine are agricultural holdings, which have a contradictory impact on the 

development of the agricultural sector and the economy as a whole, having both 



10 
 

 

positive and negative consequences. Examining the ways of sustainable development 

of agriculture, it was determined that an important place should be occupied by this 

type of integration, common in European countries, as contract farming. 

Keywords: Investment, investment attractiveness of the enterprise, formation of 

investment attractiveness, evaluation of investment attractiveness, global competition, 

agricultural sector, agricultural production, agricultural enterprise, innovation, 

agroinnovation, competitiveness, innovative providing, modernization of enterprise, 

organic products, European integration.  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Загострення глобальної 

конкуренції посилює суперництво між господарюючими суб’єктами за 

залучення інвестицій для створення нових і посилення існуючих конкурентних 

переваг. Одночасно в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів та зростанні їх 

вартості підвищуються вимоги потенційних інвесторів до підприємств – 

реципієнтів. Вибір об’єкту для вкладення інвестиційних коштів стає одним з 

найважливішщих і найвідповідальніших етапів інвестиційного процесу, а його 

успішність залежить від результатів оцінки інвестором сукупності умов, 

факторів та характеристик діяльності об’єкту інвестування. 

Актуальність теми дослідження посилюється тим, що для відновлення 

економічного зростання нашої країни необхідним є збільшення притоку 

інвестиційних ресурсів з усіх джерел фінансування та пожвавлення 

інвестиційної активності господарюючих суб’єктів усіх галузей економіки. 

Водночас ереважна частина вітчизняних підприємств характеризується 

збитковістю, неплатоспроможністю та низьким інноваційним потенціалом. Існує 

багато причин на макрорівні, які зумовлюють небажання інвесторів вкладати 

кошти в українські підприємства. Тому виникає нагальна потреба  

удосконалення механізму інвестування та розробки ефективного методичного 

забезпечення оцінки їх інвестиційної привабливості, що забезпечить 

потенційних інвесторів та іншим учасників інвестиційного процесу об’єктивною 

і комплексною інформацією про рівень інвестиційної привабливості підприємств 

в Україні та перспективи їх розвитку. 

Значний внесок у дослідження і вирішення питань формування 

інвестиційної привабливості підприємств зробили такі відомі українські та 

зарубіжні вчені: І. Бланк, Б. Биггс, Н. Брюховецька, І. Вахович, В. Гончаров, 

Н. Гуляєва, С. Євтушенко, О. Жихор, О. Загурський, Я. Задорожна, Л. Катан, 

К. Крамаренко, Я. Крупка, І. Кубарева, Н. Макарій, А. Мєшков, Л. Нойман, 

М. Однорог, С. Паттерсон, Н. Пилипенко, Т. Рзаєва, К. Ричардс, О. Рудницька, 
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О. Ситник, М. Ткаченко, О. Товстенюк, Дж. Уєзеролл, В. Ферлій, Л. Чорна та 

інші.  

Питання, що стосуються особливостей інвестиційної діяльності в 

аграрному секторі економіки висвітлювалися  у працях таких вітчизняних 

вчених як О. Васьова, М. Вовк, Н. Волкова, Л. Волчанська, А. Гайдуцький, 

Н. Галунець, М. Жибак, Г. Купалова, Н. Кушнір, О. Лабенко, Т. Мацибора, 

Л. Молдаван, О. Митяй, М. Могилова, О. Мусієнко, В. Осецький, С. Пенцак, 

Н. Резнік, Ю. Скрипник, А. Степанова, О. Піменова, Г. Филюк та інші. 

Віддаючи11належне11результатам наукових доробок іноземних та 

вітчизняних дослідників, потрібно зазначити, що в науковій економічній 

літературі недостатньо уваги приділяється міждисциплінарному аналізу сутності 

інвестиційної привабливості підприємств, особливо аграрних, яким притаманні 

спеціфічні характеристики. Питання, що стосуються рівнів і структури 

складових елементів механізму, що забезпечує формування інвестиційної 

привабливості підприємств та розробки ефективної методики оцінки їх 

інвестиційної привабливості в умовах загострення глобальної конкуренції, все 

ще не знайшли достатнього висвітлення, залишаються дискусійними та 

потребують подальших досліджень. 

Актуальність і важливість проблем формування інвестиційної 

привабливості вітчизяних агропідприємств у сучасних умовах, їх теоретична і 

практична значимість визначили актуальність і вибір теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри економіки підприємства економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної 

держбюджетної теми економічного факультету: «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації». № 16 КФ 040-09 

Тема кафедри: «Соціоекономічний вектор розвитку вітчизняних підприємств в 

умовах євроінтеграції».   
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Особистий внесок автора полягає в розробленні теоретичних засад та 

практичних рекомендацій щодо формування інвестиційної привабливості 

аграрних підприємств для підвищення ефективності їх функціонування за умов 

загострення глобальної конкуренції, розробці та впровадженні моделі 

модернізації аграрних підприємств на основі можливостей використання 

наукового та інноваційного потенціалу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних засад інвестиційної привабливості аграрних 

підприємств та розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо 

формування для підвищення ефективності їх функціонування за умов 

загострення глобальної конкуренції. 

Для досягнення зазначеної мети було передбачено постановку та вирішення 

таких наукових і практичних завдань: 

− розкрити зміст поняття інвестиційної привабливості підприємства 

відповідно до сучасних наукових підходів до її трактування; 

− визначити сутність, складові елементи та особливості функціонування 

економічного механізму формування інвестиційної привабливості аграрних 

підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції; 

− висвітлити основні тенденції функціонування аграрних підприємств 

України та фактори, які визначають імперативи їх розвитку в сучасних умовах; 

− здійснити діагностику інвестиційної привабливості вітчизняних 

агропідприємств, що займаються вирощуванням олійних культур, та 

систематизувати складові інівестиційної привабливості;  

− запропонувати комплексний методичний підхід до оцінювання 

інвестиційної привабливості агропідприємств; 

− виявити проблеми формування інвестиційної привабливості 

вітчизняних аграрних підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції; 

− обґрунтувати напрями і можливості підвищення ефективності 

інтеграційних процесів у вітчизняному агробізнесі;  
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− розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення системи 

управління якістю продукції на аграрних підприємствах в умовах загострення 

глобальної конкуренції;  

− обгрунтувати концепцію модернізації аграрних підприємств на основі 

використання наукового та інноваційного потенціалу. 

Об’єктом дослідження є інвестиційна привабливість підприємств 

аграрного сектору України.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і прикладних положень 

з формування, оцінювання та підвищення ефективності інвестиційної 

привабливості аграрних підприємствза в умовах загострення глобальної 

конкуренції.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації 

становить сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового 

дослідження, використання яких зумовлене поставленою метою і завданнями.  

У процесі дослідження використовувалися такі методи: аналізу і синтезу, 

компаративний,  індукції  і  дедукції, наукової абстракції, декомпонування, 

логічних узагальнень – для розвитку понятійно-категоріального апарату; 

порівняння, інституційний підхід, системного та структурного аналізу – при 

визначенні основних складових та загальної структури механізму формування 

інвестиційної привабливості підприємств; розрахунково-аналітичні та 

економіко-статистичні – при  апробації практичних методик для аналізу 

інвестиційної привабливості підприємств; статистичного спостереження, 

діагностики, табличний, балансовий, метод факторного аналізу – при виявленні 

тенденцій розвитку підприємств аграрного сектору економіки України; 

діагностики, статистичний, індексний, метод експертних оцінок, рейтингування, 

графоаналітичний – для оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних 

підприємств, побудови гнучких меж рівнів інвестиційної привабливості 

підприємства та коефіцієнтів комплексної інтегральної оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства; групування, коефіцієнтів, економіко-статистичний 

– при розробці комплексної системи показників інвестиційної привабливості 
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підприємства; графічного інтегрування – при побудові  графіків інвестиційної 

привабливості досліджуваних підприємств. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, дані Державної служби 

статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

європейські статистичні джерела (Faostat, WDI), інституційні норми Спільної 

аграрної політики ЄС (GAP), результати теоретичних і практичних розробок 

вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали фінансової звітності аграрних 

підприємств, результати експертних досліджень, особисті розрахунки автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливого 

наукового завдання – поглиблення та вдосконалення теоретичних положень, 

розробка практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення інвестиційної 

привабливості аграрних підприємств в умовах глобальної конкуренції. Основні 

результати дослідження, що характеризують наукову новизну та особистий 

внесок автора, такі: 

вперше: 

− розроблено методичні підходи до комплексного оцінювання 

інвестиційної привабливості аграрних підприємств в частині побудови моделі 

графічного інтегрування інвестиційної привабливості. Рівень інвестиційної 

привабливості підприємства визначається на основі спеціальної шкали, що 

встановлює межі зон високої, середньої та низької інвестиційної привабливості і 

розраховується на основі системи специфічних показників за допомогою 

інтегрального коефіцієнта інвестиційної привабливості підприємства; 

удосконалено:  

− визначення змісту поняття «інвестиційна привабливість аграрного 

підприємства», що, на відміну від існуючих, ґрунтується на міждисциплінарному 

підході та комплексно враховує особливості аграрного сектору. Авторське 

трактування містить у собі не лише характерні для всіх видів діяльності 

фінансово-економічні, виробничі, інформаційні, інноваційні та організаційно-

економічні складові інвестиційної привабливості, а й враховує специфічний 
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вплив елементів формування інвестиційного середовища аграрних підприємств, 

які знаходяться в юридично-правовій, соціальній, екологічній та ресурсній 

площинах; 

− основні складові механізму формування інвестиційної привабливості 

підприємства, до якого, на противагу існуючим, додано елемент 

результативності його дії, яка визначається ефектом (для зовнішнього 

середовища) та ефективністю (для підприємства) і є наслідком процесу взаємодії 

і взаємозв’язку елементів його внутрішнього та зовнішнього середовища, що, в 

свою чергу, регулюється внутрішньою управлінською підсистемою 

забезпечення інвестиційної привабливості та зовнішньою регуляторною 

системою; зазначені елементи механізму в сукупності формують певну 

інвестиційну архітектоніку в рамках даної галузі і уможливлюють обґрунтування 

відповідної сучасним викликам глобальної конкуренції системи формування 

інвестиційної привабливості агропідприємств; 

− аналітичний інструментарій оцінювання інвестиційної привабливості 

агропідприємств в частині формування комплексної системи показників за 

такими групами аналізу: ринкової позиції, стан майнового комплексу, 

прибутковості, фінансової стійкості, ризиковості та інноваційного потенціалу 

підприємства. Результати розрахунків та аналізу за цими групами показників, 

порівняння оціночних коефіцієнтів та їх коректна інтерпретація підвищують 

об’єктивність, повноту та актуальність релевантної інформації про об’єкт 

інвестування ще на стадії прийняття інвестиційного рішення, сприяють 

зниженню трансакційних витрат потенційного інвестора; 

− концепцію модернізації вітчизняних аграрних підприємств, яка 

відрізняється від існуючих, застосуванням інноваційного провайдингу, і 

пропонується у вигляді сукупності інтелектуальної, виробничої та споживчої 

сфер інноваційної діяльності, перехід між якими здійснюється за допомогою 

прогресивного інновінгу, інноваційного консалтингу та інноваційно-венчурного 

бізнесу; відповідно до цієї концепції забезпечення ефективної модернізації 

вітчизняних агрокомпаній відводиться державі та відповідним інститутам; 
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набули подальшого розвитку: 

− теоретичні підходи до класифікації видів інвестиційної привабливості 

підприємств, зокрема в частині доповнення новими класифікаційними ознаками: 

за способом визначення інвестиційної привабливості та за формою отримання 

інвестиційної вигоди. Це дозволяє максимально врахувати різноманітні, в тому 

числі специфічні аспекти, які формуються під дією низки як об’єктивних даних, 

так і суб’єктивних вимог інвестора, і які визначають інвестиційну привабливість 

об’єкта інвестування в агросекторі; 

− систематизація складових інвестиційної привабливості, що, на відміну 

від загальноприйнятих фінансово-економічних елементів, доповнена такими 

якісними показниками як психологічна задоволеність інвестора та іншими 

внутрішніми та зовнішніми складовими – соціальними, інноваційними, 

виробничо-технологічними тощо. Це дає можливість здійснювати комплексну 

діагностику інвестиційної привабливості підприємства в умовах загострення 

глобальної конкуренції;  

− рекомендації щодо удосконалення системи управління якістю продукції 

аграрних підприємств, яка, на відміну від1загальноприйнятого11наповнення, 

представлена у взаємозв’язку соціальної, екологічної та економічної складових, 

а також поєднує елементи підсистем управління якістю продукції, технологій, 

праці та управління якістю земельних ресурсів. Запропонована система 

гармонізована з принципами управління якістю продукції відповідно до системи 

НАССР і передбачає можливість визначення економічної результативності її 

застосування на основі розрахунку економічного ефекту для виробника та 

підвищення показників інвестиційної привабливості для інвестора. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методологічні положення доведені до рівня конктретних 

рекомендації щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості українських 

агропідприємств в умовах глобальної конкуренції.  

Запропонована система інтегральних коефіцієнтів для оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства, а також пропозиції щодо 
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удосконалення процесу управління якістю продукції на основі коригування 

механізму забезпечення якості продукції на всіх етапах виробничого циклу та 

виділення зазначеної ланки економічного механізму підприємства у окремий 

бізнес-процес були впровадженні у практику діяльності ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат», м. Ніжин, Чернігівська обл.. 

Методичні рекомендації стосовно комплексної оцінки інвестиційної 

привабливості, зокрема запропонований інтегральний коефіцієнт інвестиційної 

привабливості та формування системи управління якістю продукції відповідно до 

вимог міжнародних стандартів соціальних та екологічних аспектів діяльності 

підприємства; зокрема, показник економічної ефективності запровадження 

системи управління якістю на підприємтсві, для оцінки економічної 

ефективності використані у практичній діяльності ПАТ «Богуславське 

хлібоприймальне підприємство», Богуславський район, Київська обл.. 

Науково-практичні висновки та методичні рекомендації дисертаційної 

роботи було використано в навчальному процесі у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка при розробці матеріалів для лекційних та 

практичних занять та при проведенні семінарських занять студентам ОС 

«Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» з дисциплін «Бізнес-планування» та 

«Інвестиційна діяльність підприємства». 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, теоретичні підходи, 

розробки, висновки та пропозиції отримані автором самостійно на основі 

проведеного наукового дослідження і опубліковані у наукових виданнях. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ті ідеї 

та положення, що є результатом особистих досліджень здобувача.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати та висновки 

дисертаційної роботи доповідались на 10 міжнародних та всеукраїнських наукових 

і науково-практичних конференціях, а саме: XV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми планування в ринкових умовах» (23-25 вересня 2016 р., 

м. Одеса); Міжнародній науково-практичній конференції «Мале та середнє 

підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні» (17 – 18 листопада 
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2016р., м. Київ); IX Міжнародному фінансово-банківському форумі «Фінансово-

економічний розвиток»  (25 листопада 2016 р., м. Варшава, Польща); XVII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (5-6 жовтня 2017 р., м. Київ); X Міжнародному 

фінансово-банківському форумі «Фінансово-економічний розвиток»  (23-

24листопада 2017 р., м. Варшава, Польща); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку 

в Україні» (15 – 16 листопада 2018 р., м. Київ); ІІ Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні 

інструменти управління корпоративними фінансами» (7 грудня 2018 р., м. Київ); 

XVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (4-5 жовтня 2018 р., м. Київ); Міжнародному форумі 

EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» (21-24 травня 2019р., м. 

Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання 

економіки в забезпеченні цілей сталого розвитку», присвячена 65-річчю кафедри 

економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка (4 жовтня 2019 р., м. Київ). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладені у 19 наукових працях 

8,3 др.а., з них: 8 статей – у наукових фахових виданнях (особисто автору належить 

5,9 др.а.), 1 стаття – у наукових міжнародних реферованих журналах, індексованих 

в наукометричній базі Web of Science (особисто автору належить 0,9 др.а.), 8 

публікації – за матеріалами конференцій та круглих столів (особисто автору 

належить 1,5 др.а.) та 2 публікації, що є частинами міжнародних монографій. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг 

основного тексту дисертації – 8,7 друк. арк. (199 сторінок друкованого тексту), у 

тому числі 12 таблиць, 25 рисунків. Список використаних джерел містить 395 

найменувань, додатки розміщені на 77 сторінках.   



23 
 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Теоретичні концепти інвестиційної привабливості підприємств 

 

 

Результативність оцінювання діяльності підприємства для цілей 

інвестування визначається поняттям «інвестиційної привабливості». 

Незважаючи на значну поширеність цієї категорії в економічній теорії та 

господарській практиці, існує розмаїття її тлумачення, що може спричинити 

певне викривлене уявлення інвесторів при ідентифікації об’єкта інвестування. 

З’ясування сутності поняття «інвестиційна привабливість» зумовлює 

необхідність розгляду однопорядкового терміну «привабливість», що, на нашу 

думку, допоможе уникнути неточностей у проведенні подальших досліджень. 

Етимологічно термін «привабливість» визначається як «якість, властивість, яка 

притягає до чогось, робить його привабливим». Академічний тлумачний словник 

української мови визначає термін «привабливий» як такий, що «викликає 

інтерес, відкриває цікаві можливості; заманливий, захопливий» [309]. У 

контексті визначення привабливості об’єкта інвестування, цей термін, у 

вузькому розумінні, можна трактувати як рівень задоволення певних вимог чи 

інтересів інвестора стосовно конкретного підприємства – реципієнта. 

Досліджуючи сутність поняття «інвестиціна привабливість», можна 

помітити, що в економічній літературі існує значна кількість його модифікацій, 

наявність яких зумовлена специфікою як самої теорії фінансів, в рамках якої 

зародилося це поняття, так і традиціями різних економічних шкіл та течій. 

Розширюючи контекст, зазначимо, що виокремлюють різні рівні інвестиційної 

привабливості, залежно від ступеня ієрархії економічної системи, – інвестиційну 

привабливість країни, регіону, галузі та окремої компанії. Усі рівні інвестиційної 
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привабливості взаємопов'язані, тому інвестору необхідно враховувати потребу 

забезпечення високої привабливості на всіх етапах прийняття і реалізації 

інвестиційних рішень – від вибору країни-реципієнта, до визначення 

інвестиційної привабливості проекту на конкретному підприємстві. У межах 

цього дослідження, охоплення всього спектру особливостей інвестиційної 

привабливості на різних рівнях економіки є неможливим, тому детально 

зупинимося лише на аналізі інвестиційної привабливості підприємства. 

Виходячи з важливого значення інвестицій для розвитку підприємства, 

розкриття сутності його інвестиційної привабливості має бути направлено на 

отримання релевантної та об'єктивної інформації для прийняття раціонального 

інвестиційного рішення. Залежно від суб’єкта оцінки, сутність поняття 

інвестиційної привабливості підприємства може визначатися з позицій різних 

суб’єктів: 

− потенційного1інвестора – оцінка1і1прогнозування реципієнта 

вкладення коштів; 

− комерційного банку – доцільності й умов кредитування, визначення 

надійності існуючих1та перспективних1контрагентів; 

− безпосереднього1представника попиту на інвестиційні ресурси – 

самооцінка власних фінансових можливостей і кредитоспроможності [307, 

с.795]. 

Враховуючи багатоманітність поглядів на визначення інвестиційної 

привабливості підприємства, наявність множини факторів і стратегій, які 

визначають граничну схильність господарюючих суб’єктів до інвестування в ті 

чи інші об’єкти, в економічній науці вже сформувалися ряд концептуальних 

підходів до даного поняття. Так, на даний момент, у науковій літературі існує 

три практичні підходи: факторний, інтегральний і порівняльний, які в 

узагальненому вигляді представленінами в табл. 1.1. Дані таблиці доводять, що, 

те, що може бути інвестиційно привабливим для одних інвесторів, не завжди є 

привабливим для інших. Водночас, на нашу думку, наведені наукові підходи до 

визначення інвестиційної привабливості підприємства об'єднують лише окремі  
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Таблиця 1.1 

Концептуальні підходи до визначення поняття «інвестиційна привабливість підприємства 

Назва 
підходу 

Сутність інвестиційної 
привабливості в межах 

підходу 

Переваги Недоліки Інструменти 
аналізу 

інформації 

1 2 3 4 5 

Факторний  Інвестиційна 
привабливість 
підприємства є 
сукупністю чинників 
внутрішнього і 
зовнішнього 
середовища, які 
впливають на остаточне 
рішення інвестора щодо 
об’єкту інвестування. 

Можливість комплексного 
аналізу фінансово-економічної, 
маркетингової, соціальної, 
логістичної, адміністративно-
правової, технологічної та 
інших сфер функціонування 
підприємства, і врахування при 
цьому впливу факторів 
зовнішнього середовища на 
рівні галузі, регіону чи країни 

− Значна кількість оціночних 
факторів не дозволяє однозначно 
охарактеризувати стан 
підприємства, оскільки їх дія 
виражається системними 
взаємозв’язками і взаємовпливами 
з результуючим показником. 

− Врахування великої кількості 
результуючих показників 
пов’язане з високою 
трудомісткістю самого процесу 
оцінювання та необхідністю 
розробки єдиних критеріїв; відбір 
невеликої кількості показників для 
оцінки підприємства є недостатньо 
інформативним, оскільки не 
повністю охоплює інформацію для 
комплексного розуміння ситуації, 
яка склалася на підприємстві. 

Інструменти 
факторного 
аналізу 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 5 

Інтегральний Інвестиційна привабливість 
підприємства – його інтегральна 
характеристикa. 

Більш прийнятний для 
оцінки інвестиційної 
привабливості, ніж 
факторний. 

− Складність 
визначення характеру 
впливу певних умов і 
чинників на об'єкт 
господарської діяльності, 
оперуючи лише одним або 
кількома 
узагальнюючими 
показниками. 
− Є доцільним лише за 

умов комплексної оцінки 
або одночасно із 
застосуванням іншого 
підходу. 

Розрахунок єдиного 
інтегрального 
показника або 
комплексної 
системи 
інтегральних 
показників. 

Порівняльний Інвестиційна привабливість 
підприємства розглядається як 
його відносна характеристика, 
оскільки досліджуване 
підприємство оцінюється як один 
із варіантів майбутнього 
інвестування. 

Менш складний і  
простий метод 
проведення оцінки, за 
умови володіння 
достовірної 
інформації. 

Проблема отримання 
достовірної й 
порівнюваної інформації 
щодо стану внутрішнього 
середовища підприємства 
– реципієнта інвестування 

Розрахунок системи 
бальних оцінок, 
рейтингів. 

Джерело: Складено автором на основі:[77, с. 31;170, с. 101]. 
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ознаки цього поняття, тоді як інші, не менш важливі його складові елементи 

залишаються поза увагою науковців. У зв’язку з цим, досліджені практичні 

підходи потребують поглиблення та доповнення за рахунок розширення 

складових, які за сучасних умов поглиблюють характеристику інвестиційної 

привабливлості підприємства, та виявлення в існуючих трактуваннях низки 

дискусійних положень. 

По-перше, у значній кількості існуючих визначень [22, 26, 315, 356], 

інвестиційна привабливість підприємства пов’язується виключно з елементами 

системи фінансово-економічних показників, ігноруючи при цьому не менш 

важливий – психологічний елемент. Однак, сам термін «інвестиційна 

привабливість підприємства» містить у собі психологічну складову –

«привабливість», яке є широко вживаним в економічній літературі, але 

найчастіше ігнорується при оцінці інвестиційної привабливості. 

По-друге, неузгодженість та відсутність симбіозу між оцінюванням 

фінансово-економічних, виробничих, інноваційних, екологічних та інших 

складових елементів, які в комплексі формують інвестиційну привабливість 

підприємства. Заниження або завищення ролі одних елементів порівняно з 

іншими може спотворювати оцінки й цілісне уявлення про компанію. 

По-третє, характеристика інвестиційної привабливості підприємства в 

статиці не враховує перспектив і можливостей його розвитку. Вибір 

інвестиційних об’єктів має визначатися з урахуванням умов і факторів впливу 

зовнішнього середовища та динаміки його змін. 

По-четверте, ігнорування важливості отримання подвійного ефекту. Так, 

економічний чи соціальний ефект від вкладення інвестицій має отримати не 

лише інвестор, позитивними мають бути наслідки інвестування й для реципієнта. 

Наприклад, інвестор може бути зацікавлений лише в майновому комплексі 

підприємства, руйнуючи при цьому його технологічний, виробничий і кадровий 

потенціал. 

По-п’яте, вважаємо частково некоректним при визначенні інвестиційної 

привабливості підприємства акцентування уваги виключно на необхідності 
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отримання «високого рівня прибутковості інвестицій при мінімальних ризиках». 

Цілком очевидним для кожного інвестора є той факт, що отримання високих 

прибутків неодмінно пов’язане з певним ступенем ризику. Тому низька 

ризиковість і висока прибутковість проекту може викликати у інвестора 

зворотну реакцію, тобто насторожити, а не привабити. 

По-шосте, ігнорування ролі інноваційної складової. Для формування 

конкурентних переваг продукції та посилення інвестиційної привабливості 

підприємства важливе значення має рівень інноваційної активності підприємства 

та частка інвестицій, яка спрямовується у формування інноваційного потенціалу. 

По-сьоме, майже в усіх визначеннях інвестиційної привабливості 

ототожнюється з високими фінансовими показниками підприємства, що залежно 

від ситуації не завжди є вірним, оскільки розгляд підприємства з позиції 

привабливості для венчурного інвестування або проведення операцій злиття чи 

поглинання не передбачає необхідності мати задовільні фінансові результати [9, 

с.183]. 

Врахування зазначених недоліків, а також дослідження та систематизація 

сучасних підходів до сутності інвестиційної привабливості підприємства дасть 

можливість всебічного вивчення даного поняття та більш глибокого розкриття 

його сутнісних характеристик і особливостей. Тому нами була запропонована 

авторська класифікація концептуальних підходів до визначення сутності 

інвестиційної привабливості підприємства, структура якої представлена на 

рис. 1.1. 

Багаторівневий та агрегований характер інвестиційної привабливості 

зумовлює необхідність систематизації існуючих понять та детального вивчення 

особливостей інвестиційної привабливості підприємства. З цих міркувань 

згрупуємо досліджені трактування згідно запропонованих нами концептуальних 

підходів і представимо в додатку А [13, с. 245]. 

Запропонована нами класифікація концепцій дає можливість виділити, 

окрім уже існуючих ознак, характеристику підприємства – реципієнта з позиції 
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перспективності його розвитку (як фінансового, так і виробничого) та 

характеристику підприємства з позиції ринкової вартості. 

 
Дослідження поняття через призму зазначени концепцій дозволяє 

пов'язати економічні інтереси інвесторів, підприємства-реципієнта та інших 

зацікавлених сторін. 

Виокремлення на рівні існуючих підходів концепції економіко-

психологічної задоволеності інвестора підкреслює наявність психологічних 

факторів у процесі прийняття інвестиційних рішень, ігнорування яких може 

спотворити результати оцінки інвестиційної привабливості підприємств. 

Проаналізувавши існуючі в науці підходи, вважаємо, що інвестиційну 

привабливість підприємства слід трактувати таким чином, щоб важливі елементи 

кожної з розглянутих концепцій були поєднані в одному визначенні. Виникнення 

нових підходів диктується умовами сьогодення та розширенням поглядів на 

поняття інвестиційної привабливості підприємства. Тому особливості кожного з 

них мають бути враховані та проаналізовані різнобічно. На нашу думку, 

інвестиційна привабливість підприємства – це комплексна характеристика стану 

Концептуальні підходи до 
визначення сутності інвестиційної 

привабливості підприємства 

Концепція економіко-
психологічної 

задоволеності інвестора 

Концепція сукупності умов 
та характеристик діяльності 

підприємства 

Концепція 
інтегральної оцінки 

показників 
 

Концепція 
перспективності 

розвитку 
 

Концепція 
факторного аналізу 

ефективності 
 

Рис. 1.1. Концептуальні підходи до визначення сутності 
інвестиційної привабливості підприємства 

Джерело: Сформовано на основі матеріалів авторських 
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підприємства, яка визначається показниками фактичного та потенційно 

можливого рівня його розвитку, з урахуванням існуючих умов взаємодії його 

внутрішнього і зовнішнього середовища та при певному ступені ризику 

забезпечує задоволення особистого інтересу інвестора при прийнятті ним 

інвестиційного рішення з метою отримання соціально-економічного ефекту [9, 

с. 187]. Перевагами запропонованого нами визначення є: 

− комплексність, що виражається поєднанням всіх концептуальних 

підходів, починаючи від інтегральної оцінки, факторного аналізу та умов 

діяльності підприємства, і закінчуючи перспективним підходом та обов’язковим 

включенням до визначення психологічної складової;  

− врахування не тільки економічних вигід від вкладення інвестицій, а 

належною мірою соціальної ефективності, досягнення високого рівня якої іноді 

може перевищувати комерційний ефект; 

− врахування факторів зовнішнього середовища, що, за умов загострення 

глобальної конкуренції є логічним, оскільки узгоджує сутність поняття з 

методикою його оцінки, розширивши межі аналізу фінансових показників 

підприємства з урахуванням впливу ринкового середовища. 

Різноманітність концептуальних підходів до поняття інвестиційної 

привабливості підприємства свідчить не тільки про його багатоаспектність, але і 

про незавершеність досліджень з цієї проблематики в контексті побудови 

системи класифікаційних ознак. Це пов’язано з тим, що інвестиційну 

привабливість одного і того ж підприємства можна представити одночасно за 

кількома видами. Відповідно, для поглиблення розуміння досліджуваного 

поняття та однопорядкових понять, необхідним є уточнення та структурування 

ознак, які закладються в основу класифікації видів інвестиційної привабливості 

компанії. 

Уточнена і доповнена класифікація видів інвестиційної привабливості 

підприємства представлена нами на рис. 1.2, на якому наведені види 
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Рис. 1.2. Класифікація інвестиційної привабливості підприємства 

Джерело. Сформовано автором з використанням джерел [210, 224, 346] 

інвестиційної привабливості згруповані за співвідношенням ризику і 

прибутковості, що дозволяє виділити:  

Види інвестиційної привабливості підприємства за 
різними класифікаційними ознаками 

1. За співвідношенням 
ризику і прибутковості: 

- висока; 
- середня; 
- низька. 

2. З позиції суб’єктів оцінювання 
інвестиційної привабливості:  
1) для самого підприємства;  
2) для групи конкуруючих 

інвесторів; 
3) для держави; 
4) для контрагентів; 

   

3. За часовим горизонтом 
оцінювання підприємства: 

- поточна; 
- перспективна 4. За терміном повернення 

інвестицій: 

− короткострокова; 
− середньострокова; 
− довгострокова 

5. За галузевою належністю: 

Інвестиційна привабливість 
підприємств 

сільськогосподарської галузі,  
промисловості,  будівництва, 

торгівлі тощо 

6. За типом інвестора: 

- для індивідуального інвестора; 

- для інституційного інвестора 
7. За ступенем формування 
інвестиційної привабливості: 

- абсолютна; 
- відносна 

8. За способом визначення 
інвестиційної привабливості: 

− на основі взаємодії зовнішніх і 
внутрішніх факторів; 

− на основі характеристик і ознак 
підприємства; 

− на основі очікуваних перспектив 
від вкладення коштів; 

− на основі психологічних 
чинників; 

− на основі сукупності фінансових 
показників 

 

9. За формою отримання 
інвестиційної вигоди: 

- привабливість фінасових 
ресурсів; 

- привабливість рухомого і 
нерухомого майна; 

- привабливість об’єктів 
авторського права; 

- привабливість отримання 
права користування 
землею  
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− високу інвестиційну привабливість – стан, за якого вкладення 

інвестицій у підприємство є доцільним, очікується високий прибуток і низький 

або помірний рівень ризику;  

− середню інвестиційну привабливість – стан, коли в підприємство 

вигідно вкладати інвестиції, але рівень очікуваного доходу невеликий; 

− низьку інвестиційну привабливість – ситуація, коли істотного 

зростання розміру прибутку не передбачається, але гарантується повернення 

вкладених коштів та інших активів. 

З позиції зацікавлених суб’єктів інвестиційну привабливість визначають: 

− з позицій самого підприємства, яке може бути водночас як об’єктом, 

так і суб’єктом інвестування, оскільки наявність вільних коштів і вигідних 

напрямків їх вкладення передбачає самоінвестування; 

− з позицій групи конкуруючих інвесторів, між якими розгортається 

конкурнтна боротьба за право вкладення власного капіталу в «найпривабливіше» 

підприємство, з метою отримання максимальної вигоди; 

− з позиції держави: коли підприємством досягається істотний 

позитивний соціально-економічний ефект, що сприяє розвитку галузі, в якій 

воно функціонує, або суміжних галузей; 

− з позиції місцевих громад, якщо громада може розраховувати на 

створення нових робочих місць, і, як наслідок, збільшення податкових 

надходжень; 

− з погляду контрагентів, оскільки дані суб’єкти розглядають 

інвестиційну привабливість підприємства з під особситим кутом зору (з точки 

зору показників платоспроможності, фінансової стійкості, здатності виконувати 

боргові зобов’язання) [224, с.58].  

За часовим горизонтом оцінювання. Актуальність врахування цієї ознаки 

зумовлюється тим, що діяльність підприємства і його інвестиційна 

привабливість мають динамічний характер, змінюючись під впливом великої 
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кількості чинників внутрішньогоі зовнішнього середовища. Відповідно до даної 

ознаки виділяється: 

− поточна інвестиційна привабливість – є ситуативною характеристикою 

підприємства на момент проведення оцінки; 

− перспективна інвестиційна привабливість – визначається ймовірністю 

досягнення визначених цілей інвестування, які виражаються в індивідуальних 

очікуваннях можливих інвесторів. Перспективна інвестиційна привабливість 

визначає потенційні можливості для покращення діяльності підприємства у 

майбутньому. 

За терміном повернення інвестицій інвестиційна привабливість 

підприємства розрізняється відповідно до терміну окупності: 

− короткострокова – передбачає інвестиції терміном вкладення до 1 року;  

− середньострокова – термін вкладення становить від 1 до 3 років;  

− довгострокова – термін вкладення інвестицій складає понад 3 роки. 

За галузевою належністю інвестиційна привабливість визначається 

відповідно до галузі, в якій функціонує підприємство: машинобудування, 

сільське господарство, торгівля тощо. Інвестиційна привабливість залежить від 

розвитку галузі, її державного захисту, галузевої інфраструктури тощо. 

За типом інвестора виділяють інвестиційну привабливість 

індивідуального та інституційного інвестора. Індивідуальний інвестор 

інвестиційну привабливість розглядає з точки зору інвестування у розвиток 

власної основної діяльності, то ж пріоритетом стає рівень платоспроможності 

реципієнта. Для інституційного інвестора (інвестиційні компанії, фонди), що 

акумулює ресурси індивідуальних інвесторів і здійснює спеціалізовану 

інвестиційну діяльність, головним аспектом є ефективність господарської 

діяльності реципієнта та потенціал зростання його вартості [346]. 

За ступенем формування інвестиційної привабливості підприємства: 

− абсолютна – інвестиційна привабливість, за якої всі показники і 

характеристики діяльності підприємства повністю задовольняють інвестора; 
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− відносна – інвестиційна привабливість, коли інвестора не повною мірою 

задовольняє об’єкт інвестування, зокрема, щодо рівня фінансових, соціальних та 

інших показників його діяльності [346]. 

На нашу думку, ця класифікація є неповною з погляду появи нових 

тенденцій у формуванні пріоритетів при виборі об’єктів довготрокового 

інвестування. Відповідно до існуючої потреби, пропонуємо розширити 

класифікаційні характеристики інвестиційної привабливості. 

Так, залежно від цілей і планів інвестора, головним пріоритетом для нього 

не завжди є грошовий дохід. Наприклад, при визначенні інвестиційної 

привабливості підприємств аграрної сфери, набагато привабливішою може стати 

пропозиція щодо інвестування, у результаті якої інвестор отримає права 

користування чи володіння землею, оскільки за умов раціонального 

користування, земельні ресурси стають довгостроковим джерелом доходу. Тому 

вважаємо доречним здійснювати поділ об’єктів інвестування за ознакою за 

формою отримання інвестиційної вигоди. За цією класифікаційною ознакою 

будемо виділяти: 

− привабливість фінансових надходжень (що можуть також виступати у 

вигляді цільових банківських вкладів, акцій, облігацій, інших цінних паперів); 

− привабливість рухомого і нерухомого майна (будівлі, споруди, 

машини, обладнання та інше); 

− привабливість об'єктів авторського права (у т. ч., ноу-хау, патенти, 

ліцензії, програмні продукти, технології тощо); 

− привабливість отримання права на користування землею або 

природними ресурсами. 

Крім того, вважаємо за доцільне інвестиційну привабливість підприємств 

класифікувати за способом визначення, на основі:  

− взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів;  

− характеристик і ознак підприємства;  

− очікуваних перспектив від вкладення коштів;  
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− психологічних чинників;  

− сукупності фінансових показників. 

Розширена нами класифікація сформована на основі досліджень, що 

стосуються виділення нових концептуальних напрямів у вивченні інвестиційної 

привабливості. Особливої уваги, на нашу думку, в цій класифікаційній групі 

заслуговує інвестиційна привабливість, визначена на основі психологічних 

чинників. Даний вид інвестиційної привабливості є результатом відображення 

привабливості підприємства в розумінні конкретного інвестора, яка склалася під 

дією ряду як об'єктивних даних, так і суб'єктивних вимог інвестора. 

Відмінною особливістю процесу прийняття рішення в бізнесі є те, що його 

набагато важче стандартизувати і звести до обмеженого набору алгоритмів. На 

нашу думку, вміле прийняття рішень керівником чи інвестором пов'язане не 

лише з професійними навичками, вміннями і знаннями у сфері управління, але й 

з індивідуально-психологічними факторами, що визначають поведінку окремої 

людини. У науковій літературі з психології інвестицій значна увага приділяється 

цьому аспекту і особливостям логічного мислення та інтуїції, як основних 

психологічних чинників прийняття рішень керівниками та інвесторами. 

Наукові розвідки, проведені нами у процесі наукового пошуку, засвідчили, 

що дослідження психологічних факторів є досить новим і перспективним 

напрямом в економічній науці, які проводяться відомими світовими компаніями. 

Серед таких компаній можна виділити, зокрема, Інститут нейронауки Deloitte, 

який допомагає підприємствам візуалізувати, вимірювати та кількісно оцінювати 

несвідомі реакції клієнтів та службовців [385]. Крім того, компанія з надання 

фінансових та консалтингових послуг Independence Advisors LLC (США) та банк 

«SutorBank» (Німеччина) проводять дослідження, які стосуються психології 

інвестицій. 

Основою наукових уявлень про роль впливу психологічних факторів в 

інвестуванні є сучасна теорія портфеля, теорія ефективності ринку, а також 

модель ризикових цін CAMP (модель Шарпа-Лінтнера-Моссіна, capital as set 

pricing model). Ґрунтовно розглядають поведінки людини в процесі інвестування 
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такі зарубіжні вчені як Л. Нойман – керівник управління активами банку Sutor 

(Німеччина), К. Річардс – провідний фінансовий експерт «NewYorkTimes», 

Б. Біггс, С. Паттерсон, Дж. Уєзеролл та інші.  

На думку вищезазначених вчених, навіть найрозумніший інвестор у 

фінансовому світі керується власними інстинктами, що найчастіше є більше 

перешкодою, ніж користю. Наприклад, на проблемних та падаючих ринках, кора 

надниркових залоз людини виділяє певний гормон і заповнює ним кровотік тіла. 

Страх починає перемагати і всі інстинкти кричать «продайте»! Коли ринки 

злітають вгору, в лобній частині черепа активується рефлекторний центр мозку. 

Жадібність починає перемагати, що спонукає інвестора до дії «купити» і якомога 

швидше» [394]. 

Нерідко в науковій літературі психологічні чинники ототожнюються з 

особистісними характеристиками керівника чи інвестора. Тому, до 

психологічних чинників, що впливають на процес прийняття управлінських 

рішень, також відносяться особливості мислення, відповідальність, реакцію, 

готовність до ризику, темперамент, рівень емоційності, увагу, досвід та воля 

тощо. Крім того, психологічні чинники з прийняття управлінських рішень 

пов'язані з вмотивованістю та відповідальністю інвестора [259]. 

Експерти так званої поведінкової науки визначили цілу низку тенденцій, 

які змушують інвесторів діяти нераціонально. Зосередимося на основних із них, 

які впливають на інвестора в процесі прийняття інвестиційного рішення. 

К. Річардс, Л. Нойман та експерти компанії «Independence Advisors LLC», 

спираючись на власний досвід у сфері фінансових послуг, виділяють основні 

психологічні чинники, які впливають на інвестора в процесі прийняття 

інвестиційного рішення. 

− Покладання на удачу. Не кожен інвестор має економічну освіту, тому 

часто ці інвестори покладаються на удачу. 

− Покладання на власний підприємницький досвід. Наприклад, якщо 

інвестор мав поганий інвестиційний досвід, то це може стримувати його від 
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великого ризику і навпаки, успіх в інвестуванні штовхає до прийняття 

ризиковішого рішення. 

− Поведінкова прірва. Поведінкову прірву можна спостерігати, коли 

люди помічають рух на ринку і слідують за ним, як «стадо овець» [148]. Коли 

широке коло інвесторів дотримується, начебто, «гарячої можливості покупки» 

або уникає явного ризику. Так чи інакше, слідуючи за натовпом, інвестори 

спокушаються купувати дорого і продавати дешево, формуючи при цьому зайві 

витрати. Ця ситуація притаманна й зростаючому ринку. Наприклад, чим дорожчі 

акції чи нерухомість, тим вони ризиковіші. Однак, у такі моменти вони здаються 

привабливішими. У цій ситуації інвестор може вкладати інвестиційні кошти 

тільки тому, що «так роблять всі». Він укладає угоди в період ажіотажу.Тобто 

фінансові рішення визначаються дійсно тим, що очікує від інвестора суспільство. 

Такі ситуації свідчать про те, що інвестори часто вибирають вкрай невдалий час 

для операцій на ринку. 

− Довіра новій інформації. Ця тенденція спостерігається у випадку, коли 

інвестори надають новій інформації більшого значення, ніж набутим, 

укоріненим знанням. Це відбувається тоді, коли ринки падають, що призводить 

до того, що орди інвесторів починають продавати свої акції, і, навпаки, у випадку 

зростання цін. 

− Схильність до ризику. Інвестори – це люди, схильні до ризику. При 

прийнятті інвестиційного рішення інветором керують страх (упустити шанс 

придбати привабливий об'єкт) і жадібність (бажання отримати максимальний 

прибуток). Іншим прикладом є купівля акції з ентузіазмом за розкручування  цін 

та їх продаж зі страху у випадку падіння цін. Інвестори, які ухиляються від 

збитків, більше страждають від ідеї втратити активи, ніж задовольняються 

можливим прибутком. Так, під час ведмежого ринку вони віддають перевагу 

грошовим коштам або облігаціям, незважаючи на те, що всі дослідження 

свідчать про те, що вони можуть отримати швидше значний довгостроковий 

прибуток від вкладання у акції. 
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− Страх втрати. Ця поведінка спостерігається, коли вартість 

придбаного об'єкту знижується, а інвестор намагається переконати себе продати 

його лише тоді, коли його вартість повернеться до закупівельної ціни. Страх 

втрати капіталовкладень призводить до відмови інвесторами продавати активи, 

які не вкладаються в їхні особисті портфелі. Інакшекажучи обґрунтована 

інвестиційна стратегія нехтується шляхом паралічу прийняття рішень. 

− Схильність до підтвердження. Це схильність інвесторів вірити у 

докази, що підтверджують їх заздалегідь надумані уявлення, і нехтувати тими, 

хто їх спростовує. Ілюстрацією такої поведінки може бути те, що нам 

подобаються книги та телевізійні програми, які підтримують наші переконання; 

і ми ігноруємо ті, які суперечать їм. 

− Самовпевненість. Дослідження показують, що більшість людей 

мають завищену самооцінку власних знань щодо інвестування. Така 

самовпевненість може призвести до нехтування основних законів 

функціонування інвестиційного ринку і сприяти необ’єктивній оцінці ситуації та 

інвестиційного об’єкту [148, 394, 369]. 

Науковий інтерес до дослідження інвестиційної привабливості 

підприємств в контексті обраної нами тематики, передбачає вивчення 

особливостей інвестиційної привабливості аграрного підприємства. З метою 

визначення поняття «інвестиційна привабливість аграрного підприємств» 

з’ясуємо специфіку цієї галузі та особливості інвестиційного процесу в ній. 

Особливістю аграрних підприємств є те, що основним засобом 

виробництва є земельні угіддя. На відміну від промислових підприємств, у яких 

основні засоби застарівають фізично й морально, земля при раціональній її 

експлуатації може збільшувати свою продуктивність, що підвищує її 

привабливість як об’єкта вкладення інвестиційних ресурсів. 

Особливістю аграрних підприємств як об’єкта інвестування є також 

взаємозв’язок процесів відтворення з природними біологічними процесами. 

Наприклад, результатом виробництва в агропідприємствах є рослини, які 
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продукуються відповідно до біологічних законів. Відтак, на виробничу та 

фінансову стабільність агрпідприємств істотно впливають біологічні та 

кліматичні умови, які прямо не залежать від діяльності людина. На результати 

виробництва та фінансові показники діяльності агропідприємств більше 

впливають температурні зміни, якість ґрунтів, інтенсивність опадів тощо. 

Однією з ключових особливостей агропідприємств як об’єкта інвестування 

є часовий лаг між вкладеними фінансовими ресурсами та отриманням прибутку 

від господарської діяльності, що в основному зумовлено розбіжностчми між 

робочим періодом (обробітком земель, висадкою та засіванням, доглядом за 

рослинами, збором врожаю) та періодом виробництва продукції, на який 

безпосередній вплив мають природні фактори (ріст та дозрівання рослин) [67, с. 

48]. 

Невідповідність виробничого і календарного періоду в функціонуванні 

аграрних підприємств визначає їх основну відмінність від підприємств інших 

галузей. Так, використання робочої сили та ряду інших оборотних засобів 

парямо узалежнені від сезонності виробництва агропродукції, особливо для 

підприємств, що займаються рослинництвом. 

Важливою особливістю інвестиційної діяльності аграрних підприємств є 

потреби в фінансуванні соціальної сфери та сільськогосподарської 

інфраструктури. Агросектор є не лише галуззю економіки, але й способом життя 

сільського населення. 

Окрім зазначеного, сільське господарство характеризується 

територіальною розосередженістю виробництва, що особливо помітно в 

рослинництві, садівництві. Така розосередженість ускладнює технологічний 

контроль і збільшує ризики своєчасного проведення робіт. 

Виходячи із зазначених нами особливостей діяльності агропідприємств, 

проаналізуємо основні категорії інвестиційної привабливості аграрних 

підприємств, запропонованих вітчизняними вченими (табл. 1.2.). 
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Таблиця 1.2 

Тлумачення поняття «інвестиційна привабливість аграрних підприємств» 

Науковці, 
джерела 

Сутність поняття 

М. Стариченко 
[315, с.175] 

складна сукупність організаційних заходів, нормативно-
правових актів і фінансово-економічних інструментів та 
механізмів за безпосередньої участі держави, яка виділяє 
бюджету кошти, що забезпечує прибутковість аграрного 
виробництва та знижує інвестиційні ризики, що зумовлює 
спроможність суб'єктів галузі до економічного росту, 
підвищення конкурентоспроможності на аграрному ринку та 
сталого розвитку через об’єднання фінансових ресурсів 

О. Янковий 
[363, с. 168] 

латентна ієрархічна властивість економічних об’єктів, що в 
інтегрованому вигляді відображає відносну (порівняно з 
іншими об’єктами) економічну доцільність здійснення 
земельних інвестицій для виробництва продукції 
рослинництва 

О. Товстенюк 
[332, с. 381]. 

сукупність певних факторів (як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища аграрного підприємства), аналіз 
яких дозволяє іноземним інвесторам сформувати уявлення 
про стан об’єкта інвестування, оцінити надійність та 
доцільність вкладення в нього інвестицій з метою досягнення 
своїх інтересів». При цьому вчений наголошує, що зовнішні і 
внутрішні фактори слід розглядати як рушійні сили, що 
забезпечують створення конкурентних переваг для 
конкретного підприємства в боротьбі за обмежені 
інвестиційні ресурси 

Л. Волчанська 
[68, с.8] 

сукупність організаційних заходів, нормативно-правових 
актів і фінансово-економічних інструментів, що забезпечують 
економічний стан підприємства, який характеризується 
позитивною оцінкою майнового стану та ділової і ринкової 
активності, фінансовою стійкістю (платоспроможністю), 
прибутковістю, ліквідністю активів, що знижує інвестиційні 
ризики та зумовлює надійність і потенційні можливості 
вкладання коштів з метою отримання доходів та сталого 
розвитку у майбутньому, підвищення 
конкурентоспроможності на аграрному ринку завдяки 
об’єднанню фінансових ресурсів 

Ю. Скрипник 
[307, с. 795] 

здатність його природного, виробничого та фінансового 
потенціалу ефективно освоїти вкладені кошти та забезпечити 
їх віддачу на протязі визначеного періоду 

Джерело: Складено автором на основі джерел  
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З наведних вище визначень слідує, що інвестиційну привабливість 

аграрних підприємств слід вивчати через призму складових елементів 

формування інвестиційної привабливості підприємства, оскільки саме у даному 

контексті можливо відобразити специфіку сільськогосподарської галузі у 

порівнянні з іншими галузями економічної діяльності. 

Незалежно від виду та ступеня інвестиційної привабливості, в сучасних 

умовах між вітчизняними аграрними підприємствами відзначається висока 

конкуренція у боротьбі за інвестиційні ресурси. Інвестори надають переваги 

компаніям, які мають відносно високу ринкову вартість (в основному за рахунок 

володіння землею), яка здатна зростати без додаткових інвестицій та збільшення 

оборотних активів [210]. Така ситуація спонукає до необхідності глибокого 

дослідження складових елементів, що формують інвестиційну привабливість 

аграрного підприємства та впливають на неї. 

В економічній літературі найчастіше виділяють п’ять груп складових 

формування інвестиційної привабливості підприємств [79, 170, 280]: 

− фінансові та економічні елементи (безпосередній вплив); 

− виробничо-технологічні елементи (безпосередній вплив); 

− соціальні елементи (опосередкований вплив); 

− інформаційні елементи (опосередкований вплив); 

− екологічні елементи (опосередкований вплив). 

Однак, на нашу думку, дана класифікація є неповною та недостатньо 

глибоко відображає комплекс елементів, які впливають на формування 

конкурентних переваг та іміджу підприємства у рейтингу інвестиційної 

привабливості. Крім того, у зв’язку зі складністю та багатогранністю категорії 

інвестиційної привабливості аграрного підприємства за сучасних умов, її зміст 

має враховувати не лише вплив внутрішнього середовища підприємства, а й дію 

зовнішніх чинників. Це потребує дослідження інвестиційної привабливості 

аграрних підприємств через призму чіткої ідентифікації складових елементів, у 

тому числі специфічних, притаманних лише агросектору. 
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Так, у системі взаємодії елементів інвестиційної привабливості існують як 

спільні елементи, характерні для всіх підприємств (фінансово-економічні, 

виробничо-технологічні, інформаційні, інноваційні, організаційно-

управлінські), так і специфічні, притаманні лише аграрним підприємствам 

(соціальні, юридично-правові, екологічні, ресурсні). Тому розглянемо кожну 

групу складових елементів інвестиційної привабливості підприємства 

детальніше та визначимо можливості удосконалення зазначеної класифікації 

відповідно до специфіки аграрних підприємств. 

Відповідно до вищезгаданої класифікації, до фінансово-економічних 

елементів підвищення інвестиційної привабливості підприємства відносять: 

фінансову стабільність, майновий стан, ділову активність, ліквідність активів та 

рентабельність. Відповідно до спрямованості дії зазначених складових, ці 

елементи мають забезпечувати фінансову стабільність підприємств, їх ділову 

активність, ліквідність активів та рентабельність роботи. 

На нашу думку, не менш важливим для формування інвестиційної 

привабливості підприємства, в рамках економічної складової, є елемент активної 

маркетингової діяльності. Відповідна презентація компанії на ринку, проведення 

рекламної політики, ребрендинг, участь у виставках дає компанії можливість 

значно покращити свою ринкову вартість [19, с.48]. 

Також, до інших фінансово-економічних складових елементів підвищення 

інвестиційної привабливості підприємства, які, на нашу думку, є важливими та 

уможливлюють вихід агрокомпаній на міжнародні ринки, необхідно включити: 

розподіл та підвищення ефективності використання основних засобів та 

оборотних коштів підприємства; удосконалення системи управління прибутком 

підприємства; підвищення ефективності управління ціноутворенням на 

продукцію підприємства; здійснення моніторингу цін на сировину, матеріали та 

комплектуючі. 

Виробничо-технологічна складова. Традиційно, до основних елементів 

виробничо-технологічної складової інвестиційної привабливості підприємства, 

відносять такі: продуктивність праці, наявність та вартість основних засобів на 
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підприємстві, рівень зносу основних засобів, рівень розвитку виробництва і 

технології, що використовуються на підприємстві, структура основних засобів 

тощо. Ця група елементів відноситься до стратегічних, оскільки від них залежить 

конкурентоспроможність і ефективність підприємства в цілому. Тож їх 

необхідно враховувати при стратегічному плануванні виробництва і збуту, 

економічному аналізі підприємства, а отже й при визначенні рівня його 

інвестиційної привабливості. 

Інформаційна складова включає розробку та впровадження передових 

інформаційних систем на підприємстві, забезпечення наявності внутрішньої 

інформації та створення каналів для обміну зовнішньою інформацією. 

Доступність інформації є дуже важливою складовою для потенційного 

інвестора, оскільки, в умовах відсутності необхідних даних, підприємство може 

розглядатися як об'єкт, що має високий ризик для інвестицій та, як наслідок, 

низьку інвестиційну привабливість. Зважаючи на інформаційні чинники, 

необхідно відзначити важливість стійкого розвитку та розвитку відносин з 

іншими суб'єктами господарювання, такими як постачальники, замовники та 

органи державної влади [19]. 

Інноваційна складова. Наявність необхідного наукового потенціалу, 

технічної бази, задоволення нових потреб ринку, розвиток технологічної 

інфраструктури, високий рівень якості та прогресивності продукції є 

безпосередніми умовами ефективного економічного розвитку підприємств, а 

отже й зростання їх інвестиційної привабливості. Інноваційні процеси та 

інвестиційна привабливість підприємства є двома нероздільними складовими 

формування його конкурентоздатності, тому для успішного функціонування та 

всебічного соціально-економічного розвитку підприємств будь-якої галузі 

необхідні умови, за яких інноваційні складові елементи використовувалися б 

максимально ефективно. Це вимагає від  підприємств постійного оновлення та 

трансформацій, підвищення ефективності інноваційних процесів, здатності до 

сприйняття і впровадження інновацій тощо [151]. 
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Організаційно-управлінські складові елементи здійснюють непрямий 

вплив на інвестиційну привабливість підприємства. Їх дія виражається через 

вплив організаційно-правової форми, яка, наприклад, може визначатися 

особливостями фінансово-економічної діяльності для публічного та приватного 

акціонерного товариства. Істотний вплив мають також особливості 

функціонування підприємства, які виражаються у ефективності його 

організаційної структури, що знаходить свій прояв у можливості своєчасного 

обміну інформацією, максимально-ефективній віддачі від роботи кожного 

підрозділу підприємства тощо. Крім того, впливати на інвестиційну 

привабливість підприємства може специфіка його органів управління 

(наприклад надмірна зосередженість і централізація управлінських повноважень 

або навпаки, делегування повноважень), якість управління на підприємстві 

(чітке виконання умов колективного договору працівниками підприємства, 

відсутність штрафів за порушення дисципліни, низький показник плинності 

кадрів).  

Дія соціальної складової повинна, перш за все, бути спрямована на 

підвищення ефективності використання соціальних ресурсів компанії та 

поліпшення якості роботи як керівного персоналу, так і персоналу підприємства 

в цілому. Соціальна складова враховується при визначенні рейтингу 

інвестиційної привабливості у контексті підвищення ефективності використання 

соціальних ресурсів підприємства, підвищення якості управлінського персоналу. 

Результатом врахування впливу соціальних елементів є зростання мотивованих 

кадрів, що призводить до непрямого поліпшення якості продукції та покращення 

фінансових показників інвестиційної привабливості підприємства. Щодо 

аграрного сектору, то до даної групи елементів відноситься також соціальний 

розвиток села, що виражається в поліпшенні якості життя селян, посиленні їх 

соціальної захищеності, розвитку соціальної інфраструктури села, і є необхідною 

умовою розвитку підприємницької діяльності в сільській місцевості. 

Юридично-правові складові елементи забезпечують надійність та 

стабільність господарсько-економічної діяльності підприємств, що, передусім, 
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передбачає стабільність законодавчої бази, гарантії та підтримку інвестиційної 

діяльності підприємств державою. Слабка система правового та економічного 

захисту інвесторів негативно впливає на формування інвестиційної 

привабливості вітчизняних підприємств.  

Можна відзначити, що сьогодні Україна має досить слабку систему 

правового та економічного захисту інвесторів. На жаль, втручання державних 

органів у перерозподіл коштів між окремими фінансовими посередниками 

негативно відображається на формування інвестиційної привабливості 

українських підприємств [360, с.81]. Ми вважаємо, що формування ринкових 

заходів та підтримка інвестиційної діяльності державою, готовність державних 

органів створювати умови для формування привабливого інвестиційного іміджу 

країни для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій є одним з надважливих 

елементів забезпечення інвестиційної привабливості підприємств. 

Серед інших важливих юридичних чинників, що впливають на 

формування інвестиційної привабливості підприємств, є податкова політика у 

сфері довгострокових проектів. Чинна в Україні практика знижує інвестиційну 

привабливість підприємств, оскільки передбачає сплату податку банком-

інвестором у процесі інвестування, коли проект ще не досяг запланованого 

результату [360, с.81]. 

Розглядаючи специфіку аграрних підприємств, слід відзначити також, що 

існує чітка залежність ціни сільськогосподарських земель від рівня відкритості 

ринку, який визначає інвестиційну привабливість сільськогосподарських угідь 

для вітчизняних та іноземних інвесторів. Наприклад, значні позитивні зміни в 

напрямі лібералізації за рахунок скасування ринкових обмежень у таких країнах 

Центрально-Східної Європи, як Польща та Румунія, призвели до зростання цін 

на сільськогосподарські землі в 3-4 рази. Вартість землі сільськогосподарського 

призначення в Польщі складає понад 10 тис дол США /1 га, в Румунії – понад 

тис дол США /1 га. Водночас українські землевласники з кожним роком 

існування мораторію на продаж землі недоотримували фінансові кошти 

внаслідок відсутності зростання вартості їх активу (середнє значення 
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нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення в 

Україні складає близько 1200 дол. США за гектар) [186]. 

Екологічна складова – екологічно безпечне використання аграрними 

підприємствами природних ресурсів, зокрема, земель. На нашу думку, 

інвестиційна привабливість у даному контексті формується з урахуванням: 

інформації про ступінь забрудненості території відходами (негативний вплив 

екологічного чинника на бізнес) і даних про витрати на природоохоронні заходи 

та відновлення земель; необхідності дотримання державних норм і стандартів 

щодо охорони навколишнього середовища та збереження природних ресурсів з 

метою отримання довгострокових прибутків від поліпшення якості землі; 

можливостей використання державної підтримки як ефективного фінансово-

економічного важеля для регулювання екологічно безпечного використання 

природних ресурсів тощо. 

Ресурсна складова. До специфічних елементів, які формують інвестиційну 

привабливість аграрного підприємства належить земля, яка, як уже зазначалося, 

є безпосереднім фактором виробництва в агробізнесі, відтак –для більшості 

інвесторів є основним елементом інвестиційної привабливості. Але бачення цієї 

привабливості є різним у інвестора, який розглядає землю як основний чинник 

збагачення за мінімальних витрат, та в агропідприємства, яке вирішує двоєдине 

завдання – отримання прибутку від використання землі та збагачення її самої. 

Тому важливою характеристикою інвестиційної привабливості агропідприємств 

є грошова оцінка сільськогосподарських угідь, яка визначається родючістю 

ґрунтів, територіальним розташуванням земель тощо. Крім того, кожна 

територія має ресурсні відмінності, що визначаються економіко-географічним 

положенням, кліматичними умовами, ймовірністю виникнення надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру (смерч, повінь, снігопад, 

землетрус) тощо. 

За результатами аналізу складу та структури елементів, які мають прямий 

та опосередкований вплив на інвестиційну привабливість аграрного 

підприємства, пропонуємо систему їх взаємодії (рис. 1.3). 
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Таким чином, інвестиційна привабливість аграрного підприємства – це 

система фінансово-економічних, виробничих, юридично-правових, соціальних, 

організаційно-управлінських, інформаційних, інноваційних, екологічних та 

ресурсних складових, які визначають специфіку діяльності агропідприємств (що 

проявляється у характеристиках землі як фактору і ресурсу виробництва, та 

перспективахі можливостях розвитку підприємства), одночасна взаємодія яких 

здатна забезпечити позитивний соціально-економічний ефект від вкладення 

інвестицій. 

 
Рис. 1.3. Система взаємодії складових елементів інвестиційної 

привабливості аграрного підприємства 
Джерело. Сформовано на основі матеріалів авторських досліджень 

Порівняльний аналіз існуючих підходів до трактування поняття 

інвестиційної привабливості підприємства і доповнення та узагальнення 

концепцій, які визначають його сутність та структуру, дає можливість зробити 
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висновок, що в сучасних економічних умовах сприйняття інвестиційної 

привабливості підприємства і засновані на ньому основні підходи до його 

вивчення, не повинні обмежуватися лише фінансово-економічним аспектом, а 

мають включати також соціальні, інформаційні, інноваційні та інші важливі 

елементи економічного розвитку агропідприємств.  

Таким чином, інвестиційна привабливість підприємства є складною 

економічною категорією, яка відображає як поточний, так і перспективний стан 

суб’єкта господарювання, враховуючи при цьому вплив значної кількості 

внутрішніх і зовнішніх складових середовища його функціонування. З 

урахуванням того, що інвестиційно привабливими є не тільки окремі 

підприємства, але і регіони, галузі, країни, і, відповідно, інвестиційна 

привабливість підприємств формується під впливом зазначених рівнів, для 

керівників підприємств процес досягнення ефективних результатів діяльності 

значно ускладнюється. За такої ситуації необхідною є побудова економічного 

механізму формування інвестиційної привабливості підприємств.  

 

 

1.2. Основні складові механізму формування інвестиційної 

привабливості підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції 

 

 

Спираючись на об’єктивно існуючу потребу розробки механізму на 

мікрорівні, в основу якого має бути покладений аналіз та конкретизація процесів 

формування інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів, необхідно 

спочатку з’ясувати дію економічного механізму як сукупності взаємопов’язаних 

елементів забезпечення інвестиційного процесу. При цьому для ґрунтовного 

дослідження сутності та складових економічного механізму формування 

інвестиційної привабливості підприємства необхідним є використання 

комплексного підходу, оскільки економічний механізм не може формуватися 
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лише на абстрактних висновках, які не є пов'язаними з середовищем його 

реалізації, і це є одним із найважливіших положень концепції його дії.  

Важливим концептуальним моментом1побудови механізму формування 

інвестиційної привабливості підприємства є те, що1поняття «механізм» в 

економіці застосовується лише у випадку, коли певні початкові економічні 

явища обумовлюють виникнення низки інших явищ без додаткових імпульсів. У 

процесі дії механізму дані явища виникають у певній послідовності і призводять 

до конкретних результатів. Водночас, складовими елементами механізму є 

одночасно як початкові явища, так і кінцеві результати. Отже, економічний 

механізм – це весь процес, який відбувається на підприємстві в певному порядку 

і визначеній послідовності. 

Розглядаючи системний характер механізму формування інвестиційної 

привабливості підприємства, слід зауважити, що він визначається процесом 

взаємодії зворотних зв’язків між комплексом факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища, які мають вплив на процес інвестиційного 

забезпечення та інвестиційної привабливості. Йдеться про те, що механізм не є 

просто послідовністю односторонніх лінійних причинно-наслідкових зв’язків 

між інвестиційним середовищем та безпосередньо підприємством. 

Виходячи з простого розуміння сутності механізму, вважаємо, що 

механізм, використання якого сприятиме ефективному формуванню 

інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств за сучасних умов, має  

складатися з елементів, пряма чи опосередкована дія яких, впливає на 

формування інвестиційної привабливості підприємства. До них належать: 

1) внутрішнє середовище підприємства, яке формується за рахунок 

складових: привабливість продукції, фінансова привабливість, кадрова 

привабливість, інноваційна привабливість, територіальна привабливість, 

соціальна привабливість; 

2) зовнішнє середовище підприємства, яке формує його інвестиційну 

привабливість за рахунок впливу політичного, економічного, ринкового, 

інфраструктурного та адміністративно-правового середовища; 
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3) забезпечення інвестиційної привабливості підприємства за рахунок 

взаємного впливу держави (виражається у державно-приватному партнерстві, 

ефективній законодавчій базі, що сприяє процесу інвестування, регулюванні і 

контролі тощо) та інститутів (формування недержавних фінансово-кредитних 

установ, що надають підтримку у залученні інвестиційних коштів або 

забезпечують вигідні умови фінансування інвестиційних проектів, інноваційно-

технологічне партнерство та наукові парки тощо); 

4) система управління інвестиційною привабливістю підприємства –

функціонує на основі взаємодії з підсистемами аналізу інвестиційної 

привабливості підприємства, мінімізації інвестиційного ризику, інформаційного 

забезпечення та планування рівня інвестиційної привабливості. 

На основі досліджених нами структурних елементів механізму 

формування інвестиційної привабливості підприємства, пропонуємо наступний 

варіант побудови економічного механізму. На наш погляд, раціональне 

використання такого механізму та врахування дії всіх його елементів дасть 

можливість забезпечити оптимальний рівень інвестиційної привабливості 

підприємства на всіх стадіях інвестиційного процесу (рис. 1.4). 

Таким чином, механізм формування інвестиційної привабливості 

підприємства є складною динамічною системою, яка ґрунтується на одночасній 

взаємодії підсистем забезпечення (внутрішньої і зовнішньої) та управління 

інвестиційною привабливістю, що здійснюють формування певного рівня 

інвестиційної привабливості підприємства в рамках окремої галузі і, в сукупності 

з зовнішнім і внутрішнім інвестиційним середовищем підприємницької 

діяльності, утворюють комплексну систему функціональних зв'язків між 

елементами даного механізму, результативність якого визначається 

ефективністю (для внутрішнього середовища) та ефектом (для зовнішнього 

середовища) від його дії. 
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Рис. 1.4. Механізм формування інвестиційної привабливості підприємства 
Джерело. Сформовано на основі матеріалів авторських досліджень 

  

Методика аналізу 
інвестиційної привабливості 

підприємства 
 

Формування бази інформаційного 
забезпечення про рівень інвестиційної 

привабливості підприємства 
 

Мінімізація 
інноваційного 

ризику 
 

Оцінка рівня інвестиційної привабливості  

Формування інвестиційної привабливості 
підприємства  

Планування рівня 
інвестиційної 

б і  

Організація забезпечення 
інвестиційної привабливості  

Контроль рівня інвестиційної 
привабливості 

Внутрішнє забезпечення 
інвестиційної привабливості 

підприємства 

 

Зовнішнє 
середовище 

підприємства 
Внутрішнє 
середовище 

підприємства 
Привабливість 

продукції 

Фінансова 
привабливість 

Кадрова 
 

Інноваційна 
привабливість 

Територіальна 
привабливість 

Соціальна 
привабливість 

Політичне середовище 

Економічне 
середовище 

Адміністративно-
правове середовище 

Ринкове середовище 

Інфраструктурне 
середовище 

Елементи 
забезпечення 

Важелі 
забезпечення 

- технологічна 
підготовка 
підприємства; 
- кадрове 
забезпечення; 
- інформаційне 
забезпечення; 
- забезпечення 
регулювання 
інвестиційного 
процесу 
 

- прибуток; 
- амортизаційні 
відрахування; 
-податкові 
пільги; 
- соціальний 
ефект; 
- іміджевий 
ефект Ефект дії механізму 

Результат дії 
механізму 

Ефективність дії 
механізму 

Зовнішнє забезпечення інвестиційної привабливості підприємства  

Держава Недержавні 
  

Фінансово-
кредитні установи 

Наукові парки 

Інноваційно-
технологічне 
партнерство 

Державно-
приватне 

партнерство 

Державна 
інвестиційна 

політика 

Фінансова підтримка 

Адміністративно-
правові заходи 

Регулювання і 
контроль 



52 
 

 

Будь-який механізм, як відомо, є відкритою та динамічною системою. Його 

не можна розглядати як замкнений процес, оскільки він враховує вплив великої 

кількості внутрішніх та зовнішніх факторів. При цьому, слід зауважити, що 

перераховані групи елементів механізму формування інвестиційної 

привабливості підприємства – взаємозалежні, і чим більшою мірою враховується 

така взаємодія, тим вищою є вірогідність отримання об’єктивних результатів 

щодо рівня інвестиційної привабливості підприємства для інвестора. 

Зупинимося більш детально на визначенні структури запропонованого 

механізму у контексті обраної тематики дослідження та проаналізуємо 

особливості його використання для підвищення інвестиційної привабливості 

вітчизняних агропідприємств. 

Найважливішим елементом, що забезпечує ефетивність дії 

запропонованого нами механізму, є підсистема управління інвестиційною 

привабливістю підприємства. Її функціональний зміст виражається у здатності 

збалансовувати використання сильних сторін підприємства в контексті 

сприятливих факторів зовнішнього середовища та мінімізувати вплив 

негативних зовнішніх чинників завдяки дії внутрішніх компенсаторів. 

Важливими елементами забезпечення ефективності управлінського процесу в 

даній сфері є: оцінка інвестиційної привабливості, планування і контроль рівня 

інвестиційної привабливості та організація забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємства. 

Підвищення ефективності управління інвестиційною привабливістю 

аграрного підприємства передбачає також включення до його складу сучасної 

методики оцінки інвестиційної привабливості та врахування ризиків, уникнення 

яких в інвестиційному процесі є практично неможливим. Включення цих 

елементів до системи управління інвестиційною привабливістю підприємства 

уможливлює виявлення і оптимальне використання резервів її підвищення та 

уникнення додаткових втрат на основі розробки підсистем інформаційного 

забезпечення й планування рівня інвестиційної привабливості суб’єкта в 

перспективі. 
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На прийняття інвестиційного рішення у будь-якій сфері господарсько-

економічної діяльності важливий вплив має поєднання інвестиційних очікувань 

та фінансових ризиків. Під ризиками ми розуміємо можливі негативні зовнішні і 

внутрішні впливи. Протистояти зовнішнім впливам потенційний інвестор 

практично не в змозі, тому дія підсистеми управління інвестиційною 

привабливістю має бути спрямована на мінімізацію інвестиційних ризиків, що 

виникають безпосередньо в об’єкті інвестування (у аграрній сфері до таких 

ризиків можуть призвести несприятливість кліматичних умов, сезонний 

характер виробництва, ерозія та втрата родючості ґрунтів, брак води для 

зрошення тощо).  

Сукупність характеристик, що формують привабливість внутрішнього 

середовища для аграрного підприємства, здебільшого є ідентичною сукупності 

характеристик привабливості суб’єктів господарювання в інших галузях, і 

передбачає, передусім, визначення фінансової привабливості підприємницької 

діяльності за такими показниками: рентабельність основної діяльності, норма 

прибутковості капіталу, коефіцієнтів ліквідності, коефіцієнтів фінансової 

стійкості та ділової активності, коефіцієнтів оборотності капіталу та оцінка 

майнового стану підприємства тощо. Виходячи з цього, для формування 

фінансової привабливості аграрного підприємства, фінансово-економічними 

резервами підвищення інвестиційної привабливості підприємства можуть бути: 

удосконалення управління прибутком підприємства, оптимізації ліквідності та 

платоспроможності підприємства, зростання якості управління кредиторською й 

дебіторською заборгованістю, підвищення ефективності використання основних 

засобів на підприємстві, зростання ефективності використання оборотних коштів 

тощо.  

Оскільки підхід до формування певного рівня інвестиційної привабливості 

підприємства на основі визначення фінансових показників дедалі рідше 

задовольняє потреби менеджерів, акціонерів та інвесторів, важливим є також 

врахування інших аспектів інвестиційної привабливості аграрного підприємства: 
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− привабливості продукції (підвищення ефективності управління 

ціноутворенням на продукцію, ефективність маркетингових заходів просування 

продукції, впровадження системи управління якістю продукції, дотримання 

високих екологічних стандартів при виробництві продукції тощо);  

− кадрової привабливості (інтелектуальний потенціал працівників, 

чинний мотиваційний механізм оплати праці, якісні характеристики персоналу 

(освіта, кваліфікація, стаж роботи тощо));  

− інноваційної привабливості (наявність дослідних відділів та 

лабораторій, екологічно безпечного обладнання та засобів захисту рослин, 

сучасної техніки та технологій при проведенні робіт, використання нових сортів 

та видів сировини); 

− територіальної привабливості, що є особливо важливим компонентом 

для аграрних підприємств (територіальне розташування підприємства відносно 

логістичних мереж та каналів збуту продукції, рівень депресивності регіону, 

показник родючості земель за їх регіональною приналежністю); 

− соціальної привабливості (рівень корпоративної культури на 

підприємстві, соціальна захищеність працівників, розвиток села у районі 

діяльності підприємства тощо). 

Зовнішнє середовище аграрного підприємства можна визначити як 

сукупність чинників, які не піддаються контролю з боку підприємства, але з 

урахуванням яких воно має забезпечувати власну господарську діяльність. 

Фактори зовнішнього середовища можуть створювати загрози, продукувати 

обмеження або забезпечувати умови для розвитку. 

Важливим етапом при формуванні інвестиційної привабливості аграрних 

підприємств при реалізації запропонованого механізму є виявлення характеру 

ставлення підприємства до зовнішнього середовища (пасивне або активне). При 

пасивному ставленні, при формуванні рівня інвестиційної привабливості на 

підприємстві мають бути передбачені заходи, що сприяють його пристосуванню 

до змін зовнішнього середовища. При активному ставленні, діяльність 
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підприємства має бути спрямованою на управління факторами зовнішнього 

середовища відповідно до інтересів інвестування з метою отримання 

максимальної вигоди від сприятливих його змін. Можемо виділити такі основні 

чинники, що формують привабливість в аграрному секторі (додаток Б). 

Очевидно, зазначений у додатку Б перелік зовнішніх чинників формування 

інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору, не є вичерпним. 

Однак він відображає основні тенденції, врахування яких істотно впливає на 

прийняття рішення щодо інвестування в агропідприємство. 

Досліджуючи процес формування інвестиційної привабливості 

вітчизняних аграрних підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції, 

важливого значення набуває рівень інвестиційної привабливості нашої країни 

для зарубіжних інвесторів. Тому цей фактор також є елементом формування 

інвестиційної привабливості підприємства, хоча й має свою специфіку. Так, 

процес вивчення міжнародних ринків допускає дослідження комплексу 

характеристик та даних, які визначають особливості ринку конкретної країни. 

Такі дослідження дозволяють вибрати оптимальний ринок збуту, здійснити 

обґрунтовані передбачення і прогнози розвитку ринкової ситуації, розробити 

відповідні заходи впливу на агропідприємства з метою забезпечення 

ефективності господарської діяльності та досягнення стратегічних цілей 

інвестиційної діяльності. 

На сьогодні існує низка методик, які дозволяють інвестору ознайомитися з 

рівнем розвитку підприємницького та інвестиційного середовища національної 

економіки. Відповідно, врахування рівня інвестиційної привабливості країни чи 

певних сфер економічної діяльності за даними методиками є важливим 

елементом при формуванні інвестиційної привабливості суб’єктів 

господарювання на мікрорівні. Проаналізувавши існуючі міжнародні методики, 

які визначають сприятливість умов для інвестування та ведення бізнесу в країні, 

згрупуємо їх у таблицю (додаток В). 

Аналіз засвідчує, що кожна з вищезазначених методик акцентує увагу на 

різних специфічних елементах інвестиційного середовища держави, а отже 



56 
 

 

врахування їх зарубіжним інвестором при прийнятті рішення про інвестування 

коштів у ту чи іншу країну прямо впливає на формування інвестиційної 

привабливості підприємства, що функціонує на території цієї країни. У складі 

елементів, що сприяють ефективному функціонуванню механізму провідна роль 

належить внутрішнім та зовнішнім підсистемам забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємства. 

Дія внутрішньої підсистеми забезпечення інвестиційної привабливості 

підприємства реалізується через елементи та важелі її забезпечення. До 

елементів забезпечення інвестиційної привабливості підприємства належать: 

стан технологічного розвитку підприємства, кадрове, інформаційне 

забезпечення, забезпечення регулювання інвестиційного процесу. До важелів 

забезпечення інвестиційної привабливості підприємства належать: прибуток, 

амортизаційні відрахування, податкові пільги, соціальний ефект, іміджевий 

ефект. Взаємодія між важелями та елементами внутрішнього забезпечення 

інвестиційної привабливості підприємства здійснюється завдяки 

саморегулюючим процесам на підприємстві, а також дією підсистеми управління 

інвестиційною привабливістю, що передбачє оцінку, контроль, планування та 

забезпечення реалізації інвестиційного процесу, і реалізується у постійному та 

перманентному перерозподілі ресурсів та використанні нових можливостей для 

досягнення високого рівня інвестиційної привабливості підприємства. Дія 

зовнішньої підсистеми забезпечення інвестиційної привабливості реалізується за 

рахунок впливу на привабливість аграрного підприємства держави та 

недержавних інститутів. 

Для підтвердження висунутої гіпотези механізму забезпечення 

інвестиційної привабливості підприємства пропонуємо залучитися 

прoгресивним досвідом розвинутих країн. Зокрема, для ґрунтовного 

дослідження ролі елементів зовнішнього забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємств аграрного сектору в умовах міжнародної 

конкуренції, звернемося до досвіду європейських країн, що входять до складу 
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ЄС, у яких така система є сформованою та ефективно діючою. Це забезпечує цим 

країнам передові позиції за рівнем інвестування в їх економіку (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Інвестиційна політика країн Західної Європи, що сприяє 

підвищенню інвестиційної привабливості агропідприємсв  

Джерело. Побудовано автором з використанням джерел [110, 128, 271, 

315] 

Вивчення європейської практики сприяння розвитку інвестиційної  

привабливості свідчить, що ефективне залучення інвестицій визначається 

інноваційним характером виробництва, а пріоритетними сферами інвестицій у 

розвинених країнах є ті, які дозволяють досягати швидкої окупності вкладень і 

одночасно зумовлюють виникнення потреб у розвитку взаємопов'язаних 

виробництв. У підсумку загальний інвестиційний клімат в країні сприяє 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Фінляндія Франція 

Великобританія Німеччина 

Ірландія 

Польща 

Створена одна з найбільш ефективних 
європейських моделей венчурного 

інвестування. На рівні держави існує ряд 
установ, націлених на стимулювання 

інвестиційної діяльності (TEKES, 
Industry Investment LTD, FINNVERA) 

Створені регіональні агентства 
та корпорації розвитку, що 
зосереджені на дослідженні 
переваг розвитку регіону та 

забезпечують його розвиток та 
процвітання 

Кластерна політика реалізується 
у вигляді формування полюсів 

конкурентоспроможності, 
покликаних об'єднати бізнес, 

наукове співтовариство і 
інститути освіти 

Створено державне 
відомство, яке займається 
залученням інвестицій і 

інформує зарубіжних 
інвесторів про економічну 

ситуацію в країні 

У країні не існує законодавчих 
обмежень на рух капіталу, на 

обсяг і характер валютних угод, 
на фінансування іноземних 

компаній на місцевому ринку 
позикового капіталу 

Від імені уряду діє Польське 
агентство з питань інформації та 
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підвищенню інвестиційної привабливості підприємств усіх галузей, в тому числі 

й агарних [366, c. 65]. 

Досвід показує, що в структурі механізму формування інвестиційної 

привабливості підприємства вагому роль у сприянні залучення інвестицій та 

підвищенні інвестиційної привабливості підприємств відіграє держава. Під 

державною підтримкою сільського господарства будемо розуміти комплекс 

законодавчо та організаційно визначених довгострокових фіскальних та 

інституційних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва, забезпечення 

конкурентоспроможності аграрного сектора, задоволення внутрішнього попиту 

у продуктах харчування та формування експортного потенціалу галузі. 

Державна підтримка регулює відносини землекористування через 

адміністративні, правові та економічні заходи, спрямовані на обмеження 

масового придбання землі великими корпораціями та попередження можливості 

потенційного виведення цієї землі із сільськогосподарського обігу, а також 

передбачає реалізацію цільових програм через фінансування окремих видів 

діяльності. Таким чином, державна підтримка, як важлива складова державного 

регулювання сільського господарства у розвинутих країнах, спрямована на 

забезпечення ефективного виконання сільським господарством економічної 

(виробничої), екологічної та соціальної функцій [49, с. 14].  

Оскільки тематика нашого дослідження має певну специфіку, яка 

виражається у необхідності розкриття особливостей формування інвестиційної 

привабливості підприємств аграрного сектору, вважаємо за доцільне окремо 

зупинитися на аналізі досвіду країн ЄС щодо регулювання та державної 

підтримки інвестиційної привабливості аграрних підприємств. Так, у ЄС діє 

єдина сільськогосподарська політика (спільна сільськогосподарська політика). 

Спільна сільськогосподарська політика ЄС (GAP) здійснюється з початку 

об'єднання країн Європи у Європейський Союз і є одним з основних напрямів і 
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завдань європейської політики1. GAP адаптує свої політичні напрями до змін 

умов життя в Європі та орієнтує курс розвитку галузі на зміцнення сільських 

районів, враховуючи глобалізацію та зміни клімату. GAP ставить завдання, які 

спрямовані на задоволення потреб соціальної та екологічної відповідальності, 

одночасно підтримуючи стійкий економічний розвиток сільського господарства 

країн-членів ЄС. 

Основним напрямом державної політики у сфері агробізнесу в ЄС є 

фінансова підтримка, яка базується на прямих виплатах фермерам. Розмір 

державної підтримки в окремих країнах досягає 70% вартості продукції 

сільського господарства. Наймасштабнішу підтримку сількогосподарським 

підприємствам надають країни ЄС з найменш сприятливими для аграрного 

виробництва природно-кліматичними і географічними умовами [8, с.7]. 

Аграрні господарства підтримуються індивідуальними федеральними, 

державними програмами і програмами ЄС. Прямі платежі є фінансовою 

компенсацією за дотримання стандартів у сфері охорони навколишнього 

середовища, захисту тварин і захисту прав споживачів. При цьому фінансування 

ЄС здійснюється по двох основних секторах [8, с.5]. 

До першого сектору відносять прямі виплати фермерам на 1 га 

сільськогосподарських земель, при умові виконання фермерами відповідних 

вимог щодо  охорони навколишнього середовища, безпеки харчових продуктів і 

кормів, здоров'я тварин. Виплати проводяться по чотирьох напрямах: 

− основні премії – перерозподіл фондів ЄС на користь нових країн-

членів, що приблизно становлять 154-191 євро на гектар; 

− екологічні виплати – приблизно 85 євро на 1 га для виконання 

конкретних екологічних вимог «екологізації», при виконанні умов утримання 

постійних пасовищ (луки і пасовища), дотримання різноманітності при 

 
1  Фундамент для спільної європейської сільськогосподарської політики був закладений у 
1957 р. одночасно із зародженням європейської інтеграції. Одним з головних факторів 
заснування спільної політики було складне економічне становище та голод у багатьох країнах 
Європи у післявоєнний період. 
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вирощуванні сільськогосподарських культур на орних землях, а також створення 

5% екологічних ділянок на орних землях (наприклад зелених смуг, огорож, рядів 

дерев тощо); 

– доплати для малих і середніх підприємств: для перших 30 га 

виділяються близько 50 євро/1 га, для наступних 16 гектарів близько 

30 євро/1 га; 

– додаткова підтримка для молодих фермерів: молодим фермерам до 40 

років з сільськогосподарськими угіддями до 90 га надається право на отримання 

додаткового фінансування близько 44 євро/1 га протягом максимум п’яти років. 

До другого сектору відносять фінансування реалізації спільних проектів 

ЄС для розвитку сільських районів. Центральний орган фінансування в цьому 

секторі є Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських 

районів. Основна увага в цьому секторі приділяється добровільному 

покращенню фермерами агроекології та боротьби із зміною клімату. Держави-

члени ЄС повинні використовувати 30% від виділеного фінансування у цей 

сектор, наприклад, для екстенсивного, органічного землеробства або на 

підтримку розвитку неблагополучних сільських районів. 

Окрім прямих виплат із фондів ЄС, фермерам надається право на 

отримання федеральних і державних субсидій, таких як інвестиційні субсидії або 

виплати по агро-екологічних програмах. Крім того, фермери, які працюють у 

природно несприятливих районах, також мають право на додаткову грошову 

компенсацію. Як бачимо, державна політика ЄС створює сприятливі умови для 

ефективного і конкурентоспроможного агробізнесу та максимально сприяє 

підвищенню інвестиційної привабливості підприємств.  

Правове забезпечення державної підтримки у сфері агробізнесу в країнах 

ЄС, здійснюється на основі Постанови ЄС № 1306/2013, а також інших 

законодавчих актів та положень окремих держав-членів ЄС [291]. На нашу 

думку, ефективність цільового використання коштів отриманих сільськими 

господарствами у вигляді державної допомоги залежать, в першу чергу, від 

контролю з боку держави та санкцій в разі недотримання цих умов. Так, 
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сільськогосподарські підприємства, які користуються державною підтримкою в 

ЄС, мають дотримуватися правил «Cross-Compliance» щодо виконання 

зобов'язань в галузі охорони навколишнього середовища, здоров'я людини, 

тварин і рослин та охорони тварин. Правила «Cross-Compliance» засновані на 

загальному підприємницькому підході. Це означає, що для отримання державної 

підтримки підприємствами агробізнесу мають бути дотримані усі вимоги «Cross-

Compliance», які поширюються на всю їх господарську діяльність. Порушення 

вимог, відповідно до Регламенту (ЄС) № 1698/2005, призводять до скорочення 

відповідного фінансування. 

З метою збереження сільськогосподарського земельного фонду та 

недопущення створення латифундій ще одним важливим завданням державної 

політики розвинених країн  є регулювання порядку купівлі, продажу та оренди 

землі. Так, у більшості країн створено кваліфікований та професійний бар’єр 

щодо купівлі й оренди землі і, за допомогою державної підтримки, чітко 

регламентуються правила ведення сільського господарства. Напрями 

регулювання порядку купівлі-продажу та оренди землі у ЄС та інших розвинутих 

зарубіжних країнах представлені на рис. 1.6. 

Як бачимо, спільним в законодавстві ЄС та інших розвинутих країн є 

жорстке регулювання ринку землі, з одного боку, та створення чітких і прозорих 

правил ведення сільського господарства – з іншого. Наслідком є створення 

високоефекивних соціо-еколого-економічних господарств, в яких фермер 

одночасно є працівником на власній фермі, власником землі, менеджером, 

підприємцем. Це забезпечує якісний розвиток агропідприємств та підвищує їх 

інвестиційну привабливість [267, с. 85]. 

Отже, в умовах поглиблення глобалізаційних процесів та загострення 

конкуренції, ефективний розвиток вітчизняного агробізнесу потребує системної 

та цілеспрямованої державної підтримки з використанням стимулюючих і 

регулятивних заходів щодо створення сприятливих умов господарювання. 

Сьогодні фермери у розвинених країнах отримують прямі виплати, що дає 

можливість не тільки підтримувати сільськогосподарське підприємництво в 
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країні, а й гарантує безпечність харчових продуктів та охорону навколишнього 

середовища. Тому сучасна державна підтримка сільськогосподарських 

підприємств в країнах ЄС спрямована на впровадження «екологізації» охорони 

навколишнього середовища. 

 
Рис. 1.6. Регулювання порядку купівлі-продажу та оренди землі у країнах 

ЄС та інших розвинутих країнах 

Джерело. Побудовано автором з використанням джерел [351, 3, 35, 43, 94, 

101, 194, 216, 229, 358] 

В Україні державна підтримка сільськогосподарських виробників 

характеризується невеликими обсягами прямої допомоги та значимими за 

обсягами преференцій зі сплати ПДВ, тоді як у багатьох країнах світу уряд 

використовує різноманітні важелі та інструменти надання державної підтримки 

агробізнесу. На відміну від європейських країн, Україна лише на третину 

використовує потужний природно-ресурсний потенціал, тому застосування 
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напрямів та моделей державної підтримки, якими користуються у європейських 

країнах, з метою підвищення продуктивності сільськогосподарської галузі, 

могло б сприяти генеруванню набагато більшого внеску в економіку країни та 

підвищенню рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарської галузі. 

Досвід ЄС показує, що Україні необхідно максимально ефективно 

структуризувати державну підтримку в аграрній сфері. Доцільно також 

перейняти досвід впровадження окремих податкових пільг для агровиробників, 

що має бути закріплено на постійній основі у законодавстві країни (зокрема це 

стосується зниження ставок оподаткування, в першу чергу ПДВ). Доцільно було 

б врахувати досвід ЄС щодо програм, направлених на підтримку заходів 

регіонального розвитку і охорони довкілля, розробити і впровадити комплекс 

заходів державного регулювання порядку купівлі-продажу та оренди землі. 

Також використання досвіду ЄС сприятиме створенню умов для підвищення 

стандартів якості продуктів, добробуту фермерів, а отже і зростання 

інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств як для 

вітчизняних, так і для зарубіжних інвесторів. 

Останньою стадією функціонування механізму є отримання результату від 

його впровадження. Результативність дії механізму визначається двома 

складовими: ефективністю дії механізму, що визначається впливом на зміну 

показників внутрішнього середовища підприємства, та ефектом від дії 

механізму, результат якого спрямований на зміни зовнішнього середовища 

підприємства. Саме результат дії механізму, що спрямований на зміни у 

зовнішньому середовищі підприємства, чинить прямий вплив на 

конкурентоспроможність галузі чи регіону, сприяючи, у свою чергу, 

підвищенню конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному 

рівні. Прикладом отримання ефекту може бути удосконалення законодавчого 

регулювання експортних операцій у зв’язку із зростанням якості продукції та 

запровадженням експортної діяльності аграрних підприємств; інвестиції у 

модернізацію виробництва та перехід аграрних підприємств до повного циклу 

виробництва, який безпосередньо включає переробку власної сировини, з метою 
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забезпечення продукцією суміжних галузей, зокрема харчової, та формування 

продовольчої безпеки держави. 

Таким чином, дослідження особливостей формування інвестиційної 

привабливості через призму функціонування економічного механізму як 

комплексної системи, що характеризується взаємодією внутрішнього і 

зовнішнього середовища, і формує інвестиційну привабливість підприємства за 

рахунок впливу підсистем управління та забезпечення інвестиційної 

привабливості на різних рівнях, дозволяє відкрити для вітчизняних підприємств 

нові можливості для подальшого їх розвитку та ефективної інтеграції у 

європейський економічний простір. 

 

 

1.3. Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості 

підприємств 

 

 

Високий рівень інвестиційної привабливості дає можливість 

господарюючому суб'єкту ефективно залучати інвестиційні ресурси, реалізувати 

свій конкурентний потенціал, розширювати та удосконалювати виробничу 

діяльність, впроваджувати в свою діяльність інновації та результати НДДКР, 

формувати конкурентні переваги. У зв’язку з цим, першочерговим кроком у 

вирішенні даного питання на підприємстві має бути формування системи 

показників для визначення існуючого рівня його інвестиційної привабливості. 

Тобто існує необхідність якісної та кваліфікованої комплексної оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства з точки зору оптимальної кількості 

параметрів та складових, які визначають рівень зацікавленості інвестора у 

вкладенні коштів.  

Під методикою оцінки інвестиційної привабливості підприємства науковці 

розуміють «комплексну характеристику об’єктів майбутнього інвестування з 

урахуванням сукупності факторів зовнішнього і внутрішнього впливу, 
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перспективності, вигідності, ефективності й прийнятного рівня ризику 

вкладення інвестицій у його розвиток за рахунок власних коштів і засобів інших 

інвесторів» [72, c. 96]. 

Питання про те, які методи оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства є найбільш ефективними є досить дискусійним у науковій 

літературі. Наразі існує велика кількість даних методик, які можна розділити на 

такі групи:  

1) оцінка інвестиційної привабливості підприємства на основі 

інтегральних показників його фінансового стану;  

2) аналіз зовнішньої інформації про компанію за рахунок використання 

ринкового підходу;  

3) оцінка внутрішніх і зовнішніх характеристик підприємства шляхом 

використання порівняльного або рейтингового підходу; 

4) експертні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства 

та його середовища; 

5) оцінка, що ґрунтується на аналізі невизначеності майбутніх результатів 

та очікувань щодо цих результатів, яка представлена перспективними підходами. 

Інтегральної методики у своїх дослідженнях дотримуються Н. Кушнір 

[180], Ю. Мужук [180], І. Вахович [58], Н. Макарій [193], О. Ситник [300] та 

інші. У межах даної групи методик О. Гуторовим та К. Крамаренко розроблена 

методика оцінки інвестиційної привабливості безпосередньо для 

агропідприємств. Учені пропонують параметри визначення інтегральної оцінки 

інвестиційної привабливості агропідприємства з ураховуванням таких груп 

показників: майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової 

активності, прибутковості, стану й ефективності використання землі в ринкових 

умовах [34, с. 70]. 

Модифікацією інтегральної методики для оцінки привабливості аграрних 

підприємств є підхід, запропонований О. Васьовою та К. Черненок. Вона 

ґрунтується на поєднанні експертної та статистичної методики розрахунку 

інтегрального показника і містить 40 показників: 37 показників визначають різні 
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аспекти фінансового стану підприємства, а специфіка аграрного сектору 

враховується на рахунок включення у перелік інтегральних показників бонітету 

ґрунту, коефіцієнту приросту віддачі сільськогосподарських угідь та приросту 

продуктивності праці аграрних підприємств [57, с.1082]. Дана група методик, 

поряд із значною кількістю переваг, має також і недоліки, основними з яких є 

трудомісткість та значні витрати часу на проведення аналізу. Внаслідок швидких 

змін ринкового середовища, в яких функціонують суб’єкти господарювання, це 

може спричинити втрату актуальності інформації та значні похибки в 

розрахунках. Крім того, дана група методик характеризується 

вузькоспрямованістю аналізу, акцентуючи увагу лише (або здебільшого) на 

фінансовій стороні аналізу, ігноруючи при цьому такі важливі фактори як рівень 

інноваційності підприємства, його імідж, ринкову позицію тощо. 

Найбільша кількість інвесторів користується ринковим підходом до оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства. В основі цього підходу лежить 

вартісна методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та 

переконання, що інвестори віддають перевагу підприємствам із висхідною 

тенденцією зростання їх вартості. У вітчизняній практиці в межах даного підходу 

декларуються і використовуються запозичені з західної практики три основні 

методики оцінки вартості бізнесу: прибутковий підхід (income approach); 

витратний підхід (asset based approach); порівняльний (ринковий) підхід (market 

approach) [183, с. 18]. 

Наприкінці ХХ ст. науковцями був запропонований цілий ряд показників 

(деякі лягли в основу становлення системи управління, наприклад EVATM Based 

Management), які відображають процес створення вартості. Найвідомішими з них 

є MVA, SVA, CVA та CFROI. 

Слід також зазначити, що прибічники англо-американської економічної 

школи не виокремлюють поняття інвестиційної привабливості підприємства. 

Натомість пропонують велику кількість моделей та методик визначення 

ринкової цінності акціонерного товариства, які можна віднести до ринкового 

підходу оцінювання інвестиційної привабливості підприємства: 
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фундаментальний та технічний аналіз, портфельна теорія Марковиця, модель 

CAMP (модель оцінки фінансових активів Шарпа), теорія агентських відносин, 

теорія арбітражного ціноутворення, теорія фрактальних ринків. 

На основі ринкового підходу побудовані методики оцінки інвестиційної 

привабливості підприємств у роботах таких вітчизняних науковців як І. Скляр 

[304], Ю. Шкодкіна [280], М. Стирського [321], С. Донцова [316] та інших. 

Застосування зазначеної групи методик можна пояснити широкою можливістю 

використання відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення для 

проведення розрахунків і діагностики стану інвестиційної привабливості. Однак, 

слід зауважити, що ці методики не є специфічними для аграрних підприємств та 

жодна з них не враховує їх специфіку. Це посилює актуальність розробки 

методики оцінювання інвестиційної привабливості саме для аграрних 

підприємств.  

У методиках, що входять до ринкового підходу враховується ринкова 

позиція підприємства, імідж компанії, її вартість, порівняно з іншими 

підприємствами. Однак, рішення приймаються на основі даних щодо динаміки 

та вартості цінних паперів підприємства, що за умов нестабільності та 

нерозвиненості вітчизняного фондового ринку є недостатньо надійною 

методикою. Крім того, виникає питання, які саме показники використовувати і 

як. Часто їх набір залежить від типу інвестора та його мотивації, а також 

горизонту здійснення оцінки для визначення основних критеріїв інвестиційної 

привабливості підприємств. Застосування вартісного підходу також здебільшого 

ґрунтується на розрахунку показників фінансової звітності та їх похідних, що не 

враховують соціальних, інноваційних, виробничих, ресурсних та інших аспектів 

функціонування підприємства. Цей підхід часто використовується у комплексі з 

рейтинговою оцінкою. 

Певною модифікацією або різновидом ринкового підходу є метод 

рейтингової оцінки, що найчастіше використовується при оцінці інвестиційної 

привабливості зарубіжних підприємств. Зокрема, найбільш популярними є 

методики журналів «Forbes», «Fortune», газет «Financial Times» та «Business 
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Week», консалтингової фірми «Standard &Poor’s», а також Institutional Investor, 

Euromoney, Business Environment Risk Index (BERI). Їх суть полягає у тому, що 

інвестиційна привабливість підприємств визначається на підставі рейтингової 

оцінки – включає аналіз таких показників як: ефективність інвестицій; обсяг 

доходів, прибутків, активів; рівень ринкової вартості компанії; збільшення 

прибутків, доходів, персоналу. При цьому, чим вище підприємство зниходиться 

у рейтингу, тим привабливішим воно є для інвестора [331, с. 159].  

Г. Великоіваненко та К. Мамонова пропонують ієрархічну модель, 

побудовану на елементах нечіткої логіки. Інвестиційна привабливість 

підприємства оцінюється ними з позицій інвестиційної привабливості країни, 

ринку, галузі та регіону. Проте формалізація та застосування моделі потребує 

глибоких специфічних знань з економіко-математичного моделювання, що 

ускладнює застосування такої моделі в практиці українських підприємств [59]. 

Найпростішою варіацією даної групи методів є методи порівняння. Так, 

А. Гайдуцький для оцінки інвестиційної привабливості підприємств 

використовує метод порівнянь, що охоплює такі основні складові інвестиційного 

процесу: порівняння об’єктів інвестування, суб’єктів інвестування (інвесторів) 

та умов інвестування (чинників інвестиційної привабливості). Для порівняння 

об’єктів та умов інвестування вчений пропонує використовувати матричний 

метод підготовки вихідних даних, відповідно до якого по вертикалі 

розташовують об’єкти інвестування, а по горизонталі – чинники їх інвестиційної 

привабливості [71, с.63]. 

Ця методика часто застосовується й для аналізу сільськогосподарських 

підприємств. Зокрема, Ю. Скрипник пропонує використовувати комплексний 

підхід до визначення інвестиційної привабливості сільськогосподарського 

підприємства на основі рейтингування і враховувати чотири групи показників 

(виробничий потенціал, потенціал ділової активності, фінансовий потенціал, 

ефективність господарської діяльності). Зокрема, до показників визначення 

рівня виробничого потенціалу вчений відносить бонітет ґрунту, приріст віддачі 

сільськогосподарських угідь, приріст продуктивності праці, процент зносу 
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основних засобів. До показників потенціалу ділової активності: капіталовіддачу, 

віддачу власного капіталу, оборотність оборотних активів. До показників 

фінансового потенціалу: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт 

покриття, коефіцієнт автономії, частку нагромадженого капіталу. До показників 

ефективності: рентабельність основної діяльності, рентабельність активів, 

рентабельність продажів [307, с.796]. 

Запропонована методика розрахунку хоч і охоплює основні процеси, що 

відбуваються у внутрішньому середовищі підприємства, однак характеризує їх 

неповно і досить однобічно. Справа в тім, що вона не враховує ряд фінансових 

показників, важливих для прийняття рішення про інвестування, зокрема таких, 

що характеризують рівень фінансової стійкості підприємства та ризики 

інвестування. 

Загалом же поряд із відносною легкістю у застосуванні даної групи 

методик та доступністю інформації для порівняння інвестиційної привабливості 

підприємств, інформація, що використовується для складання рейтингів 

піддається стандартизації, тому може не відображати реального стану справ на 

підприємстві (наприклад, під високими показниками заборгованості може 

ховатися розробка радикальних інноваційних продуктів, що у результаті 

інвестиційної підтримки проекту та виходу товару на ринок, принесе інвестору 

надприбуток), також існує можливість недостовірності поданих даних для 

рейтингу, їх викривлення тощо.  

Експертні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства та 

його середовища також останнім часом набули популярності у науковій 

літературі, зокрема це стосується і підприємств аграрної сфери.  Наприклад, 

О. Лабенко пропонує оцінювати інвестиційну привабливість 

сільськогосподарського підприємства шляхом використання бальної методики. 

Відповідно до запропонованої методики, визначення балу інвестиційної 

привабливості кожного окремого підприємства проводиться в три етапи. На 

першому етапі підприємства ранжуються  за 15-ма показниками: рентабельність 

матеріальних активів; рентабельність власного капіталу; чистий дохід; 
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рентабельність оборотних активів; загальний коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт 

швидкої ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт фінансової 

залежності; коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнт структури 

довгострокових вкладень; коефіцієнт довгострокового залучення позикових 

коштів; коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів; коефіцієнт 

структури залученого капіталу; сума амортизаційних відрахувань на 100 га 

сільськогосподарських угідь; повна собівартість на 100 га сільськогосподарських 

угідь. Ранжування відбувається від найкращого до найгіршого значення з 

присвоєнням їм порядкового номеру. Другим етапом є сумування порядкових 

номерів по кожному з показників головних компонентів і, нарешті, 

передбачається сумування балів по шести головних компонентах. У результаті 

отримується коефіцієнт інвестиційної привабливості: чим меншим є його 

значення, тим вищою є інвестиційна привабливість аналізованого підприємства 

[181, с. 128] . 

Ще одним варіантом використання експертних методик для аналізу 

інвестиційної привабливості аграрних підприємств є методика PPSFM-аналізу, 

яка уможливлює ідентифікацію переліку та визначення відсоткового значення 

факторів впливу зовнішнього середовища. Зокрема, PPSFM-аналіз включає такі 

складові: Р (production) – виробництво; Р (personnel) – персонал; S (supply) – 

постачання; F (finances) – фінанси; M (marketing) – збут. Він дає змогу виявити 

фактори інвестиційної привабливості, які найбільше впливають на становище 

компанії у регіоні, а також дозволяє передбачити напрям їх впливу (сприятливий 

чи несприятливий). Загалом методика базується на експертному значенні, але в 

результаті має кількісну оцінку впливу. Вона враховує не тільки вплив окремих 

факторів на інвестиційну привабливість аграрних підприємств, а й їх 

взаємозалежність один від одного та визначає їх пріоритетність [359, с.31]. 

Незважаючи на широке використання експертної методики в економічній 

науці та господарській практиці, вона має ряд загальновідомих недоліків. 

Зокрема, це рівень компетентності експертів, суб'єктивність їх думок, 

обмеженість суджень, правильність вибору методики обробки експертних 
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висновків тощо. Тому її одноосібне застосування для оцінки інвестиційної 

привабливості аграрних підприємств має умовний характер. 

Процес інвестування передбачає врахування на підприємствах 

нестабільності економічної ситуації, використовуючи при цьому відповідні 

методики аналізу невизначеності майбутніх результатів. Тому, на наш погляд, 

заслуговує на увагу підхід до оцінки інвестиційної привабливості підприємства, 

запропонований М. Вовк. Він ґрунтується на оцінюванні інвестиційної 

привабливості методом прогнозування й дисконтування грошових потоків за 

одним з основних принципів теорії фінансів: вартість активів дорівнює 

скоригованій поточній вартості грошових потоків [63, с.137]. 

Варіантами оцінки інвестиційної привабливості підприємств з позицій 

невизначеності майбутніх результатів є також методики С. Панкова [261], 

Т. Дудки [103]. Так, С. Панкова пропонує використовувати метод, що 

ґрунтується на відповідності динамічних змін основних аналітичних показників 

стратегічним пріоритетам розвитку підприємства. Т. Дудка пропонує 

використовувати «Паспорт інвестиційної привабливості промислового 

підприємства», який містить вісім розділів та дозволяє охарактеризувати 

поточний і перспективний стан об’єкта дослідження і зробити висновок щодо 

його привабливості для потенційного інвестора [103]. 

Всі вищезазначені підходи не виключають один одного, тому можуть бути 

поєднані в різних інтерпретаціях, що тільки розширює можливості оцінки 

підприємства. Водночас, слід зауважити, що більшість методик має й певні 

недоліки. Зокрема, недоліками перспективних підходів є побудова аналізу 

інвестиційної привабливості підприємства на основі ретроспективної оцінки та 

недостатнє врахування впливу змін зовнішнього середовища підприємства на 

перспективні показники й очікувані результати від вкладення інвестицій. Крім 

того, значна частина проаналізованих методик копіює досвід зарубіжних країн, 

а тому вони не адаптовані до сучасних умов і нерідко неадекватно оцінюють 

об’єкти інвестування в умовах вітчизняного аграрного виробництва. Це 

зумовлено тим, що зарубіжні методики використовуються за в умовах стабільних 
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економік, розвинутого ринку та інформаційної прозорості. Іншою проблемою 

оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних агропідприємств є висока 

частка у країні тіньового сектору, що ускладнює отримання повної та достовірної 

інформації про об’єкт оцінки. 

Виходячи з викладеного, нами пропонується комплексна методика оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства, яка включає в себе елементи 

інтегрального і ринкового підходів. Особливістю запропонованої методики є те, 

що результат оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства 

візуалізується шляхом застосування методу графічного інтегрування. Ця 

методика поєднує у собі 1елементи матричного,1графічного1та1математичного 

аналізу. Дані інвестиційної привабливості підприємства є підставою для оцінки 

необхідних видів та обсягів ресурсів, якими повинен володіти інвестор для 

реалізації власного інвестиційного проекту та забезпечення стратегічного рівня 

розвитку підприємства. 

Порядок комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства на 

основі використанням методу графічного інтегрування включає чотири етапи 

(рис. 1.7) [374, с. 389]. Розглянемо більш докладно кожен із зазначених на 

рисунку етапів. 

1. Відбір даних для аналізу досліджуваних підприємств за комплексною 

системою показників інвестиційної привабливості підприємства та проведення 

відповідних розрахунків (показники для аналізу та особливості їх застосування 

будуть розглянуті нижче в межах даного параграфу дослідження). 

2. Визначення меж для зон високої середньої та низької інвестиційної 

привабливості підприємств шляхом співставлення з математичними та 

рекомендованими у економічній літературі межами значень показників. 

Врахування впливу психологічного чинника на процес інвестування шляхом 

визначення вагомості кожної із запропонованих шести груп показників 

відповідно до цілей та побажань інвестора. 
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Рис. 1.7. Етапи комплексної оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства 

Джерело. Побудовано на основі матеріалів авторських досліджень 

3. Визначення кількісного рівня інвестиційної привабливості підприємства 

за допомогою узагальнюючого показника – інтегрального коефіцієнта 

інвестиційної привабливості підприємства, який розраховується за наступною 

формулою: 

 

𝑦𝑦 = ℎ𝑖𝑖 × ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
1=1         (1.1) 

 

де:hi – вагомість і-ї групи коефіцієнтів оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства для інвестора; n – кількість груп коефіцієнтів 

оцінки інвестиційної привабливості. 

При цьому: 

 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = ∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1  (1.2) 

 

Етапи комплексної оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства 

2. Визначення меж для зон високої середньої та низької 
інвестиційної привабливості підприємства та переваг 

інвестування 

4. Побудова моделі інвестиційної привабливості 
підприємства на основі методу графічного 

інтегрування 

3. Розрахунок інтегрального коефіцієнта інвестиційної 
привабливості підприємства 

1. Розрахунок коефіцієнтів відповідно до комплексної 
системи показників інвестиційної привабливості 

підприємства 
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де:kj – j-й коефіцієнт у і-й групі коефіцієнтів оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства; m – кількість коефіцієнтів у і-й групі коефіцієнтів 

оцінки інвестиційної привабливості. 

Цей метод, у дещо видозміненому вигляді, можна застосовувати і у 

зворотньому порядку (коли, наприклад, необхідно визначити бажаний рівень 

інтегрального коефіцієнта  інвестиційної привабливості підприємства за 

графічною інтерпретацією інвестиційної привабливості підприємства-

конкурента). У такому випадку здійснюється заміна інтеграла функції 

інтегральною сумою, що використовує значення функції в середніх точках 

елементарних відрізків: 

 

𝑦𝑦 = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 ≈ ℎ𝑗𝑗 × ∑ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑗𝑗) ≈ ℎ𝑗𝑗[𝑦𝑦1
2

+𝑛𝑛
1=1

𝑏𝑏
𝑎𝑎 𝑦𝑦3

2
+. . . +𝑦𝑦1(2𝑛𝑛−1)

2
]y =

∫ f(x)dx ≈ hj × ∑ f(xj) ≈ h[y1
2

+n
1=1

b
a y3

2
+. . . +y1(2n-1)

2
]y = ∫ f(x)dx ≈ h ×b

a

∑ f(xi) ≈ h[y1
2

+n
1=1 y3

2
+. . . +y1(2n-1)

2
],       (1.3) 

 

𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝑎𝑎 + 𝑖𝑖 × ℎ𝑗𝑗 −
ℎ𝑗𝑗
2

xi = a + i × h- h
2
,   (1.4) 

 

де:hj – величина кроку (в графічній інтерпретації) для кожної j-ї точки 

функціїf(x). 

Інтегрування здійснюється шляхом використання кусково-постійної 

інтерполяції: на кожному елементарному відрізку на інтервалі [a, b] функція f(x) 

виражається функцією, що приймає постійні значення. Іншими словами, 

відбувається підсумовування елементарних площ прямокутників під кривою 

підінтегральної функції [374, с. 390]. 

Для оцінки рівня інтегрального коефіцієнта інвестиційної привабливості 

підприємства нами було розроблено шкалу розподілу рівнів інвестиційної 

привабливості (табл. 1.3). Оцінювання за запропонованою шкалою здійснюється 

методом порівняння отриманого інтегрального значення коефіцієнта 
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інвестиційної привабливості підприємства з розрахунковими, що відповідають 

значенням меж між низькою та середньою привабливістю (хmin) і значенням меж 

між середньою та високою привабливістю підприємства (xmax). 

Таблиця 1.3 

Шкала оцінювання рівня інвестиційної привабливості за інтегральним 

коефіцієнтом інвестиційної привабливості підприємства 

Рівень 
інвестиційної 
привабливості 
підприємства 

Формула визначення 
шкали у 

відповідності з 
цілями інвестування 

Рекомендовані 
значення 

для стандартної 
шкали 

Умови розподілу 
показників за рівнями 

інвестиційної 
привабливості  

Низький 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 ≤  �𝑓𝑓(𝑥𝑥min(𝑖𝑖))
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 ≪ 14,25 

Не менше 12 
показників xiмає 

знаходитись у зоні 
низької інвестиційної 

привабливості 

Середній 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 > �𝑓𝑓�𝑥𝑥min(𝑖𝑖)�,

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 > �𝑓𝑓(𝑥𝑥max(𝑖𝑖))
𝑛𝑛

1=1

 14,25 < 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
≪ 24,55 

Не менше 12 
показників xiмає 

знаходитись у зоні 
середньої 

інвестиційної 
привабливості 

Високий 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 ≥  �𝑓𝑓(𝑥𝑥max(𝑖𝑖))
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 О𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 > 24,55 

Не менше 12 
показників xiмає 

знаходитись у зоні 
високої інвестиційної 

привабливості 
Джерело. Побудовано на основі матеріалів авторських досліджень 

Розрахунок загальних значень мінімальної та максимальної меж 

здійснюється шляхом сумування значень по кожному критерію (за умови 

попереднього знаходження значень критеріїв, які не мають визначених 

економічних чи ринкових меж, методом експертних оцінок, узагальнене 

значення яких розраховується за формулою середньої арифметичної простої) 

[374, с. 389]. 

При цьому, розробленою нами шкалою передбачено рекомендовані 

значення для стандартної шкали, які були розраховані на основі рекомендованих 

меж фінансових показників в економічній літературі, урахування ринкової 

ситуації та рівня економічного розвитку в країні та експертних оцінок. 
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Відповідно до рекомендованих значень, розподіл рівнів інвестиційної 

привабливості варіюється у таких межах: низька інвестиційна привабливість 

(інтегральний коефіцієнт менше або рівний 14,25), середня інвестиційна 

привабливість (інтегральний коефіцієнт в межах 14,25-24,55), висока 

інвестиційна привабливість (інтегральний коефіцієнт вище 24,55).  

Особливістю шкали, яка посилює точність оцінки, є необхідність 

одночасного виконання двох умов: інтегральний показник повинен не лише 

потрапляти в певні межі, щоб підприємство було визнане, наприклад, високо 

привабливим, а й задовольняти умови розподілу показників за рівнями 

інвестиційної привабливості. Необхідність введеня додаткових умов пов’язана з 

тим, що певні показники підприємства (особливо фінансові), можуть приймати 

значення набагато більші за 1 чи менші від 0, впливаючи таким чином на рівень 

загального інтегрального показника. Тому для об’єктивності оцінки, введені 

проміжні рівні інвестиційної привабливості: якщо рівень інтегрального 

показника задовольняє умови, а розподіл показників не задовольняє, то рівень 

привабливості буде високий-середній і середній-низький, якщо розподіл 

показників задовольняє умови, а рівень інтегрального показника ні, то рівень 

привабливості буде середній-високий і низький-середній. У такому випадку 

підприємства, що належать до груп висока-середня та середня низька, 

поступаються місцем у рейтингу підприємствам, які належать, відповідно, до 

високої та середньої груп привабливості (тобто задовольняють обидві умови за 

шкалою) навіть якщо інтегральний показник підприємств, що не задовольняють 

обидві умови за шкалою) є вищим. Підприємства ж, які потрапили до груп 

середня-висока та низька-середня, навпаки, стають на щабель вище, відповідно, 

ніж підприємства з середньої та низької груп. Підприємства, що потрапили в 

зазначені проміжні групи, мають бути детальніше проаналізовані інвестором з 

метою прийняття раціонального рішення щодо рівня їх привабливості [374, с. 

392]. 

4. Завершальний етап оцінювання інвестиційної привабливості 

підприємства передбачає побудову моделі інвестиційної привабливості шляхом 
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нанесення на площину меж рівнів високої, середньої та низької привабливості та 

графіків порівнюваних підприємств відповідно до значень 36 розрахованих 

показників, їх аналіз відповідно до отриманих графіків (в якій зоні привабливості 

здебільшого знаходиться графік, відносно яких груп показників підприємство 

має слабкі чи сильні сторони тощо). Даний етап також включає можливість 

побудови графіків одного й того ж підприємства в динаміці за кілька років, щоб 

визначити не лише поточний стан показників, а й їх тенденції [374, с. 393]. 

Окремо слід зупинитися на особливостях формування та використання 

запропонованої нами комплексної системи показників інвестиційної 

привабливості підприємства. Система управління інвестиціями підкреслює 

важливість комплексного підходу до оцінки інвестиційної привабливості 

господарюючих суб’єктів. Тому на підставі інтегральних розрахунків, даних 

прогнозування, стратегічних цілей, інвестиційної діяльності суб'єкта 

підприємницької діяльності визначаються шляхи та засоби досягнення цих 

цілей. Інвестиційна привабливість підприємства в стратегічному контексті 

спрямована на збільшення інвестиційної активності та підтримання її 

оптимального рівня. Характер інвестиційної діяльності визначається в процесі 

прогнозування прибутку, з якого випливає кількісна прогностична вартість 

інвестиційних показників у майбутньому, а критичний рівень інвестиційної 

діяльності визначає продуктивність компанії та якісні зміни її вартості на ринку. 

Оскільки інвестиційна привабливість підприємства вимагає збалансованого 

аналізу ряду економічних показників, формування процесу забезпечення 

інвестиційної діяльності та дотримання вимог до якості результатів, 

прогнозовану ефективність інвестиційних вкладень можна оцінити за 

допомогою ряду коефіцієнтів. Перелік та вага цих коефіцієнтів може коливатися 

у залежності від цілей інвестора, виробничих та технічних характеристик 

підприємства щодо якого здійснюється інвестування, засобів економічного 

розвитку підприємствау даний час, а також можливостей і очікуваних 

перспектив економічного розвитку. 
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З урахуванням цього, запропонована нами комплексна система показників 

для оцінки інвестиційної привабливості підприємства складається з таких груп 

показників: ринкова позиція, майновий комплекс, прибутковість, фінансова 

стійкість, ризики, інноваційний потенціал. Кожна з цих груп включає по шість 

коефіцієнтів, що визначають рівень інвестиційної привабливості, відповідно, за 

кожною групою та є адаптованими для аналізу підприємств аграрної сфери 

(додаток Г) [374, с. 391]. 

Особливостями даної системи показників є: 

− комплексність, що дозволяє аналізувати не лише окремі елементи 

ефективності функціонування підприємства, а й отримати повну і загальну 

інтерпретацію всіх показників, важливих при прийнятті рішення інвестором; 

− доповнення стандартних методик групами показників рівня 

інвестиційного ризику та інноваційного потенціалу підприємств, а також 

формування удосконаленої системи показників, що більш точно описують 

привабливість підприємства з ринкової, прибуткової та майнової позицій, а 

також позиції фінансової стійкості; 

− всі показники підприємства є стандартизованими та відповідними для 

аналізу діяльності підприємства будь-якої галузі та організаційно-правової 

форми за рахунок використання методики визначення відносних коефіцієнтів; 

− для забезпечення правильності інтерпретації результатів у системі 

показників виключено можливість їх «різноспрямованості» шляхом обчислення 

дестимуляторів (тобто обернених показників, зростання яких є свідченням 

зниження інвестиційної привабливості), якими є х8, х9 та х29; 

− для коефіцієнтів представлено два варіанти меж: чіткі (формалізовані) 

та рекомендовані. Чіткі рекомендовані межі визначені для стандартних 

показників – показників прибутковості та фінансової стійкості. Для іншої 

частини запропонованих коефіцієнтів рекомендовані межі є «м’якими» та 

визначаються експертним методом залежно від особливостей кожного окремого 

інвестиційного проекту та прийнятності певного рівня показника для інвестора. 
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Найбільш доречним способом визначення меж інвестиційної привабливості, 

відповідно до експертної методики, є порівняння експертами значень 

відповідних показників з еталонними (або найкращими) по галузі, регіону, країні 

або світу; 

− для всіх показників характерною є пряма залежність: чим ближче 

значення коефіцієнта до 1 або вище, тим тим вищою є інвестиційна 

привабливість підприємства. Це пов’язано з їх економічним змістом – чим 

більшим є значення показників, тим ефективніим є використання ресурсів, тим 

кращими є фінансові результати діяльності; 

− включення у комплексну оцінку показника, який не має числового 

виміру, але врахування якого є дуже важливим для інтерпретації рівня 

інвестиційної привабливості підприємства в частині ризиковості вкладень –

фінансова прозорість і розкриття інформації. Цей показник розраховується 

бальним методом. Його рівень визначається шляхом порівняння фактично 

отриманих балів у діапазоні від 0 до 10 балів (0-1бал –дуже низький рівень 

показника; 2-4 бали – низький рівень показника; 5-7 балів – середній рівень 

показника; 8-10 балів – високий рівень показника) з тими значеннями, які є 

найкращими для ефективного здійснення інвестиційної діяльності підприємства 

(завжди дорівнює максимуму – 10 балам). Кінцевий бал, що характеризує рівень 

показника, визначають як середнє арифметичне індивідуальних бальних оцінок, 

виставлених експертами відповідно до стану, що характеризує вказаний 

показник системи [374, с. 392]. 

Практичне значення запропонованої комплексної системи показників 

інвестиційної привабливості для підприємства зумовлене тим, що дані відносно 

рівня інвестиційної привабливості є підставою для оцінки необхідних видів та 

обсягів ресурсів, та визначення напрямів подальшого розвитку підприємства. 

Головними перевагами комплексної методики графічного інтегрування 

інвестиційної привабливості підприємства перед іншими методами, є те, що вона 

є: 
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1) комбінованою, тобто включає в себе переваги як інтегрального 

методу,  так і ринкового, та частково матричного методу за рахунок розбиття 

площини побудови графіків інвестиційної привабливості на окремі кількісно 

визначені зони; 

2) дозволяє кількісно оцінити різні аспекти господарсько-економічної 

діяльності підприємства шляхом елементарного розрахунку визначеної кількості 

коефіцієнтів, що найбільш повно характеризують поточний стан об’єкта 

інвестування. Система не містить специфічних параметрів, що дає можливість 

порівнювати підприємства різних галузей; 

3) не потребує значних витрат часу на проведення оцінки. Розрахунок 

параметрів та побудову моделі інтерпретації методу можливо автоматизувати 

шляхом використання пакету стандартних комп’ютерних програм; 

4) має математичне обґрунтування, тобто кінцеві показники для 

порівняння інвестиційної привабливості кількох підприємств обчислюються за 

допомогою методу чисельного інтегрування, є кількісно визначеними і 

порівнюваними. Звичайно, повністю уникнути наближених оцінок (а саме 

експертних, порівняння з ринком) в методиці не видається можливим, зокрема 

через те, що сам термін «інвестиційної привабливості» не позбавлений 

суб’єктивізму. Однак експертна оцінка використовується виключно для 

визначення меж розподілу зон низької, середньої та високої інвестиційної 

привабливості, що для кожного інвестора, в залежності від цілей та побажань 

інвестування, зовнішніх умов середовища та інших факторів є різною; 

5) характеризується гнучкістю меж визначення рівня інвестиційної 

привабливості підприємства та врахуванням вагового коефіцієнту h, шляхом 

включення у методику психологічного чинника – інтересів інвестора, зокрема: 

1) можливості коригування меж між рівнями інвестиційної привабливості 

підприємства; 2) вагомості (h) груп коефіцієнтів, залежно від напряму і цілей 

інвестування та переваг і побажань інвестора. У першому випадку, на нашу 

думку, використання жорстких рамок, як у більшості матричних підходів до 

аналізу інвестиційної привабливості, є неправильним, оскільки поділ шкали на, 



81 
 

 

наприклад, три (низький, середній і високий рівень) чіткі рівновіддалені від 

максимального та мінімального показника квадранти,  не є обґрунтуванням для 

висновку, що підприємство є, наприклад, інвестиційно непривабливим. У 

переважній більшості методик, вплив зовнішніх факторів і специфіка галузі не 

враховується, а отже, фактичні значення показників можуть бути далекі від 

еталонних, однак, за умов поправки на особливості зовнішнього середовища чи 

цілі інвестування, прийнятними для інвестора. У другому випадку прояв 

врахування психологічного чинника є конкретно вираженим через коефіцієнт h. 

Для прикладу, якщо ціллю інвестора є наявність у підприємства великої площі 

земельних угідь, будівель і споруд, зокрема заводів та великих виробничих площ, 

то для реалізації інвестиційного проекту, де це є прерогативою для вкладення 

інвестицій, показники прибутковості підприємства практично не матимуть 

вагомості. Навіть навпаки, інвестувати кошти у збиткове підприємство можливо 

навіть на більш вигідних умовах для інвестора. Відповідно, інвестор надасть 

більші значення коефіцієнту h у групі показників майнового комплексу, та менші 

– для показників прибутковості підприємства, чим буде виражена соціальна 

складова поняття інвестиційної привабливості підприємства; 

6) має можливість наочної інтерпретації результатів оцінки 

інвестиційної привабливості, що є значною перевагою, оскільки дана модель 

побудована за принципом простоти використання, доступності тлумачення 

результатів, і не потребує специфічних економічних знань для розуміння 

результату дослідження, що істотно підвищує її практичну значимість для 

використання на вітчизняних підприємствах усіх сфер та галузей діяльності. 

Крім того, використання даної графічної моделі дозволяє не лише порівняти 

кілька підприємств на площині та визначити найкращий варіант для 

інвестування, а й простежити зміни графіку інвестиційної привабливості 

підприємства в динаміці, що дозволить швидше виявити слабкі місця 

економічної діяльності підприємства; 

7) окрім найчастіше вживаних для оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства показників прибутковості, фінансового стану підприємства і 
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ринкових показників, враховує такі важливі детермінанти як ризик інвестування 

та інноваційний потенціал підприємства, Крім того, в межах методу розроблено 

систему коефіцієнтів для їх оцінки; 

8) методика є універсальною та адаптованою для аграрних 

підприємств, оскільки всі показники, що відображаються у таблиці є можливі 

для розрахунку як на виробничих, так і на підприємствах аграрного сектору та 

різнобічно інтерпретують рівень їх інвестиційної привабливості. Крім того, у 

комплекс показників включено вплив такого важливого фактору для сільського 

господарства як земля (коефіцієнт х7). Зважаючи на особливості сільського 

господарства як галузі економіки, зауважимо, що поряд з якістю активів, що 

передусім цікавить потенційного інвестора і є об’єктом купівлі-продажу, 

безпосередній інтерес викликає наявність та якість земельних угідь. Важливість 

цього факту пояснюється утворенням диференціальної земельної ренти як 

додаткового доходу від використання землі залежно від її якості, місця 

розташування тощо, що відображається вартісним виміром даного показника для 

полегшення розрахунків (чим гірша якість земель, місце розташування тощо, тим 

нижчою є ціна). Тому врахування цього елементу інвестиційної привабливості 

аграрних підприємств при оцінці є обов’язковим; 

9) враховує вплив на формування інвестиційної привабливості 

підприємства соціальної складової, яка визначається коефіцієнтом величини 

соціальних інвестицій. Разом із впровадженням концепції соціальної 

відповідальності, на вітчизняних підприємствах набуває поширення практика 

соціального інвестування. Запропонований показник враховує сукупність 

матеріальних, технологічних, управлінських та інших ресурсів, а також 

фінансових засобів підприємства, спрямованих на реалізацію соціальних 

програм, які у стратегічній перспективі принесуть підприємству певних 

соціальний і економічний ефект [374, с. 392]. 

Практичне значення комплексної методики графічного інтегрування 

інвестиційної привабливості для підприємства полягає у тому, що на основі 

отриманих результатів оцінки стає можливим виділення основних напрямів 
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інвестування ресурсів з метою ефективної реалізації інвестиційного проекту, 

вдосконалення господарської діяльності підприємства, підвищення 

результативності його функціонування та конкурентоспроможності на ринку. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Інвестиційна привабливість підприємства є складним та багатогранним 

поняттям, яке являє собою комплексний показник потенційно можливого рівня 

розвитку підприємства, що виражається у сукупності умов і характеристик 

взаємодії його внутрішнього і зовнішнього середовища, та, при певному ступені 

ризику, забезпечує задоволення особистого інтересу інвестора до здійснення 

вкладень з метою отримання економічного і соціального ефекту. Запропоноване 

визначення враховує: суб’єктивну думку потенційного інвестора щодо 

задоволення його очікувань, що випливає із самої сутності поняття 

«привабливість», яке, хоч і широко використовується у економічній літературі, 

але має психологічний вимір; забезпечує досягнення узгодженості та симбіозу 

між умовами і характеристиками взаємодії внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємства. 

Для розуміння сутності і складових поняття інвестиційної привабливості 

підприємства визначено концептуальні підходи, під впливом яких формується 

інвестиційна привабливість підприємства: концепцію інтегральної оцінки 

показників підприємства, концепцію економіко-психологічної задоволеності 

інвестора, концепцію сукупності умов та характеристик діяльності 

підприємства, концепцію перспективності розвитку підприємства, концепцію 

факторного аналізу ефективності інвестицій. Інвестиційну привабливість 

підприємства слід трактувати таким чином, щоб важливі елементи кожної з 

досліджених концепцій були поєднані в одному визначенні. Удосконалено 

визначення змісту поняття «інвестиційна привабливість аграрного 
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підприємства», що, на відміну від існуючих, ґрунтується на міждисциплінарному 

підході та комплексно враховує особливості аграрного сектору. Авторське 

трактування містить у собі не лише характерні для всіх видів діяльності 

фінансово-економічні, виробничі, інформаційні, інноваційні та організаційно-

економічні складові інвестиційної привабливості, а й враховує специфічний 

вплив елементів формування інвестиційного середовища аграрних підприємств, 

які знаходяться в юридично-правовій, соціальній, екологічній та ресурсній 

площинах. 

У зв’язку з необхідністю створення сприятливого інвестиційного 

середовища функціонування вітчизняних агропідприємств запропоновано 

основні складові механізму формування інвестиційної привабливості 

підприємства, які включають складові елементи, пряма чи опосередкована дія 

яких впливає на формування інвестиційної привабливості підприємства: 

внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, що регулюється впливом 

підсистем забезпечення його інвестиційної привабливості (внутрішньої і 

зовнішньої) та підсистеми управління інвестиційною привабливістю 

підприємства, вплив якої передбачає оцінку, організацію, планування і контроль 

рівня його інвестиційної привабливості. У результаті функціонування механізму 

визначається ефективність та ефект від його дії, що спрямовані, відповідно, на 

покращення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, позитивні 

зміни в якому сприятимуть пришвидшенню інтеграції України в глобальне 

конкурентне середовище. 

Удосконалено аналітичний інструментарій оцінювання інвестиційної 

привабливості агропідприємств в частині формування комплексної системи 

показників інвестиційної привабливості підприємства, що відповідно до 

запропонованої структури включає групи показників для оцінки ринкової 

позиції, майнового комплексу (з урахуванням землі), прибутковості, фінансової 

стійкості, ризиків інвестування, інноваційного потенціалу). Кожна з зазначених 

груп включає по шість специфічних коефіцієнтів, які визначають рівень 

інвестиційної привабливості за відповідною групою. Особливостями та 
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перевагами даної системи показників є: комплексність, доповнення стандартних 

методик показниками рівня інвестиційного ризику та інноваційного потенціалу 

підприємств; стандартизація; односпрямованість показників; гнучкість 

рекомендованих меж для кожного коефіцієнта.  

Запропонована комплексна методика оцінки інвестиційної привабливості 

підприємств, що передбачає на одному з етапів дослідження використання 

методу графічного інтегрування інвестиційної привабливості підприємства для 

аналізу ефективності інвестиційних вкладень. Запропонована комплексна 

методика має ряд переваг: 1) є комбінованою, тобто включає в себе переваги як 

інтегрального методу, так і ринкового, та матричного методу; 2) забезпечує 

кількісну оцінку різних аспектів економічної діяльності підприємства шляхом 

розрахунку визначеної кількості коефіцієнтіві не потребує значних витрат часу 

на її проведення; 3) має формалізоване обґрунтування – кінцеві показники для 

порівняння інвестиційної привабливості декількох підприємств обчислюються 

за допомогою методу чисельного інтегрування; 4) враховує психологічну 

складову шляхом включення у методику побажань інвестора, які виражаються 

через варіювання рівня вагового коефіцієнта h; 5) характеризує соціальну 

складову інвестиційної привабливості підприємства. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

 

2.1.  Вплив сучасних тенденцій розвитку аграрних підприємств на їх 

інветиційну привабливість 

 

 

Інвестиційна привабливість підприємств аграрного сектору істотною 

мірою залежить від специфічних, іманентно властивих лише цій галузі, 

особливостей, а саме:  

− основним засобом виробництва, елементом продуктивних сил є земля. 

Особливість аграрного сектору зумовлена тим, що земля є предметом праці, й 

одночасно засобом праці [107, с. 322]. Тому земля, що використовується у 

сільськогосподарському виробництві, для збереження її продуктивності, якості 

й цінності потребує постійного відтворення. Це зумовлює необхідність її 

раціонального використання (дотримання правил вирощування 

сільськогосподарських культур, біологічно й економічно обгрунтованих 

сівозмін тощо), збереження й підтримання родючості ґрунтів; 

− у сільському господарстві взаємодіють обидві групи об‘єктивних 

законів – природно-біологічні та соціально-економічні. Дія природно- 

біологічних законів виявляється стихійно, непередбачувано; 

− діяльність аграрних підприємств пов‘язана з виробництвом основних, 

необхідних та безпечних продуктів, які мають бути доступними для усіх 

соціальних груп населення;  

− продуктивність праці залежить не лише від рівня інноваційності 

використовуваних техніки й технологій, але переважною мірою від природних 

процесів, погодних умов, ряду біологічних чинників тощо. Це обумовлює 
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ризиковість, нестабільність функціонування й розвитку аграрного сектору. 

Однаковий розмір фінансових вкладень, однакова кількість і якість затраченої 

праці можуть давати істотно різні результати; 

− виробництво сільськогосподарської продукції має сезонний характер, а 

ритм виробництва залежить від природно-кліматичних та погодніх умов. Це 

породжує коливання у використанні капітальних ресурсів (зокрема, техніки), 

людських ресурсів, а відповідно, й пропозиції продукції на ринку;  

− остаточних розмір доходів формується лише після реалізації продукції; 

− рівень концентрації виробництва значною мірою визначається 

наявними розмірами земельних угідь, інтенсивністю їх використання, а ткож 

якістю й продуктивністю [107, с. 324] тощо. 

Наявність вищезазначених особливостей відрізняє сільське господарство 

від інших галузей економіки; саме тому їх важливо враховувати при оцінці 

інвестиційної привабливості аграрного сектору України. 

Аграрний сектор України залишається одним з найважливіших секторів 

вітчизняної економіки, який має значні природні конкурентні переваги. Площа 

сільськогосподарських земель України є найбільшою в Європі – 41,5 млн га, що 

становить 70% території країни, з яких – 32,5 млн га використовуються для 

вирощування сільськогосподарських культур [125, с. 3]. За даними Державної 

служби статистики України, тут створюється близько 10,5 % [342] валової 

доданої вартості [311, с. 7], зайнято близько 3 млн населення (17% зайнятих в 

Україні) [125, с. 3]. Незважаючи на зменшення площі сільськогосподарських 

угідь через анексію АРК та військові дії на Донбасі, галузь зберігає позитивну 

динаміку розвитку− в 2018 р. порівняно з 2017 р. обсяг валової продукції 

сільського господарства збільшився на 8,1 % і стабілізувався в 2019 р. порівняно 

з 2017 р. [311, с. 10]. Розвитку сектору також сприяють близькість основних 

ринків збуту, наявність транспортної інфраструктури, постійне підвищення 

попиту на продукти харчування на світовому ринку, а також наявність відносно  

дешевої робочої сили.  
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За оцінками експертів, Україна належить до країн з найвищим рейтингом 

щодо потенційних можливостей агропромислового комплексу. У даній сфері 

здійснюється виробництво продуктів харчування та сировини для 

промисловості. Це формує потенціал продовольчої, а також, визначеною мірою 

економічної, екологічної та енергетичної безпеки країни, забезпечуючи розвиток 

взаємопов'язаних галузей вітчизняної економіки та створюючи соціально-

економічні передумови розвитку сіл. 

На фоні загального спаду прибутковості та інвестиційної привабливості 

підприємств інших галузей національної економіки, аграрний сектор України 

демонструє в цілому позитивну динаміку. Так, за даними експертів, у 2019 р. 

аграрні активи були інвестиційно найпривабливішими, їх приваблівість буде 

високою, принаймні на короткострокову перспективу [355, 140]. Світовий банк 

назвав нарощування інвестицій в українську аграрну галузь важливою умовою 

зростання його продуктивності. За даними експертів, Україна при належному 

інвестуванні може втричі збільшити валове виробництво сільськогосподарської 

продукції [141]. 

Однак, щоб виявити довгострокові перспективи розвитку вітчизяного 

агросектору, які визначатимуть їх інвестиційну привабливість у майбутньому, 

важливо проаналізувати сучасні тенденції галузі. Дослідження специфіки й 

особливостей вітчизняного аграрного сектору, напрямів та динаміки його 

зростання розвитку, дозволило нам виділити наступні тенденції, що 

характеризують розвиток аграрних підприємств в Україні (рис. 2.1).  

Перша тенденція пов’язана зі структурою та динамікою інвестицій. 

Агропідприємства потребують коштів для фінансування власної поточної 

діяльності, страхування існуючих ризиків, пов’язаних зі специфікою галузі, 

впровадження новітніх технологій і техніки, розширення та побудови 

ефективної транспортної та торговельної інфраструктури тощо. З цією метою 

мають використовуватися як власні, так і залучені фінансові ресурси, в тому 

числі інвестування та кредитування. Однак, на даний момент за наявності 
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значної кількості фінансових інструментів на ринку України агропідприємства 

мають обмежений доступ до цих ресурсів. 

З цією метою мають використовуватися як власні, так і залучені фінансові 

ресурси, в тому числі інвестування та кредитування. Однак, на даний момент за 

наявності значної кількості фінансових інструментів на ринку України 

агропідприємства мають обмежений доступ до цих ресурсів. 

 
Рис. 2.1. Сучасні тенденції розвитку аграрних підприємств в Україні 

Джерело: Побудовано автором з використанням джерел[26, 74, 115, 251, 

254, 256, 305, 207, 76, 326, 289]. 

3. Зростання рівня продуктивності праці аграрних підприємств 

4. Стабільність позицій аграрного сектору як найприбутковішої 
галузі української економіки 

1. Скорочення іноземних інвестицій та висока частка 
самофінансування інвестицій аграрними підприємствами 

5. Зростання експортного потенціалу українських аграрних 
і  

7. Становлення діяльності та розвитку вітчизняних фермерських 
господарств 

6. Збільшення податкових надходжень від вітчизняних аграрних 
підприємств за останні роки 

8. Розширення сектору органічного агровиробництва та 
зростання конкурентоспроможності підприємств 

2. Падіння обсягів фінансування та державної підтримки 
розвитку вітчизняних  аграрних підприємств 

9. Підвищення якості продукції підприємств аграрної сфери за 
рахунок виходу на ринки ЄС 

+   Сучасні тенденції розвитку аграрних підприємств в Україні 
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Протягом останніх років головним джерелом фінансування господарської 

діяльності аграрних підприємств були і залишаються їх власні доходи. Причому, 

частка власних грошових коштів у загальному обсязі інвестицій у 2019 році 

досягла 90,8% (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 

сільське господарство України у 2014-2019 рр., % 

Джерело: Побудовано автором на основі [254, 146] 

Світовий досвід засвідчує, що одним з варіантів інвестування аграрного 

сектору є його кредитування. В Україні ситуація виняткова. На сільське 

господарство зараз припадає лише 7% кредитного портфелю банківської 

системи [1]. Частка банківського кредитування аграрного сектору та подібних їм 

позикових коштів є вкрай низькою і в 2019 р. становила лише 8,5 % від загальних 

інвестиційних ресурсів (рис. 2.2). За даними НБУ, частка сільського 

господарства у сукупних кредитах в реальному секторі економіки також є 

незначною: за останні 2 роки зросла лише на 1 % і на кінець 2019 р. становила 
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8 % або 63,5 млрд.грн. (у 2018 р. частка кредитних коштів, наданих 

підприємствам сільського, лісового і рибного господарств становила 7,1% (60,3 

млрд.грн), у 2016 р. – 6,7 % (55,4 млрд.грн), а у 2015 р. – 6,1% (48,4 млрд.грн) [1], 

[88]. Тим часом, позитивною тенденцією для розвитку аграрного сектору є зміна 

структури банківського кредитування. Так, в абсолютних розмірах за останні два 

роки обсяг довгострокових кредитів, наданих сільськогосподарським 

підприємствам, збільшився більш ніж в 4 рази – з 15,4 млрд. грн. – у 2017 р. до 

63,5 млрд. грн. на кінець 2019 року [1, 53]. 

Обсяг державної підтримки аграрних виробників також характеризується 

як незначний. Так, сумарна частка виділених коштів із державного та місцевих 

бюджетів у 2020 році становить 4 млрд грн, що на 1,9 млрд грн менше ніж у 2019 

році [53]. Водночас, ефективний розвиток аграрних підприємств, як показує 

світовий досвід,  потребує системної та цілеспрямованої державної підтримки з 

використанням стимулюючих і регулятивних заходів щодо створення 

сприятливіших умов господарювання. 

Ще одним джерелом інвестування аграрного сектору є іноземні інвестиції. 

Частка іноземного інвестування у джерелах фінансування сільського 

господарства країни у 2017 році становила 1,4% [146]. Так, глибока економічна 

та політична криза, військові дії, непрогнозована і непрозора державна політика, 

неефективність реформ щодо оподаткування та використання земельних 

ресурсів, незахищеність прав землевласників та кредиторів, недостатнє 

фінансування аграрного сектору, епідемія коронавірусу та інші чинники наразі 

об’єктивно не сприяють надходженню інвестицій до України. Як результат, 

частка іноземних інвестицій у аграрному секторі економіки є незначною, про що 

свідчать дані у додатку З. Так, частка сільського, лісового та рибного 

господарства в загальних обсягах прямих іноземних інвестицій у 2019 р. 

становила лише 1,1 % [337]. Зміна політико-економічної ситуації в Україні у 

2013 р. спричинила падіння обсягу іноземних інвестицій у сільське господарство 

у розмірі 21 %, однак у 2015-2016 рр. ситуація дещо покращилася і в 2016 р. темп 

приросту прямих іноземних інвестицій становив 16,67 % та 6,14% в 2017 р.. 
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Однак, у 2018 р. і 2019р. темп приросту іноземних інвестицій знову скоротився 

до -9,8% та -12,6% відповідно. 

Для кращого розуміння структури джерел інвестування, проаналізуємо 

динаміку іноземних інвестицій в сільське господарство України у розрізі 

окремих країн. Для аналізу відібрано лише ті країни, які забезпечують 80 % 

припливу інвестицій до України (додаток И). 

Найбільшими інвесторами сільського господарства України у 2019 р. були 

Кіпр (46,8%), Польща (9,8%) та Нідірланди та Німеччина (7,4% та 6,9%). Значна 

частка прямих інвестицій з Кіпру пояснюється наявністю офшорних зон. Як 

показав аналіз, переважна частка іноземних інвестицій спрямовується у 

рослинництво – 55,4%, зокрема у вирощування однорічних і дворічних культур. 

Це пояснюється найбільшою експортноорієнтованістю цієї продукції. На 

тваринництво припадає 30,4 % інвестицій. Найменше іноземних інвестицій 

припадає на відтворення рослин [206, с. 35]. 

Наступною тенденцією розвитку аграрного сектору України є зниження 

обсягів державного фінансування та інших форм державної підтримки 

підприємств. Аналізуючи державну підтримку та фінансування сільського 

господарства, не викликає сумніву той факт, що інвестиції та підтримка розвитку 

аграрних підприємств з боку держави – це інвестиції у людський ресурс, 

зосереджений у сільських територіях країни. 

Порівняння практики державної підтримки сільського господарства у 

країнах з розвиненою соціальноорієнтованою економікою з українськими 

реаліями засвідчило: сума бюджетних дотацій в ЄС становить близько 525 євро 

на 1 га, у тому числі в Польщі – 345 євро, тоді як в Україні даний показник не 

перевищує 20 євро. Іншим індикатором, що відображає рівень підтримки 

сільського господарства є показник «ProducerSupportEstimate» (PSE), що 

розраховується як співвідношення обсягів прямої й опосередкованої 

підтримки в обсязі валової продукції сільського господарства. За даними 

дослідження ОЕСР, проведеного в 2019 р., в Китаї цей показник становив 12,1 %, 

в Кореї – 46,1 %, в Японії – 41,3 %, в Туреччині – 13,5 %, у країнах Євросоюзу– 
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19,0 %. Натомість в Україні його значення виявилося дуже низьким –1,6% [389, 

123] . 

Таким чином, частка витрат державного бюджету в Україні, яка 

спрямовується на фінансування розвитку аграрного сектору, порівняно з 

аналогічними показниками розвинутих країн є відносно незначною. Більше того, 

можемо констатувати не тільки низький рівень державного фінансування 

аграрного сектору, а й його практично негативну динаміку. 

 

Рис. 2.3. Динаміка обсягів державного фінансування аграрних підприємств 

України у 2010-2019 роках, млн грн 

Джерело: Побудовано автором з на основі [256, 313] 

Попри те, слід зазначити, що в Україні існує ряд державних програм, 

відповідно до яких передбачене державне фінасування аграрного сектору. 

Зокрема, Законом України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» №1877-IV від 24.06.2004 р. передбачено такі види підтримки 

сільськогосподарських виробників: 

− 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів»; 

− 2801180 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі»; 

− 2801230  «Державна підтримка розвитку фермерських господарств»; 
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− 2801350 «Державна підтримки розвитку хмелярства, закладення 

молодих садів, виноградників та ягідників»; 

− 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам»; 

− 2801490 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі 

на умовах фінансового лізингу»; 

− 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва»; 

− 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» [61, с.76]. 

Водночас, більшість з цих програм на практиці реалізується недостатньо, 

або не реалізується взагалі. Це пов’язано з тим, що на їх фінансування 

виділяється обсяг ресурсів, недостатній для розв’язання назрілих проблем. Крім 

того, іноді навіть незначні обсяги дотацій, закладені в бюджет, не завжди 

надаються і дуже часто освоюються не повністю. Тому, удосконалення системи 

та існуючих механізмів державної підтримки в аграрному секторі України та 

запровадження системи контролю щодо цільового використання бюджетних 

коштів буде не лише корисним і важливим для розвитку аграрного сектору й 

підвищення рівня життя населення в сільській місцевості, а ще й сприятиме 

збереженню земель та охороні навколишнього середовища. 

Третьою тенденцією розвитку вітчизняного аграрного сектору є зростання 

рівня продуктивності праці на аграрних підприємствах. Аналіз цього показника 

демонструє, що з 2010 р. спостерігається тенденція до його підвищення. Зокрема, 

показник продуктивності праці в 2019 р., порівняно з базовим періодом (2010 р.), 

зріс на 144,2 % (рис. 2.4). Удосконалення технологій ведення сільського 

господарства і використання у виробничій діяльності підприємств сучасної 

агротехніки сприяло значному збільшенню урожаїв зернових та бобових від 

39,27 млн т в 2010 році до 75,14 млн т в 2019 році в Україні [302], що свідчить 

про позитивну тенденцію збільшення врожайності і підвищення продуктивності 

праці на аграрних підприємствах. Однак, важливо підкреслити, що 

впровадження прогресивних технологій відбувається переважно у великих 

агрохолдингових компаніях, тоді як середні, малі підприємства, а також 
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фермерські господарства, значно поступаються за рівнем техніко-інноваційного 

розвитку.  

 
Рис. 2.4. Динаміка продуктивності праці на аграрних підприємствах 

України у 2010-2019 роках, у постійних цінах 2016 року, тисяч гривень на 1 

зайнятого у сільськогосподарському виробництві 

Джерело: Побудовано автором на основі [254, 302 c. 55] 

Четвертою тенденцією розвитку аграрного сектору є його вища 

прибутковість, порівняно з іншими галузями економіки. Так, аграрний сектор 

протягом останніх років був найприбутковішою галуззю української економіки. 

Як свідчать розрахунки (табл. 2.1), рентабельність операційної діяльності 

українських агропідприємств у 2019 р. становила 19,3 %. Максимальна 

рентабельність аграрного сектору України була зафіксована в 2015 р. – 30,4 %, 

однак у наступні роки вона дещо знизилась і у 2019р. становила 16,1%. За останні 

10 років сільське господарство було традиційно одним із лідерів за рівнем 

операційної рентабельності серед галузей. Хоча у 2019 році цей показник 

знизився до 19,3% і став одним із найнижчих починаючи з 2014 року. Для 

порівняння: у 2019 р. рентабельність професійної, наукової та технічної 

діяльності становила 23,7 %, оптової і роздрібної – 25,7 %, інформації і 

телекомунікацій – 15,4 %, тимчасового розміщення й організації харчування – 
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10,2 %, промисловості – 5,8 %, сільське, лісове та рибне господарство – 19,3 % 

тощо [26, 279]. Падіння цін на основну сільськогосподарську продукцію при 

зростанні собівартості ії виробництва стало основною причиною зменшення 

рентабельності операційної діяльності сільського господартва у 2019 році [258]. 

За обсягом генерованого чистого прибутку у 2019 р. агропідприємства 

України займали перше місце з показником 90,17 млрд. грн., і порівняно з 

2018 р. його обсяг збільшився на 27,9 %. Прибуток отримали 83,4 % аграрних 

підприємств.  

Ще однією тенденцією є зростання експортного потенціалу аграрних 

підприємств. Як показує аналіз, сільське господарство є одним з основних 

джерел надходження валютних коштів в Україну і ключовим фактором 

підтримання торговельного балансу країни. Україна входить до трійки світових 

експортерів сільськогосподарської продукції. Так, за результатами проведеного 

нами аналізу та розрахунків, було визначено, що зовнішньоторговельний обіг 

сільськогосподарської продукції у 2019 р. становив 28,6 млрд. дол. США і 

збільшився, порівняно з 2010 р., на 84,5 %. Причиною стало стрімке зростання 

експорту сільськогосподарської продукції, який у 2019 р. становив 44,6 % 

загального обсягу експорту (у 2010 р. – 19,4 %), ставши найвищим серед інших 

галузей вітчизняної економіки [17, c. 98, 133]. 

Переважаюче зростання обсягів експорту над імпортом, як результат, 

сприяло зростанню позитивного зовнішньоторговельного сальдо торгівлі 

вітчизняною сільськогосподарською продукцією, значення якого зросло з 

4,1 млрд дол. США у 2010 р. до 16,2 млрд дол. США – у 2019 р.(у 4 рази). Також, 

обсяг імпорту сільськогосподарської продукції збільшився з 5,7 млрд дол. США 

до 6,2 млрд дол. США або на 8,7 % (рис. 2.5). 

Переважаюче зростання обсягів експорту над імпортом, як результат, 

сприяло зростанню позитивного зовнішньоторговельного сальдо торгівлі 
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 Таблиця 2.1 

Обсяг та динаміка основних показників діяльності аграрних підприємств в Україні у 2010-2019 роках 
Показники Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Показники по сільськогосподарським підприємствам загалом 

Чистий прибуток 
(збиток), млн грн 

17253,6 25267,0 26728,4 14925,7 21413,4 101912 89816,3 68276,8 70461,8 90167,0 

Рівень 
рентабельності всієї 
діяльності, % 

17,5 19,3 16,3 8,3 9,3 30,4 25,6 16,5 14,2 16,1 

Рівень 
рентабельності 
операційної 
діяльності, % 

24,5 24,7 22,8 11,7 21,4 43 33,6 23,2 18,9 19,3 

Кількість найманих 
працівників, тис. 
осіб 

645,2 632,1 621,8 579,8 528,9 500,9 513,2 489,2 479,8 461,5 

з них підприємства, які одержали чистий прибуток 
у % до загальної 
кількості 

69,6 83,5 78,6 80,3 84,7 88,9 88,4 86,7 86,7 83,4 

Чистий прибуток, 
млн грн 

22094,9 30182,3 33570,1 26186,6 51668,0 127526 102496,1 88676,3 93249 114666,4 

з них підприємства, які одержали чистий збиток 
у % до загальної 
кількості 

30,4 16,5 21,4 19,7 15,3 11,1 11,6 13,3 13,3 16,6 

Чистий збиток, 
млн грн 

4841,3 4915,3 6841,7 11260,9 30254,6 25613,3 12679,8 20399,5 22787,2 24499,4 

Джерело: Складено і розраховано автором з використанням джерел [254, 302 c. 169] 
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вітчизняною сільськогосподарською продукцією, значення якого зросло з 

4,1 млрд дол. США у 2010 р. до 16,2 млрд дол. США – у 2019 р.(у 4 рази). Також, 

обсяг імпорту сільськогосподарської продукції збільшився з 5,7 млрд дол. США 

до 6,2 млрд дол. США або на 8,7 % (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Динаміка експорту та імпорту продукції сільського господарства 

України у 2010-2019 році, млрд дол США 

Джерело: Побудовано автором на основі [254, 302 c.29-31, 133] 

Аналіз географії експорту показав, що в 2019 р. найбільша частка аграрної 

продукції експортувалася з України до країн Азії – 43,2 % (основні країни-

партнери – Китай, Туреччина, Індія та Бангладеш), тоді як на країни ЄС 

припадало 33,5 % (Нідерланди, Іспанія і Німеччина), на країни Африки – 14,9 % 

(Єгипет, Туніс і Марокко), на країни СНД – 6,5 %, на США – 1,0 %, на інші 

країни –1,9 %. До п'ятірки країн-лідерів, кожна з яких у 2019 р. придбала 

українську агропродукцію на понад мільярд доларів, належать Єгипет, Китай, 

Туреччина, Нідерланди та  Бангладеш (рис. 2.6) [254, 76]. 

Дослідження динаміки експорту вітчизняної агропродукції показали, що у 

найбільшому обсязі на світовий ринок у 2019 р. Україна поставляє кукурузу, 

соняшникову олію і пшеницю (23,4 %, 19,1 % та 16,4 % відповідно). Зокрема, в 

2019 р. Україною було експортовано 56,7 млн т зернових культур, що є 

рекордним показником для незалежної України. У 2018 році Україна 
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експортувала 41,7 млн т зернових культур, це на 36 % менше ніж у 2019 році, 

при цьому експорт у грошовому вираженні досяг у 2019 р. його рекордної 

вартості – 9,6 млрд дол. США [339, 328, 340]. 

  

Рис. 2.6. Географічна структура експорту продукції аграрного сектору 

економіки України у 2019 р. 

Джерело: Побудовано автором за даними [254, 260, 133]  

Однак, слід зазначити, що здобутки в експортоорієнтованій діяльності з 

економічної точки зору, насправді свідчать про негативні аспекти. Так, останні 

кілька років агропідприємства виробляють дедалі менше продукції з високою 

доданою вартістю, надаючи перевагу вирощуванню зернових, бобових та 

олійних культур, які користуються підвищеним попитом на зовнішніх ринках 

[328]. Відсутність державної підтримки змушує вітчизняні агропідприємства 

приймати кон'юнктурні рішення під впливом ситуативного попиту. Україна 

нарощує виробництво зерна для світового ринку, отримуючи дедалі менше 

прибутку.  
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Наступною тенденцією є збільшення податкових надходжень від 

підприємств аграрного сектору України. За останні роки аграрний сектор 

України займає високі позиції за рівнем податкових надходжень. Так, за даними 

Державної фіскальної служби України, у І півріччі 2019 р. сума податкових 

надходжень від сільськогосподарських підприємств склала 21,2 млрд. грн. 

Найбільше до бюджету надійшло сплат із ПДВ з вироблених в Україні товарів – 

8,2 млрд грн, на другій позиції – податок та збір на доходи фізичних осіб, обсяг 

якого склав 7,6 млрд грн. Надходження від єдиного податку становили 1,8 млрд 

грн, податку на майно – 2,1 млрд грн і податку на прибуток підприємств 

– 542,4 млн грн [324, 272]. 

Однак парадоксальним у даній ситуації є те, що агропідприємства України 

сплачують податків на суму, значно більшу, ніж державна фінансова підтримка 

на їх розвиток. Крім того, існує низка податкових перешкод для діяльності 

агровиробників, зокрема, складна та недиференційована система оподаткування, 

зростання сум податкових зобов’язань з ПДВ починаючи з 2016 року у зв’язку із 

реформуванням податкової системи, що відчутно вплинуло на розмір обігових 

коштів аграрних підприємств [305, 272]. 

Сьомою тенеденцією є скорочення діяльності та розвитку вітчизняних 

фермерських господарств. Аналізуючи структуру підприємств за формами 

господарювання, було визначено, що з 2015 року по 2017 рік в Україні 

відновилася тенденція до зростання кількості фермерських господарств. Так, за 

даними додатку І, кількість фермерських господарств у 2017 році зросла на 5,7% 

порівнянно з 2015 роком. Але, починаючи з 2018 року відбулося скорочення 

кількості фермерських господарств. Так, їх кількість у 2019 р. в Україні 

становила 32452 одиниць, і склала 66,9% від загальної кількості діючих 

сільськогосподарських підприємств, що на 2,14% менше, ніж у попередньому 

році і на 4,9% менше ніж у 2017 році. Основною причиною скорочення 

діяльності вітчизняних фермерських господарств є відсутність достатньої 

державної підтримки цієї форми господарювання. Недостатній захист ризиків, 

тобто відсутність відповідного механізму страхування фермерів, та дієвого 
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механізмну надання доступних кредитів змушує фермерів припиняти свою 

діяльність. Водночас, аналіз структури землеволодінь у Західній Європі показав, 

що фермерські господарства складають 85% всіх сільськогосподарських 

підприємств, обробляючи 68% землі сільськогосподарського призначення і 

вирощуючи 71% продукції держав ЄС. 

Характеризуючи стан фермерського господарювання в Україні у 2019 р. 

(додаток І), визначено такі тенденції: кількість працівників фермерських 

господарств складає у середньому 2 особи у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь; також можна відзначити тенденцію до розширення 

величини сільськогосподарських угідь господарства, зокрема площ від 500 до 

2000 га; частка аграрної продукції, виробленої фермерськими господарствами, 

поступово зростала, і в 2019 р. становила 11,6 %, зокрема, продукції 

рослинництва – 14,1 %, продукції тваринництва – 2,3 %. 

Світовий досвід демонструє, що середні й дрібні фермерські господарства 

відіграють важливу соціально-економічну роль в економіці країни, оскільки 

забезпечують працевлаштування сільських жителів, розвивають сільські 

території [17, c. 99]. 

Крім того, фермерські господарства, особливо з недавнім отриманням 

можливості передачі земель у спадок, переосмислюють своє ставлення до 

сільськогосподарської діяльності, мають намір берегти природні ресурси та 

інфраструктуру, вкладати в сталий розвиток сільського господарства, тобто на 

сьогодні планують свою роботу в середньому не на 5 років, як раніше, а на 10-15 

років. 

Наступною тенденцією є розширення сектору органічного 

агровиробництва та зростання конкурентоспроможності вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств. В Україні лише 0,7 % земель 

сільськогосподарського призначення охоплено органічним землеробством. З 

одного боку, це є низьким показником, але водночас свідчить про значні 

перспективи розвитку даного напряму в країні (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Динаміка загальної площі органічних сільськогосподарських 

угідь та кількості сертифікованих органічних господарств в України в 2002-2019 

роках, тис. га 

Джерело: Побудовано автором з використанням джерел [196, 257, 246] 

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що, якщо в 2002 р. в 

Україні було зареєстровано 31 «органічних» господарств, то в 2019 р. 

нараховувалось вже 597 органічних господарства, а загальна площа 

сільськогосподарських угідь, на яких ведеться органічне виробництво, склала 

309100 га [267, 392]. 

За інформацією комерційної служби Посольства США в Україні, середня 

окупність інвестицій в українське органічне землеробство становить близько 

300 %, що робить його одним із найпривабливіших напрямів для інвестицій в 

Україну. Це підтверджується постійно зростаючим числом операторів 

органічного ринку.  
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За даними проведеного нами дослідження, станом на 2019 р. в Україні 

загалом налічувалося 597 органічних агропідприємства, що спеціалізуються на 

вирощуванні органічних сільськогосподарських культур – як традиційних 

зернових, так і більш нішевих, включаючи ягоди. Найбільша кількість 

операторів органічного ринку була зосереджена в Київській (89 од.),  Вінницькій 

(55 од.), Житомирській (43 од.), Одеській (41 од.), Харківській (34 од.), 

Хмельницькій (31 од.) та Чернігівській областях (20 од.) (додаток Ї). 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України 2 

[246], а також профільних організацій «Органік Стандарт» і «Органічна 

Україна», загальна площа органічних земель в Україні у 2019 році становить 

близько 309,1 тис. га (233,5 тис. га сертифіковані, а трохи більше 75,6 тис. га 

мають перехідний статус) [115]. На основі цих даних, побудуємо рейтинг 

найбільших органічних агрокомпаній України у 2019 р. за часткою ринку 

(рис. 2.8). 

На кінець 2019 р. площі під органічним землеробством у світі зросли до 

71,5 млн га. При цьому темп приросту органічних угідь в останні роки постійно 

збільшуються: якщо в 2016 р. порівняно з попереднім роком приріст склав 15%, 

то в 2017 р. – 20%, а також в 2019 р. – 2,9% порівняно з 2018 роком. Органічне 

землеробство поширене в 186 країні світу. Глобальний ринок органічної 

продукції у 2019 р. перевищив відмітку у 100 млрд. євро. Найбільша частка 

ринку належить таким країнам як США (40,6 млрд. євро), Німеччина (10,9 млрд. 

євро), Франція (9,1 млрд. євро) та Китай (8,1 млрд євро). Обсяг органічного 

ринку ЄС становить 37,3 млрд євро [326, 392, 382].  

За показниками 2019 р., 85 % органічної продукції України орієнтовано на 

експорт до Європи [270, 392, с. 67]. Таким чином, українські агровиробники 

мають величезний потенціал для виходу з вітчизняною органічною продукцією 

як на ринки ЄС, так і на світовий ринок. Перевагами розвитку даного виду 

діяльності є динамічне зростання попиту на дану продукцію в усьому світі за 

 
2 З 02.09.2019 р. Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства. 
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рахунок зростання культури споживання: головною причиною, по якій 

споживачі вважають за краще купувати органічні продукти є відсутність ГМО та 

інших шкідливих для людини речовин при виробництві, тому за дану продукцію 

вони готові платити більше. 

 

Рис. 2.8. Рейтинг найбільших органічних агрокомпаній України 

в 2019 р., тис. га 

Джерело: Побудовано автором з використанням джерел [115, 245] 

Як наслідок, 2019 році площі під органічним землеробством в Європі 

досягли 15,6 млн га, що становить 22 % від усіх земель сільськогосподарського 

призначення, і дана динаміка продовжує зростати (рис. 2.9). 

Серед країн – членів ЄС найбільша частка органічних території належить 

Австрії, в якій 24,7 % сільськогосподарських земель обробляються за 

принципами органічного землеробства. На другому та третьому місцях 

знаходяться Естонія (21,6%) та Швеція (19,2%), за ними слідують Італія (14,9%), 

Чехія (14,1%), Латвія (13,9%) та Фінляндія (11,4%) [39]. У 2014 році Європейська 

комісія затвердила План дій із розвитку органічного виробництва в 

Європейському Союзі (Actio Plan for the future of Organic Production in the 

European Union) на найближче десятиріччя. План передбачає більш повне 

інформування фермерів про політику ЄС щодо розвитку сільських районів і 

органічного сільського господарства, зміцнення зв’язків між науковими 
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дослідженнями та інноваційними проектами для виробництва органічної 

продукції в ЄС [289, с.114]. 

 

Рис. 2.9. Динаміка розвитку органічного агровиробництва в ЄС у 1990-

2019 роках, млн га 

Джерело: Побудовано автором за даними [251,39] 

Підвищення якості продукції аграрних підприємств України. Це стало 

необхідною умовою для виходу українських аграрних підприємств на 

європейські ринки. Водночас, з підписанням угоди України з ЄС для українських 

аграріїв відкрилося безліч нових можливостей, які, серед іншого, сприятимуть 

поліпшенню якості продукції, а також вирішенню інших проблеми сільського 

господарства в Україні. В ЄС існує ряд правил і вимог, яких повинні 

дотримуватися і виконувати експортери. Ці правила передбачають, що продукція 

має відповідати критеріям якості та безпеки, що висуваються до харчової 

продукції в ЄС. Крім того, дані вимоги встановлюють нові правові та 

організаційні правила розробки, прийняття і використання технічних 

регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності якості 

продукції, а також оцінки обладнання, яке потрапляє на український ринок або 
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Україні. Все це, безперечно, сприяє зростанню якості вітчизняної продукції та 

спонукає товаровиробників більш відповідально ставитися до процесу 

виробництва (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Напрями впливу європейських стандартів і вимог на якість 

продукції аграрних підприємств  

Джерело: Побудовано на основі матеріалів авторських досліджень. 

Водночас, у цьому контексті виникають і певні загрози та протиріччя: 
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повторні випробування і аналізи, що призводить до зростання собівартості 

сільськогосподарської продукції та зниження рівня її конкурентоспроможності 

на світовому ринку. Крім того, через недосконалість правових інструментів 

захисту власного виробництва, велика кількість аграрних підприємств може 

припинити свою діяльність. За відсутності чіткої програми дій, економічні та 

соціальні наслідки виходу на ринки ЄС для аграрного сектора економіки України 

можуть стати неоднозначними і здебільшого негативними.  

Сьогодні більшість національних інвесторів усвідомлює привабливість 

аграрного виробництва в Україні, що, в свою чергу, підтверджується 

позитивними тенденціями динаміки капітальних інвестицій та зростанням 

рентабельності виробництва.[239, c. 145] Висока інвестиційна привабливість 

вітчизняного аграрного сектора підтверджується також багатьма вітчизняними 

та зарубіжними економістами (за висновками експертів Інституту аграрної 

економіки України, на даному етапі окупність інвестицій у вітчизняний аграрний 

сектор становить лише 3,4 роки). Однак, насправді, попередні висновки про стан 

справ у агропромисловому комплексі не можна визнати однозначними. 

Сьогодні більшість національних інвесторів усвідомлює привабливість 

аграрного виробництва в Україні, що, в свою чергу, підтверджується 

позитивними тенденціями динаміки капітальних інвестицій та зростанням 

рентабельності виробництва. Висока інвестиційна привабливість вітчизняного 

аграрного сектора підтверджується також багатьма вітчизняними та 

зарубіжними економістами (за висновками експертів Інституту аграрної 

економіки України, на даному етапі окупність інвестицій у вітчизняний аграрний 

сектор становить лише 3,4 роки). Однак, насправді, попередні висновки про стан 

справ у агропромисловому комплексі не можна визнати однозначними. 

Слід підкреслити, більшість інвестиційних переваг сформовані не самими 

підприємствами, а створені історично і самою природою. Йдеться про родючі 

чорноземні ґрунти, сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне 

розташування. Тобто все це вже було основою для ведення ефективної 

сільськогосподарської діяльності та формувало інвестиційну привабливість 
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аграрного виробництва в Україні без будь-яких додаткових стимулів. Однак, 

розглядаючи інвестиційну привабливість діяльності вітчизняних підприємств у 

«відриві» від їх основного фактору виробництва – значних площ родючих 

земель, можемо констатувати, що українські агропідприємства значно відстають 

від зарубіжних конкурентів [17, c. 102]. 

При цьому політико-економічні умови функціонування склалися такі, що 

ускладнюють роботу агросектору. Це підтверджується динамікою прямих 

іноземних інвестицій, відповідно до якої декілька років поспіль через 

нестабільність економічної ситуації, девальвацію гривні, високий податковий 

тягар та відсутність державної підтримки і раціональної кредитної політики, 

відбувається виведення іноземного капіталу, навіть того, що був вкладений у 

більш сприятливі роки і вже почав приносити прибуток. Таким чином, 

незважаючина досить вагомі позитивні тенденції у розвитку сільського 

господарства, залишається багато проблем, вирішення яких потребує активних 

дій як з боку держави, так і з боку самих товаровиробників. У цьому зв’язку, у 

наступному параграфі роботи проведемо діагностику рівня інвестиційної 

привабливості вітчизняних агропідприємств. 

 

 
2.2. Діагностування рівня інвестиційної привабливості аграрних 

підприємств 

 

 

Отримання високих прибутків вітчизняними виробниками і 

переробниками олійних культур за останні декілька років посилює інтерес 

вітчизняних аграріїв та зарубіжних інвесторів до вирощування і переробки цих 

культур в Україні. Для аналізу внутрішнього середовища інвестиційної 

привабливості вітчизняних аграрних підприємств були обрані підприємства, що 

займаються вирощуванням олійних культур, оскільки, за сучасних умов, даний 

напрям господарської діяльності підприємств в Україні оцінюється як такий, що 
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найбільш динамічно розвивається, є експортоорієнтованим та 

високоприбутковим.  

Так, Україна є лідером з виробництва насіння соняшнику та соняшникової 

олії у світі, вирощуючи 32 % світового обсягу насіння соняшнику (13,3 млн т) 

[23]. Основними конкурентами для вітчизняної продукції є Росія, яка забезпечує 

24 % світового ринку, Європа – 20 %, Аргентина – 8 % та США, Китай, 

Туреччина, Південна Африка, Сербія, Казахстан, що у сукупності забезпечують 

близько 16 % ринку [23]. За підсумками 2019 р. рентабельність вирощування 

соняшнику в Україні становила 23,5 % (у 2018 р. – 32,5 %, зменшення 

рентабельності пов’язано із падінням цін на сільськогосподарську продукцію на 

фоні зростання собівартості виробництва. У 2019 році ціни на соняшник 

зменшилися проти 2018 року майже на 11 % ) [278]. Незважаючи на падіння цін 

на соняшник на фоні зростання собівартості виробництва у 2019 р., показник 

рентабельності все одно є найвищим у галузі. Зазначені чинники сприяють 

постійному збільшенню площ, які використовують під олійні культури, а отже 

можуть сприяти зростанню потужностей з переробки олійних культур шляхом 

забезпечення їх якісною сировиною. Це сприятиме переходу України з позиції 

«постачальника сировини в Європу» до розвитку власного переробного 

виробництва і укріпленню експортних позицій держави за рахунок постачання 

на ринки Європи продуктів переробки олійних культур з високою доданою 

вартістю. 

Виходячи з цього, для проведення дослідження нами було обрано наступні 

підприємства цієї сфери: ТОВ «Енселко Агро» Старокостянтинивський р-н, 

Хмельницька обл., ТОВ «Сігнет-Центр» Попильнянський р-н, Житомирська 

обл., ПАТ «Богуславське хлібоприймальне підприємство» Київська обл., 

Богуславський район, Сільськогосподарське ТОВ «Агроко» Черкаська обл., 

Чорнобаївський р-н, ПП «Ютс-Агропродукт Плюс» Херсонська обл., 

Бериславський район, ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство Агродім» 

Чернігівська обл., Бахмацький р-н, ТОВ «Урожайна Країна» Сумська обл., 

Роменський р-н, ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» Чернігівська обл., місто 
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Ніжин, Сільськогосподарське ТОВ «Промінь» Київська обл., Переяслав-

Хмельницький район, ТОВ «Дніпроагроальянс» Днипропетровська обл., 

Синельникивський р-н. За результатами аналізу фінансових показників, 

попередній рейтинг інвестиційної привабливості обраних аграрних підприємств, 

у яких основним видом діяльності є безпосередньо вирощування олійних 

культур (крім підприємства ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство 

Агродім», яке одночасно займається і переробкою та виробництвом олії на 

власній сировині), представлений у таблиці 2.2. 

Для визначення найбільш інвестиційно привабливого підприємства 

розрахуємо необхідні показники на основі використання запропонованого нами 

методичного інструментарію комплексної оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства (додаток Д). 

Застосування запропонованого інструментарію для аналізу інвестиційної 

привабливості вітчизняних аграрних підприємств дає змогу додатково оцінити 

ринкову позицію підприємств у галузі, рівень ризиковості, а також інноваційну 

складову їх діяльності. При цьому, дана методика уможливлює включення до 

аналізу соціального елементу інвестиційної привабливості підприємства (х1) та 

психологічного чинника у вигляді врахування побажань інвестора щодо 

пріоритетності тієї чи іншої групи показників (фінансових ризиків, ринкової 

позиції тощо) шляхом врахування при обчисленні коефіцієнту вагомості h. 

Врахування таким чином важливості для одного інвестора, наприклад, 

можливості мінімізації ризиків (показники зони ризику на графіку), при 

заниженні важливості при цьому фінансових та інших показників, а для іншого 

– можливості виробляти нову продукцію і отримувати високі прибутки та 

готовність ризикувати при цьому, є не чим іншим, як особистим мотивом, 

бажанням інвестора, а отже психологічним чинником, який враховується через 

коефіцієнт h. 
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Таблиця 2.2 

Рейтинг обраних для дослідження аграрних підприємств, які займаються 

вирощуванням олійних культур в Україні, за показниками чистого прибутку 

2019 р., тис. грн 
Назва підприємства Основни

й вид 
діяльност
і за КВЕД 

Рентабель
-ність 

продаж 
(ROS), % 

Чистий 
прибуток 
(чистий 
збиток) 

Рейти
нг за 
ROS 

Рейтинг за 
показнико
м чистого 
прибутку 

ТОВ «Енселко Агро» 01.11*  39,48 858 960,00 3 1 
ТОВ «Сігнет-Центр» 01.11 38,33 404 579,00 4 2 
ПАТ «Богуславське 
хлібоприймальне 
підприємство» 

01.11 5,08 43 820,00 8 7 

Сільськогосподарське 
ТОВ «Агроко» 

01.11 13,07 30 397,00 6 8 

ПП «Ютс-Агропродукт 
Плюс» 

01.11 51,38 279 897,00 1 3 

ТОВ «Урожайна 
Країна» 

01.11 34,98 246 582,00 5 4 

ПрАТ«Ніжинський 
жиркомбінат» 

01.11 -13,44 -22 355,00 10 10 

ТОВ 
«Сільськогосподарське 
Підприємство Агродім» 

01.11, 
10.41** 

0,20 469,00 9 9 

Сільськогосподарське 
ТОВ «Промінь» 

01.11 7,72 48 585,00 7 6 

ТОВ 
«Дніпроагроальянс» 

01.11 39,52 96 082,00 2 5 

*Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур. 

**Виробництво олії та тваринних жирів. 
Джерело: Складено і розраховано автором за даними внутрішньої 

звітності підприємств  
 

Здійснивши розрахунок комплексу показників інвестиційної 

привабливості аграрних підприємств, було визначено кількісний рівень 

інвестиційної привабливості за допомогою узагальнюючого показника – 

інтегрального коефіцієнта інвестиційної привабливості підприємства, який 

розраховується за формулою (2.1) за умови однакової ваги всіх груп коефіцієнтів 

для інвестора (hі..n=1). Розрахунок цього коефіцієнта дає можливість визначити 

рейтинг підприємств за рівнем інвестиційної привабливості та обрати 
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найпривабливіший об’єкт для інвестицій. Для позначення меж шкали, відповідно 

до якої відбувається розподіл підприємств за рівнями інвестиційної 

привабливості, нами використовувалися рекомендовані значення для 

стандартної шкали. 

Визначення рівня інвестиційної привабливості підприємств за 

інтегральним показником наведено у таблиці 2.3. Проведені обчислення дали 

змогу згрупувати досліджувані підприємства за рівнем інвестиційної 

привабливості, а саме: 1) компанії, що відзначаються високою інвестиційною 

привабливістю; 2) компанії, що відзначаються високо-середньою інвестиційною 

привабливістю; 3) компанії, що відзначаються середньою інвестиційною 

привабливістю; 4) компанії, що визначаються середньо-низькою інвестиційною 

привабливістю; 5) компанії, що визначаються низькою-середньою 

інвестиційною привабливістю; 6) компанії, що визначаються низькою 

інвестиційною привабливістю (таблиця 2.4). 

Для кращого сприйняття інформації та порівняння підприємств на 

наступному етапі – інтерпретації результатів методом графічного інтегрування, 

агрокомпанії за отриманим рівнем привабливості умовно були розподілені на 

три групи: з найвищою інвестиційною привабливістю, з середньою 

інвестиційною привабливістю та з найнижчою інвестиційною привабливістю (у 

першу групу були включені підприємства з високою та високою-середньою 

привабливістю, у другу групу – з середньою, з середньою-високою та середньою-

низькою, а у третю – з низькою та низькою середньою). 

Порівняння найбільш інвестиційно привабливих вітчизняних аграрних 

підприємств (ТОВ «Енселко Агро», ТОВ «Сігнет-Центр», Сільськогосподарське 

ТОВ «Агроко», ТОВ «Урожайна Країна», ТОВ «Дніпроагроальянс») за 

результатами використання методу графічного інтегрування відображено на 

рисунку 2.11. 
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Таблиця 2.3 

Оцінювання рівня інвестиційної привабливості за інтегральним коефіцієнтом інвестиційної привабливості 

підприємства 

Назва підприємства 

Рекомендовані значення для 
стандартної шкали 

Умови розподілу показників за 
рівнями інвестиційної  

привабливості  Рівень інвести- 
ційноїпривабли- 
востіпідприєм-

ства 

Висока Середня Низька Висока Середня Низька 

xint≥24,
55 

14,25 
<xint< 
24,55 

xint≥14
,25 

(xi) не менше 
12 показників 

(xi) не 
менше 12 

показників 

(xi) не 
менше 12 

показників 
ТОВ «Енселко Агро» 24,887 - - 16 14 6 Висока 
ТОВ «Сігнет-Центр» 29,111 - - 15 18 3 Висока 
ПАТ «Богуславське 
хлібоприймальне 
підприємство» 

- - 8,797 6 24 6 Низька-середня 

Сільськогос-подарське ТОВ 
«Агроко» 24,928 - - 11 12 13 Висока-середня 

ПП «Ютс-Агропродукт 
Плюс» - 21,119   14 12 10 Середня 

ТОВ «Урожайна Країна» 26,861 - - 13 15 8 Висока 
ПрАТ«Ніжинський 
жиркомбінат» - - 8,517 10 7 19 Низька 

ТОВ «Сільськогос-
подарське Підприємство 
Агродім» 

- 16,401 - 6 11 19 Середня-низька 

Сільськогос-подарське ТОВ 
«Промінь» - 20,159 - 9 8 19 Середня-низька 

ТОВ «Дніпроагро-альянс» 27,994 - - 18 7 11 Висока 
Джерело: Побудовано на основі матеріалів авторських досліджень 
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Таблиця 2.4 

Групування підприємств за рівнем інвестиційної привабливості 

Групи компаній за рівнем 
інвестиційної привабливості 

Назва компанії 

Компанії, що відзначаються 
високою інвестиційною 
привабливістю  

ТОВ «Сігнет-Центр», ТОВ «Урожайна 
країна», ТОВ «Дніпроагроальянс», ТОВ 
«Енселко-Агро». 

Компанії, що відзначаються 
високо-середньою 
інвестиційною привабливістю 

ТОВ «Агроко» 

Компанії, що відзначаються 
середньою інвестиційною 
привабливістю 

ПП «ЮтсАгропродукт плюс» 

Компанії, що визначаються 
середньо-низькою 
інвестиційною привабливістю 

ТОВ «Сільськогосподарське 
Підприємство Агродім» та 
Сільськогосподарське ТОВ «Промінь» 

Компанії, що визначаються 
низькою-середньою 
інвестиційною привабливістю 

ПАТ «Богуславське хлібоприймальне 
підприємство» 

Компанії, що визначаються 
низькою інвестиційною 
привабливістю 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» 

Джерело: Складено автором на основі даних додатку Х. 

Як бачимо з рис. 2.11, за загальними позиціями інвестиційно 

найпривабливішим серед аналізованих є підприємство ТОВ «Сігнет-Центр», 

оскільки переважаюча більшість показників є вищими, ніж у інших підприємств. 

Графік майже повністю знаходиться у зоні високої та середньої привабливості, 

перетинаючи зону низької інвестиційної привабливості лише за трьома 

показникама (на відтинку «майновий комплекс», «ризик» та «інноваційний 

потенціал»), а також наближаючись до мінімальних значень зони середньої 

привабливості ще в двох точках – у ринковій зоні та у зоні майнового комплексу. 

Крім того, аналізоване підприємство частково лежить у площині середньої 

інвестиційної привабливості (18 показників із 36). Звичайно, за положенням 

графіка, одночасно в межах високої та середньої інвестиційної привабливості, 

майже з однаковою кількістю показників, дане підприємство не можна віднести 

до високопривабливих (оскільки переважна більшість показників перебуває в 
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зоні середньої інвестиційної привабливості), однак у порівняльному аспекті воно 

є найкращим за показниками та інтегральним коефіцієнтом. 

Підприємства ТОВ «Урожайна країна», ТОВ «Дніпроагроальянс» та ТОВ 

«Енселко Агро» також мають хороші показники і теж, здебільшого, перебувають 

у зонах високої та середньої інвестиційної привабливості. Однак, зазначені 

суб’єкти господарювання мають дещо гірші показники, ніж ТОВ «Сігнет-

Центр»: крива їх інвестиційної привабливості розташована нижче та частіше 

наближається або перетинає зону низької інвестиційної привабливості. 

 
 

Рис. 2.11. Порівняння групи найбільш інвестиційно привабливих 
вітчизняних аграрних підприємств (серед досліджуваних) за результатами 
використання методу графічного інтегрування  

Джерело: Побудовано автором на основі власних розрахунків 

Графіки вітчизняних аграрних підприємств з середнім рівнем 

інвестиційної привабливості (ПП «Ютс-Агропродукт Плюс», ТОВ 

«Сільськогосподарське Підприємство Агродім», Сільськогосподарське ТОВ 

«Промінь») за результатами використання методу графічного інтегрування 

відображено на рисунку 2.12. 
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Рис. 2.12 дає змогу виявити такі загальні тенденції для усіх підприємств: 

− більшість показників відповідають рівню середньої та низької 

привабливості (крім підприємства ПП «Ютс-Агропродукт Плюс», яке майже 

рівномірно розподілилося за різними показниками по всіх трьох зонах); 

− приблизно однаковими є графіки інвестиційної привабливості в зоні 

ринкової позиції підприємств. Це зумовлено здебільшого впливом зовнішнього 

фактору – переважаючого попиту на ринку (для прикладу, вітчизняними 

переробними підприємствами наразі не використовується 25%  

 
Рис. 2.12. Порівняння групи вітчизняних аграрних підприємств з середнім 

рівнем інвестиційної привабливості (серед досліджуваних). 
Джерело: Побудовано автором на основі власних розрахунків 

екстракційних потужностей, а дефіцит соняшникового насіння становить 

приблизно 3 млн т) [236]; 

− загальною тенденцією у групі ринкових показників також є надто 

низький рівень соціальних інвестицій, що визначаються, відповідно до 

розробленої комплексної системи показників, коефіцієнтом х1. За цим 
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показником вісім з десяти аналізованих підприємств перебувають у зоні низької 

інвестиційної привабливості. Соціальні інвестиції за сучасних умов набувають 

дедалі важливішого значення та особливо актуальні для підприємств аграрного 

сектору, оскільки пов’язані з розвитком інфраструктури села, трудових ресурсів, 

які в переважній більшості складаються із жителів сіл та регіонів місця 

розташування підприємства, і, для ефективної праці, потребують підвищення 

комфортності та умов праці й відпочинку, забезпечення можливості навчання та 

підвищення кваліфікації, впровадження засад корпоративної культури тощо;  

− високі рентабельності продажів, що пов’язано із зазначеною вище 

ситуацією на ринку; 

− дуже низьким є потенціал інноваційної діяльності підприємств, Це 

зумовлено тим, що власні розробки майже відсутні, а використовуються 

здебільшого запозичені інновації; 

− високі показники фінансової стійкості. Більшість підприємств 

здійснює господарську діяльність шляхом самофінансування, однак, з іншої 

сторони це свідчить про проблеми, що стосуються залучення кредитних джерел 

фінансування та відсутності належної підтримки сільського господарства з боку 

держави. 

Порівняння найменш інвестиційно привабливих вітчизняних аграрних 

підприємств (ПАТ «Богуславське хлібоприймальне підприємство», ПрАТ 

«Ніжинський жиркомбінат») за результатами використання методу графічного 

інтегрування відображено на рисунку 2.13. Як бачимо за графіками інвестиційної 

привабливості цих підприємств, деякі показники є навіть нижчими від межі 

низької інвестиційної привабливості, що свідчить про наявність збитків у 

діяльності підприємств або про високу заборгованість за кредитними ресурсами, 

а отже – фінансову нестійкість та загрозу банкрутства. Найменш привабливою є 

зона інноваційної діяльності підприємств, практично всі показники знаходяться 

нижче межі середньої інвестиційної привабливості.
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Рис. 2.13. Порівняння найменш інвестиційно привабливих вітчизняних аграрних 

підприємств (серед досліджуваних) 

Джерело: Побудовано автором на основі власних розрахунків 

Щоб продемонструвати у запропонованій методиці врахування впливу 

психологічного чинника на інвестиційну привабливість аграрного підприємства, 

крім стандартного інтегрального показника інвестиційної привабливості, нами 

було розраховано ще чотири його варіанти. Зокрема, за умов, коли перевага 

інвестора надається ринковій позиції і конкурентоспроможності підприємства на 

ринку, рівню прибутковості підприємства, фінансовій стійкості та незалежності, 

а також інноваційному потенціалу досліджуваного підприємства. За 

результатами розрахунків було складено рейтинги підприємств, що відображено 

у додатку Е. 

Слід зазначити, що за формулою розрахунку, яка відповідає методиці 

графічного інтегрування а=h×і, h – фактично ваговий коефіцієнт для кожного 

показника дорівнює 1, а і – кількість показників, дорівнює 36. Тобто відрізок, на 

якому побудовані графіки інвестиційної привабливості, має максимальну 

довжину 36 одиниць. Це важливо для раціонального розрахунку інтегрального 
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коефіцієнта, оскільки, змінюючи значення, наприклад, h1 на більше чи менше 

(залежно від надання більшої чи меншої вагомості показнику), сума h1…h36 має 

дорівнювати 36. За інших умов, розрахунки стануть некоректними (тобто буде 

втрачений зв'язок між всіма групами показників, а значення інтегрального 

показника інвестиційної привабливості не корелюватиме з площею фігури під 

графіком). 

У нашому випадку, при аналізі змін рівня інвестиційної привабливості 

підприємства, застосовувався ваговий коефіцієнт для всієї групи показників, де 

h1 – однаковий ваговий коефіцієнт для кожного з показників групи аналізу 

ринкової позиції підприємства, h2 – відповідно майнового комплексу, h3 – 

прибутковості підприємства, h4 –фінансової стійкості, h5 – рівня ризиковості 

вкладання інвестицій у підприємство, h6 – інноваційного потенціалу. Сумарне 

значення h1… h36  відповідає рівності а = 6×h1 + 6×h2 + 6×h3 +6×h4 +6×h5 +6×h6 = 

36 (6 – кількість показників у кожній групі). Отже, як бачимо, за результатами 

розрахунку стандартного інтегрального коефіцієнту інвестиційної 

привабливості підприємства, коли всі групи показників для інвестора мають 

однакову вагу (h1=1, h2=1, h3=1, h4=1, h5=1, h6=1), найбільш привабливим серед 

аналізованих є підприємство ТОВ «Сігнет-Центр», значення загального 

показника становить 29,11, а найменш привабливим – ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат» значення інтегрального коефіцієнту інвестиційної привабливості 

якого у 2019 р. становило 8,52. Тепер проаналізуємо більш детально результати 

розрахунків рейтингу підприємств відповідно до різних цілей інвестора, які були 

відображені у додатку Е. Спочатку проаналізуємо варіант, коли для інвестора 

найбільш важливою є конкурентна позиція підприємства на ринку, а найменша 

зацікавленість проявляється до показників майнового комплексу, ризиковості та 

інноваційного потенціалу (h1=2,5, h2=0,5, h3=1, h4=1, h5=0,5, h6=0,5). Як 

показують розрахунки, позиція лідера за інвестиційною привабливістю не 

змінилася, а значення інтегрального показника зросло до 29,92. Інтегральний 

показник ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» хоч і збільшився до 9,33, однак 

виявився недостатнім для підняття підприємства в рейтингу. При цьому, була 
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помічена загальна тенденція до зростання показників в усіх підприємств, окрім 

ТОВ «Агроко» (інтегральний коефіцієнт підприємства навпаки зменшився з 

24,93 до 24,69) (додаток У). 

У випадку, коли для інвестора найбільш важливою є група показників 

прибутковості підприємства, а найменша зацікавленість вбачається у показниках 

майнового комплексу, ризиковості та інноваційного потенціалу (h1=1, h2=0,5, 

h3=2,5, h4=1, h5=0,5, h6=0,5. Позицію лідера зайняло підприємство ТОВ 

«Дніпроагроальянс» з сукупним значенням показника 29,29 проти 26,95 у ТОВ 

«Сігнет-Центр». Позиції у середині та кінці рейтингу також змінилися. 

Підприємство ТОВ «Агроко» з рівня високий-середній на середній, а значення 

його інтегрального коефіцієнту привабливості порівняно з початковим 

рейтингом зменшилося з 24,93 до 19,88. Аналогічна ситуація спостерігається і з 

підприємством ТОВ «СП Агродім», яке з групи «середня-низька інвестиційна 

привабливість» перемістилось у групу підприємств з низькою інвестиційною 

привабливістю (значення інтегрального коефіцієнту привабливості зменшилося 

з 16,40 до 11,75) (додаток Ф). 

За умов важливості для інвестора фінансової стійкості підприємства, і 

найменшій зацікавленості у показниках майнового комплексу, ризиковості та 

інноваційного потенціалу (h1=1, h2=0,5, h3=1, h4=2,5, h5=0,5, h6=0,5), лідерство 

знову належить ТОВ «Сігнет-Центр». Значення інтегрального показника 

підприємства перевищує стандартне, і становить 33,64. Це свідчить про його 

переважання над іншими підприємствами за параметрами фінансової стійкості. 

Натомість, ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» демонструє повну фінансову 

нестабільність і залежність від кредитних джерел (-1,66 проти 8,52).
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Крім того, простежується наступна тенденція: показники перших п’яти 

підприємств (за початковим рейтингом) зросли, а інших п’яти, навпаки, 

зменшились. Це є свідченням нестійкого фінансового становища підприємств 

ПП «Ютс-Агропродукт Плюс», СТОВ «Промінь», ТОВ «СП  Агродім», ПАТ 

«Богуславське хлібоприймальне підприємство» та ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат» (додаток Х). 

В останньому випадку, коли пріоритет для інвестора має інноваційна 

складова діяльності підприємства, а найменшу зацікавленість – показники 

майнового комплексу, ризиковості та ринкової позиції (h1=0,5, h2=0,5, h3=1, h4=1, 

h5=0,5, h6=2,5), ТОВ «Сігнет-Центр» знову поступилося лідерськими позиціями 

підприємству ТОВ «Дніпроагроальянс». Однак, слід звернути увагу на загальні 

інтегральні показники всіх підприємств, за даним напрямом інвестиційної 

зацікавленості вони суттєво зменшилися. Так, значення інтегрального показника 

підприємства-лідера становить 23,89, а аутсайдера – 4,66 (проти 27,99 і 8,52 за 

стандартного рейтингу). Крім того, всі підприємства, що належали до 

високопривабливих, перейшли до групи середньопривабливих, серед 

досліджуваних не залишилося жодного високопривабливого підприємства. Отже 

вкрай необхідною є розробка заходів щодо підвищення рівня інноваційного 

потенціалу промислових підприємств (додаток Ц). 

Загалом же, за середнім значенням рейтингів, можемо підсумувати, що 

підприємство ТОВ «Сігнет-Центр» підтвердило свої лідерські позиції серед 

досліджуваних аграрних підприємств, опустившись на другу позицію лише за 

показниками прибутковості та інноваційного потенціалу.  

Наочно та більш детально зміна інтегральних коефіцієнтів інвестиційної 

привабливості вітчизняних аграрних підприємств, які займаються 

вирощуванням олійних культур, відповідно до різних цілей інвестора 

відображена на рисунку 2.14. 
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Рис. 2.14. Зміна інтегральних коефіцієнтів інвестиційної привабливості 
вітчизняних аграрних підприємств, які займаються вирощуванням олійних 

культур, відповідно до різних цілей інвестора 
Джерело: Побудовано автором на основі власних розрахунків 

Отже, в результаті проведеного аналізу інвестиційної привабливості 

вітчизняних аграрних підприємств, що займаються вирощуванням олійних 

культур, можемо зробити висновки, що, на фоні загальної інвестиційної 

привабливості сегменту вирощування олійних культур підприємствами, існує 

також низка проблем, що заважають їм активно розвиватися та нарощувати 

обсяги виробництва та інноваційного потенціалу. 

Як показали результати досліджень, відповідно до запропонованої нами 

комплексної методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства, 

найбільш проблемними зонами для вітчизняних аграрних підприємств 

виявилися: зона ринкової позиції, зона ризику та зона інноваційного потенціалу.
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Сукупний вплив показників, що входять до зазначених зон, становить 

половину від сукупного показника інвестиційної привабливості аграрного 

підприємства. 

Підсумовуючи результати досліджень, вважаємо за доцільне  виокремити 

такі важливі тенденції, що визначають рівень формування інвестиційної 

привабливості в аграрному секторі України:  

1) вітчизняні агропідприємства, які займаються вирощуванням олійних 

культур, є привабливим лише за рахунок високого рівня їх прибутковості. Однак, 

слід підкреслити, що високий рівень прибутковості досягається більшою мірою 

за рахунок наявності великої кількості родючих земель, що дозволяє вирощувати 

значні обсяги сировинної продукції. Тим часом, ефективність даного напряму 

нарощування інвестиційної привабливості є низькою;  

2) аналіз інвестиційної привабливості досліджуваних аграрних 

підприємств за запропонованою нами методикою показав, що за умов 

важливості інноваційного потенціалу для інвестора, жодне з аналізованих 

аграрних підприємств не потрапило у зону високої інвестиційної привабливості. 

Отже існують проблеми, які потребують нагального вирішення, а особливо в 

умовах загострення міжнародної конкуренції та виходу України на зовнішні 

ринки ЄС, оскільки з’являються нові вимоги до аграрних підприємств, зокрема 

щодо рівня якості продукції та використання інновацій. Це потребує додаткових 

заходів, спрямованих на формування більш високого рівня їх інвестиційної 

привабливості. 
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2.3. Зовнішні та внутрішні чинники впливу на інвестиційну привабливість 

агропідприємств 

 

 

Підприємства аграрного сектору мають складну виробничу та економічну 

систему, що характеризується поєднанням властивостей, нерозривно пов'язаних 

з їх внутрішніми функціями. До них відносяться надійність, гнучкість, 

мобільність, адаптивність, стійкість, конкурентоспроможність, вразливість 

інновацій, інвестиційна активність, що відображає динаміку інвестиційної 

інтенсивності, концентрацію та ефективність інвестицій, інвестиційну 

привабливість підприємства в цілому. Тому важливе значення для застосування, 

запропонованого нами у першому розділі дослідження, механізму формування 

інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору економіки, має 

всебічний аналіз характеристик підприємств через призму комплексного 

оцінювання їх внутрішнього середовища, через призму аналізу показників 

господарсько-економічної діяльності підприємств. 

Для аналізу внутрішнього середовища інвестиційної привабливості 

вітчизняних аграрних підприємств були обрані підприємства, що займаються 

вирощуванням олійних культур, оскільки, за сучасних умов, даний напрям 

господарської діяльності підприємств в Україні оцінюється як такий, що 

найбільш динамічно розвивається, є експортоорієнтованим та 

високоприбутковим.  

Так, Україна є лідером з виробництва насіння соняшнику та соняшникової 

олії у світі, вирощуючи 32 % світового обсягу насіння соняшнику (13,3 млн т) 

[23]. Основними конкурентами для вітчизняної продукції є Росія, яка забезпечує 

24 % світового ринку, Європа – 20 %, Аргентина – 8 % та США, Китай, 

Туреччина, Південна Африка, Сербія, Казахстан, що у сукупності забезпечують 

близько 16 % ринку [23]. За підсумками 2019 р. рентабельність вирощування 

соняшнику в Україні становила 23,5 % (у 2018 р. – 32,5 %, зменшення 
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рентабельності пов’язано із падінням цін на сільськогосподарську продукцію на 

фоні зростання собівартості виробництва. У 2019 році ціни на соняшник 

зменшилися проти 2018 року майже на 11 % ) [278]. Незважаючи на падіння цін 

на соняшник на фоні зростання собівартості виробництва у 2019 р., показник 

рентабельності все одно є найвищим у галузі. Зазначені чинники сприяють 

постійному збільшенню площ, які використовують під олійні культури, а отже 

можуть сприяти зростанню потужностей з переробки олійних культур шляхом 

забезпечення їх якісною сировиною. Це сприятиме переходу України з позиції 

«постачальника сировини в Європу» до розвитку власного переробного 

виробництва і укріпленню експортних позицій держави за рахунок постачання 

на ринки Європи продуктів переробки олійних культур з високою доданою 

вартістю. 

Для визначення внутрішнього середовища формування інвестиційної 

привабливості вітчизняних аграрних підприємств, що займаються 

вирощуванням олійних культур, відповідно до запропонованого у параграфі 1.2 

економічного механізму, першочерговим етапом є аналіз основних фінансових 

показників підприємства (додаток Ж). 

ТОВ «Енселко Агро» – агропідприємство в складі компанії «Кернел», що 

є найбільшим у світі виробником і експортером соняшникової олії (8 % світового 

виробництва соняшникової олії), а також провідним виробником і 

постачальником сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського 

басейну на світові ринки. ТОВ «Енселко Агро» здійснює сільськогосподарську 

діяльність у 13 районах Хмельницької області, а земельний фонд, яким володіє 

підприємство, складає понад 100 тис. га. Основні культури, що вирощуються 

підприємством: пшениця, кукурудза, соняшник, соя. Кількість працівників – 

1288 осіб. 

Основні фінансові показники, що характеризують внутрішнє середовище 

інвестиційної привабливості підприємства ТОВ «Енселко Агро», представлені у 

додатку Ж таблиці Ж.1. Аналіз динаміки показників, що характеризують 
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інвестиційну привабливість внутрішнього середовища через призму 

ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Енселко 

Агро» показав, що за показниками рентабельності підприємство є 

високоприбутковим, хоча й спостерігається значне їх зниження порівняно з 

попереднім роком. 

Так, рентабельність капіталу підприємства залишається досить високою 

(порівняно з нормативним значенням більше 20% для даного показника) [357]. 

Показник зменшився у 2019 р., порівняно з 2018 р., більше, ніж у 2 рази – з 

100,96% до 41,32%. Це було спричинено одночасним зменшенням прибутку 

підприємства у 2019 р. на 30,26 % та збільшенням на 70,41 % власного капіталу 

підприємства.  

Показник рентабельності продаж ТОВ «Енселко Агро» у 2019 р. також мав 

тенденцію до зниження, але його значення залишилося в рекомендованих межах 

(при нормативному значенні більше 30 % для даного показника) [357]. Високі 

значення цього показника (47,7 % у 2018 р.) на досліджуваному підприємстві 

свідчать про сильну ринкову позицію та цінність товару, що реалізується 

товариством. Це підтверджується стабільним зростанням цін на ринку олійних 

культур, сталим попитом на насіння та олію, розгалуженою мережею 

торгівельно-збутових зв’язків, зростанням вітчизняних промислових 

потужностей підприємств по переробці олійних в останні роки тощо. Падіння 

інших показників з групи аналізу прибутковості підприємства пов’язане зі 

зменшенням обсягу прибутку.  

Особливої уваги заслуговує аналіз фінансової стійкості підприємства ТОВ 

«Енселко Агро». Дослідження коефіцієнтів заборгованості та боргового 

навантаження показало, що фінансове забезпечення підприємства здійснюється 

за рахунок власних ресурсів. Частка самофінансування господарської діяльності 

підприємства становить 100% (довгострокові та короткострокові кредити 

відсутні). Як результат відсутності кредиторської заборгованості – висока 

ліквідність підприємства ТОВ «Енселко Агро», значення якої у 2019 році 
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становило 1,92. Очевидно, це є позитивним елементом при формуванні 

інвестиційної привабливості підприємства. Однак, досвід розвинених країн 

підтверджує, що для забезпечення розширеного відтворення 

сільськогосподарським підприємствам необхідне залучення зовнішніх 

фінансових ресурсів для достатнього забезпечення всіх своїх потреб. Зокрема, у 

європейських країнах значний обсяг зовнішнього фінансування припадає на 

державну підтримку. 

Загалом же можна зробити висновок про високу інвестиційну 

привабливість підприємства ТОВ «Енселко Агро». Подальша діяльність 

підприємства має бути спрямована на підтримку існуючої ринкової позиції, 

підвищення конкурентоспроможності за рахунок модернізації основних засобів 

на інноваційних засадах і впровадження новітніх технологій, що дозволить 

підвищити врожайність і якість олійних культур та знизити собівартість 

продукції. 

ТОВ «Сігнет-Центр» входить до складу «Cygnet Agrocompany», що 

являються групою сільськогосподарських компаній з іноземним капіталом, які 

розвивають свою діяльність, застосовуючи новітні технології вирощування 

сільськогосподарських культур. Група компаній обробляє близько 25 000 га в 

Житомирській та Вінницькій областях. Безпосередньо ТОВ «Сігнет-Центр» 

спеціалізується на вирощуванні кукурудзи, сої, пшениці, цукрових буряків, 

виробництві цукру. Основні фінансові показники, що характеризують внутрішнє 

середовище інвестиційної привабливості підприємства ТОВ «Сігнет-Центр» 

представлені у додатку Ж таблиці Ж.2. 

Аналізуючи показники діяльності ТОВ «Сігнет-Центр», слід відзначити 

високий рівень інвестиційної привабливості даного підприємства. Значення 

рентабельності активів, власного капіталу та продаж задовольняють 

рекомендовані межі, а отже діяльність підприємства ТОВ «Сігнет-Центр» є 

високоприбутковою, не зважаючи на значне зниження показників 

рентабельності, порівняно з 2018 та 2017 роками. Зниження показників 
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прибутковості за капіталом та активами у 2019 р. пояснюється вищими темпами 

зростання власного капіталу та активів у порівнянні з чистим прибутком 

підприємства (відповідно 99,09% і 87,86% відносно 10,78%). Підприємство 

також є високоліквідним, про що свідчать показники поточної – 10,20, та 

швидкої ліквідності – 8,55 (нормативні значення – відповідно більше 1 та 0,8). 

За аналізом групи показників фінансової залежності підприємства можна 

зробити висновок про високу фінансову незалежність ТОВ «Сігнет-Центр», що 

підтверджується низькими значеннями коефіцієнтів заборгованості та боргового 

навантаження, а також високими показниками фінансової стабільності протягом 

досліджуваного періоду, значення якого у 2019 р. порівняно з 2017 р. зросло у 

понад 6 разів (з 1,3719 до 9,1195). При цьому слід зазначити, що дане 

підприємство єдине серед аналізованих, що залучає для розвитку своєї діяльності 

довгострокові кредити, це дає можливість підприємству залучати інноваційні 

технології та проводити наукові дослідження для покращення ефективності та 

якості вирощування олійних культур. Розвитку інноваційної діяльності даного 

підприємства сприяє також наявність іноземних інвестицій. Водночас, аналіз 

динаміки основних показників підприємства свідчить, що в 2019 р. 

спостерігається зниження темпів їх зростання. Йдеться, зокрема, про сукупний 

дохід, валовий прибуток, операційний та чистий прибуток. Однак, на відміну від 

попереднього аналізованого підприємства, обсяг прибутку ТОВ «Сігнет-Центр» 

у 2019 р. має позитивну динаміку. 

ПАТ «Богуславське хлібоприймальне підприємство» – це підприємство, яке 

розташоване на території Київської області, і спеціалізується на вирощуванні 

зернових і технічних культур. Підприємство займається виробництвом 

борошномельно-круп’яних продуктів,  вирощуванням озимої пшениці, озимого 

ячменю, озимого ріпаку, соняшнику, кукурудзи, сої, гороху, ярої пшениці, ярого 

ріпаку. Основні фінансові показники, що характеризують внутрішнє середовище 

інвестиційної привабливості підприємства ПАТ «Богуславське хлібоприймальне 

підприємство» представлені у додатку Ж таблиці Ж.3. 
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Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ 

«Богуславське хлібоприймальне підприємство» показав, що його інвестиційна 

привабливість порівняно з іншими підприємствами станом на 2019 р. є низькою. 

Це пов’язано зі значним падінням показників рентабельності та їх низьким 

значенням у 2019 р., зокрема рентабельність власного капіталу набула 

від’ємного значення і становила – 0,0588. За наявності у підприємства прибутку, 

це означає, що товариство у зазначеному періоді як джерело фінансування 

використовувало кредитний капітал замість власного. Власний капітал 

підприємства зменшився майже у 8 разів, однак, беручи до уваги темпи 

зростання основних засобів – 989,62%, зрозуміло, що підприємство частину 

капіталу спрямувало на розширення та оновлення основних засобів, закупівлю 

техніки тощо (частка основних засобів у активах підприємства зросла порівняно 

з 2018 р. у 2 рази), щоб у майбутньому періоді мати можливість підвищити 

власний рівень прибутковості. Як уже зазначалося, для цих цілей підприємством 

були залучені кредитні кошти, що підтверджується зміною показників 

заборгованості та боргового навантаження з 0 до – 1,39 та 14,45 відповідно. 

Наслідком стало значне падіння рівня фінансової стабільності підприємства у 

2019 р., а, отже, й зниження його інвестиційної привабливості. Відповідна 

стратегія вплинула й на показники ліквідності підприємства, оскільки частка 

грошових коштів, якими підприємство могло погасити заборгованість перед 

кредиторами зменшилася на суму придбання основних засобів.  

Підприємство СТОВ «Агроко» знаходиться у Черкаській області і 

спеціалізується на рослинництві (вирощування зернових і технічних культур) та 

молочному скотарстві. Товариство об'єднує чотири господарства, площа 

оброблюваної землі якими складає 11 тис. га, а дійне стадо налічує 1 тис. голів. 

Основні фінансові показники, що характеризують внутрішнє середовище 

інвестиційної привабливості підприємства СТОВ «Агроко», представлені у 

додатку Ж таблиці Ж.4. Проаналізувавши ці показники, можемо зробити 

висновок про стабільну, однак не достатньо ефективну діяльність підприємства. 
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Хоча показники рентабельності досліджуваного підприємства є позитивними, 

однак не відповідають рекомендованим межам, низькою є рентабельність 

продаж, що за умов високого попиту на продукцію (попит переважає 

пропозицію), свідчить про невідповідність характеристик чи якості продукції 

потребам ринку або про нераціональну цінову політику й політику планування 

витрат. Це підтверджується також зростанням частки запасів у активах 

підприємства і падінням операційного прибутку на 9,21%. 

Позитивним фактором є стабільне значення показників фінансової 

незалежності підприємства: підприємство характеризується стійкою фінансовою 

позицією (коефіцієнт фінансової стабільності високий і становить 6,1518) та 

невисоким рівнем боргового навантаження – 0,44 (нормативне значення даного 

показника менше 0,5). 

Власником ПП «Ютс-Агропродукт Плюс» є ТОВ «ЮТС-Агропродукт» – 

найбільше сільськогосподарське підприємство в Херсонській області, яке 

входить до складу UkrLandFarming ─ провідного українського вертикально 

інтегрованого аграрного холдингу, що володіє найбільшим в Україні і восьмим 

у світі обсягом родючого чорнозему (площа 570 тис. га). Основним видом 

діяльності ПП «Ютс-Агропродукт Плюс» є вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і олійних культур. Основні показники, що 

характеризують внутрішнє середовище інвестиційної привабливості 

підприємства ПП «Ютс-Агропродукт Плюс» представлені у додатку Ж таблиці 

Ж.5. 

Належність до найбільшого в Україні агрохолдингу сприяє стабільному 

розвитку та високим показникам прибутковості підприємства (показники 

рентабельності підприємства є найвищими серед досліджуваних аграрних 

товариств), підтриманню оптимального рівня ліквідності та загалом позитивній 

динаміці основних показників діяльності підприємства. Підприємство практично 

повністю використовує власний капітал для фінансування інвестиційних 

проектів (довгострокові та короткострокові кредити відсутні). Коефіцієнт 
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фінансової стабільності хоч і був дещо нижчим від оптимального рівня, однак, 

не несе в собі негативного впливу на діяльність підприємства. Заборгованість 

підприємства складається виключно з короткострокових зобов’язань (частка 

короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях дорівнює 1), а отже 

може бути погашена протягом одного операційного циклу, що є свідченням 

високої інвестиційної привабливості ПП «Ютс-Агропродукт Плюс». 

Підприємство ТОВ «Урожайна країна», яке було створено у 2010 р., 

входить до групи компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт» і здійснює свою 

діяльність на території Сумської області де обробляє понад 24 тис. га земель. У 

структурі ТОВ «Урожайна країна» є сім структурних одиниць: Білопільський 

підрозділ – 4506,1 га; Галківський підрозділ – 2658,7 га; Л.-Долинський підрозділ 

– 1396,7 га; Смілівський підрозділ – 3602,5 га; Пустовійтівський підрозділ – 4480, 

63 га; Хоминцівський підрозділ – 6709,3 га; Глинський зерноочисний комплекс. 

На землях підприємства вирощуються зернові та технічні культури, зокрема 

пшениця, ріпак, кукурудза, соняшник, горох, соя. Основні фінансові показники, 

що характеризують внутрішнє середовище інвестиційної привабливості 

підприємства ТОВ «Урожайна Країна» представлені у додатку Ж таблиці Ж.6. 

Розглядаючи стан інвестиційної привабливості ТОВ «Урожайна Країна», 

можемо зазначити, що фінансове становище підприємства є практично 

аналогічним фінансовому становищу підприємства ТОВ «Енселко Агро». 

Відмінність полягає лише в тому, що ТОВ «Енселко Агро» є більшим за обсягами 

виручки, власного капіталу, активів тощо. Водночас, коефіцієнт стабільності 

ТОВ «Урожайна Країна» високий (5,8363) та задовольняє рекомендовані межі, 

на відміну від значення показника ТОВ «Енселко Агро». Тобто можемо говорити 

про досить високу інвестиційну привабливість даного аграрного підприємства. 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», який був створений у 2010 р., входить 

до групи компаній НЖК і дислокується у Чернігівській області. Земельні ресурси 

товариства – 10 000 га. Основним профілем діяльності підприємства є 

вирощування зернових, переробка зернових та технічних культур (зерно, 
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соняшник, ріпак, соя, льон тощо) та виготовлення олії та шроту. Основні 

фінансові показники, що характеризують внутрішнє середовище інвестиційної 

привабливості підприємства ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» представлені у 

додатку Ж таблиці Ж.7. 

Аналіз фінансового становища ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» свідчить 

про погіршення економічної ситуації на підприємстві та низьку інвестиційну 

привабливість даного об’єкту. Від’ємні значення рентабельності підприємства 

свідчать про отримання ним збитків у 2019 р., при цьому рівень ліквідності 

підприємства є вкрай низьким, а боргове навантаження свідчить про те, що 

підприємство має дуже великі обсяги зобов’язань, які воно не здатне перекрити 

за рахунок власного капіталу і нерозподіленого прибутку зокрема. Також про 

негативні тенденції на підприємстві свідчить накопичення запасів, обсяг яких у 

2019-му у порівнянні з 2017 роком зріс на 74,78 %. 

ТОВ «СП «Агродім» розташована у Чернігівській області і вже не один рік 

доволі успішно працює на ринку України та займає позиції серед лідерів 

сільськогосподарських підприємств України. Компанія ТОВ «СП «Агродім» 

займається вирощуванням, переробкою та збутом сільськогосподарської 

продукції, здійсненням експортно-імпортних операцій, комерційної, виробничої, 

посередницької, маркетингової та торгівельної діяльності. Основним видом 

діяльності, як і в попередніх аналізованих підприємств, є вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Продукція 

компанії експортується до таких країн як: Туреччина, Бельгія, Естонія, Індія, 

Індонезія, Нідерланди, Пакистан, Філіппіни, Єгипет.  Кількість працівників – 360 

осіб. Основні фінансові показники, що характеризують внутрішнє середовище 

інвестиційної привабливості підприємства ТОВ «СП «Агродім» представлені у 

додатку Ж таблиці Ж.8. 

Аналіз фінансових показників ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство 

Агродім», як і у попереднього підприємства, свідчить про низьку ефективність 

його діяльності. Хоча підприємство і отримало прибуток у 2019 р., однак його 
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розмір є незначним. Водночас, за даними попереднього року, зростання 

прибутку було істотним, що дозволило підприємству наростити показники 

рентабельності до нижньої нормативної межі. Однак низьке значення 

рентабельності продаж свідчить, що підприємство має проблеми з якістю 

продукції або каналами її збуту. Крім того, на підприємстві спостерігається дуже 

низький показник фінансової стабільності, що свідчить про залежність 

підприємства від позикових джерел фінансування.  

СТОВ «Промінь» здійснює сільськогосподарську діяльність з 1993 р. у 

Чернігівській області. Основною продукцією підприємства є: зернові, бобові, 

пшениця, кукурудза, соняшник, буряк, картопля, коренеплоди кормові. 

Земельний банк підприємства становить 4 тис. га. Основні фінансові показники, 

що характеризують внутрішнє середовище інвестиційної привабливості 

підприємства СТОВ «Промінь»  представлені у додатку Ж таблиці Ж.9. 

Аналіз інвестиційної привабливості СТОВ «Промінь» також свідчить про 

невисоку інвестиційну привабливість підприємства, однак дане підприємство 

характеризується більш високими показниками рентабельності (хоча вони також 

не належать до рекомендованих меж) та набагато кращою фінансовою 

стабільністю підприємства. Так само викликає занепокоєння дуже низький 

показник рентабельності продаж аналізованого підприємства, який, у порівнянні 

з попереднім періодом, зменшився на 92,6%. Разом з тим слід зазначити, що 

підприємство отримало прибуток у 2019 році, і вклало його у власні активи. 

ТОВ «Дніпрагроальянс» є молодою, але успішною компанією, яка 

здійснює свою діяльність з кінця 2006 р. у Дніпропетровській області. 

ТОВ «Дніпрагроальянс входить до групи компаній DniproAgroGroup (у 2019 р. 

компаніями зібрано близько 8,6 тис. т зернових і олійних культур). Розмір 

земельних ділянок підприємства складає 3 000 га. Підприємство займається 

вирощуванням зернових та технічних культур, зокрема основними видами 

діяльності є вирощування та виробництво соняшнику (2,20 тис.т), пшениці (1,3 

тис. т), кукурудзи (0,20 тис. т), сої (0,10 тис.т), ріпака озимого (0,70 тис. т). 
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Значну увагу ТОВ «Дніпроагроальянс» приділяє науці в сфері сільського 

господарства, за останні роки підприємство досягло в цьому напрямі значних 

результатів. З метою підвищення ефективності товарного 

сільськогосподарського виробництва було випробувано та впроваджено у 

виробництво ряд наукових розробок. Основні показники, що характеризують 

внутрішнє середовище інвестиційної привабливості підприємства 

ТОВ «Дніпроагроальянс» представлені у додатку Ж таблиці Ж.10. 

Аналіз фінансових показників ТОВ «Дніпроагроальянс» свідчить про дуже 

високу інвестиційну привабливість підприємства (усі коефіцієнти у 2019 р. 

задовольняють рекомендовані межі та спостерігається виключно позитивна 

динаміка по всіх основних показниках підприємства), зокрема за показниками 

рентабельності. Так, високі значення рентабельності продаж підприємства 

підкріплюються тим, що на сьогодні темпи розвитку вітчизняних потужностей 

переробки насіння соняшника (на виробництві якого зосереджено дві третини 

посівних площ аграрного підприємства)  випереджають темпи виробництва 

сировини. Підприємство протягом досліджуваних трьох років не мало кредитів 

та заборгованостей, а отже розвивається за рахунок власного фінансування. 

Для узагальнення інформації про співвідношення основних фінансових 

показників аграрних підприємств, які займалися вирощуванням олійних культур 

в Україні у 2019 р., побудуємо порівняльну таблицю (додаток Й). 

Аналіз внутрішнього середовища інвестиційної привабливості 

підприємства через призму фінансових показників аграрних підприємств в 

Україні, що займаються вирощуванням олійних культур показав, що серед 

досліджуваних підприємств існує декілька найбільш привабливих варіантів для 

інвестування коштів, зокрема, до інвестиційно привабливих підприємств 

належать: ТОВ «Енселко Агро», ТОВ «Сігнет-Центр», ПП «Ютс-Агропродукт 

Плюс», ТОВ «Урожайна Країна», ТОВ «Дніпроагроальянс». 

Для визначення проблем, які перешкоджають формуванню високого рівня 

інвестиційної привабливості у аграрній сфері, проведемо аналіз деструктивних 
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елементів формування інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств, 

використовуючи складові механізму, запропонованого нами у першому розділі 

дослідження. Вплив деструктивних факторів відповідно до запропонованого 

механізму представлений у вигляді складної системи: держава, інституційна 

система і суб'єкти підприємницької діяльності, які формують певне інвестиційне 

середовище в рамках окремої галузі – сільського господарства, і в сукупності з 

зовнішнім і внутрішнім інвестиційним середовищем підприємницької 

діяльності, утворюють комплексну систему функціональних зв'язків між 

суб'єктами, об'єктами та факторами (додаток К). 

Отже, як бачимо з додатку К, на тлі позитивних тенденцій у аграрній сфері 

країни та досить високої інвестиційної привабливості внутрішнього середовища 

проаналізованих аграрних підприємств, все ж існує велика кількість проблем, без 

вирішення яких зростання інвестиційної привабливості підприємств і їх 

інтенсивний розвиток є неможливим. Зупинимось на більш детальному аналізі 

кожного із складових елементів механізму, представлених деструктивними 

чинниками, та наслідках їх впливу на сільськогосподарську діяльність 

підприємств, а, відповідно, і на процес формування інвестиційної привабливості. 

Розпочнемо аналіз з дії елементів механізму, які формують внутрішнє 

середовище підприємства. Як вже не раз зазначалося у нашому дослідженні, 

аналіз фінансових показників повною мірою не здатен охопити всі аспекти 

функціонування та інвестиційної привабливості підприємства, а отже потребує 

продовження і доповнення. 

Привабливість продукції. На сьогодні виробництво сільськогосподарської 

продукції на вітчизняних підприємствах хоч і характеризується високими 

обсягами та продуктивністю, однак існує низка проблем. Так, між Україною та 

ЄС з 1 січня 2016 р. запрацювала зона вільної торгівлі, передбачена положенням 

IV «Торгівля і питання, повязані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС. Європейський Союз – великий і перспективний ринок для аграрного 

сектора України, який включає в себе двадцять вісім держав і близько 
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півмільярда споживачів. З 2017 р. ЄС запровадив додаткові безмитні тарифні 

квоти на сільськогосподарську продукцію. Однак, за 2019 р. квоти на безмитну 

торгівлю з ЄС не були вибрані вітчизняними аграрними виробниками в повному 

обсязі (у 2019 році українські експортери використовували можливості лише 32 

з 40 тарифних квот) [36] з наступних причин: 

− на сьогодні в Україні недостатньо сертифікованих підприємств, 

здатних забезпечити виконання обсягів експорту за переліком квот по всіх 

групах товарів; 

− продукція українських виробників в основному не відповідає 

стандартам якості, що встановлюються для товарів в країнах ЄС. 

Зокрема, ключовими товарами аграрного виробництва, які формують 

експортний потенціал України (і за якими найбільш швидко вибираються квоти 

на безмитну торгівлю), є пшениця, кукурудза та соняшник, тобто експортна база 

аграрних підприємств України переважно складається із продукції низького 

ступеня переробки, що формує низьку додану вартість до ВВП країни. Це 

підтверджується тим, що у 2019 році кількість українських підприємств, які мали 

право експорту продукції на ринки ЄС, становила 308, і  лише 128 з них 

відносяться до підприємств, що виробляють продукти харчування, які мають 

високу додану вартість [41, 263]. 

Кадрова привабливість. Так, економічна криза 2014 р. спричинила різке 

заниження вартості праці в Україні та збільшення потоку трудових мігрантів, 

який з початком війни на Сході України ще більше посилився. Як результат, в 

умовах обвальної депопуляції, тобто скорочення населення, в Україні додатково 

відбувся значний відтік кваліфікованої робочої сили закордон. У результаті 

залишилися ті працівники, які через низьку кваліфікацію не мають значних 

шансів працевлаштуватися за кордоном, та високоосвічені верстви населення, 

які менше зацікавлені у міграції через кращі можливості працевлаштування в 

Україні. Таким чином, Україна практично втратила найбільш кваліфіковану і 

мотивовану робочу силу, що, передусім, стосується галузі агровиробництва, де 
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заробітна плата і до кризи була однією з найнижчих, порівнюючи з іншими 

галузями, а за нинішніх умов взагалі майже неспроможна утримувати 

високооплачуваних працівників, що спонукає підприємства користуватися 

дешевою некваліфікованою робочою силою. Хоча для частини 

сільськогосподарських професій такий підхід і є прийнятним. Однак, зважаючи 

на необхідність розвитку аграрних підприємств, потребу їх модернізації, 

підвищення рівня використання новітніх технологій та НДДКР, то використання 

некваліфікованих працівників є неприйнятним. Зазначена тенденція у 

довгостроковій перспективі може негативно вплинути не лише на рівень 

конкурентоспроможності аграрного сектору, а і всієї країни, позбавивши її однієї 

з найбільш цінних глобальних конкурентних переваг у вигляді надлишку 

дешевих і кваліфікованих трудових ресурсів. 

Інноваційна привабливість. Характерною рисою для аграрних підприємств 

є високий розрив між часом вкладення коштів та їх поверненням, оскільки 

необхідність у кредитуванні пов’язана здебільшого із сезонною потребою 

поповнення оборотних активів, впровадження нових виробництв і прогресивних 

технологій. Таким чином вищерозглянута проблема кредитного забезпечення 

аграрних підприємств породжує наступну проблему – низький рівень оновлення 

основних засобів та використання інноваційних технологій у процесі 

сільськогосподарського виробництва. 

Вітчизняна аграрна наука має достатній потенціал для розвитку сільського 

господарства, однак темпи впровадження науково-технічних досягнень в 

аграрне виробництво значно відстають від темпів їх розробок в науково-

дослідних установах [390]. Однією із вагомих причин такого стану є низька 

платоспроможність більшості аграрних товаровиробників. Крім того, 

деструктивним фактором є те, що в останні роки спостерігається зниження 

інноваційної активності аграрної науки. Наявний інноваційний потенціал 

використовують не повною мірою. Так, аналіз інноваційної діяльності аграрних 

підприємств свідчить, що в Україні за період 2010-2019 рр. питома вага 
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фінансування витрат на аграрну науку в загальних витратах на науку майже не 

змінилася  (незначне зростання з 5,7% у 2010 р. до 6,1% у 2019 р. У структурі 

фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок 

у наукових організаціях Національної академії аграрних наук найбільшу питому 

вагу займали кошти державного бюджету, обсяг  надходжень яких знизився з 

51,37%  до 50,39% у 2019 році [226, 254].  

Важливою проблемою вітчизняних аграрних підприємств є також 

інвестування інноваційних розробок. Основним джерелом фінансування 

інноваційних витрат у 2010-2018 роках були власні кошти підприємств. Їх 

питома вага у загальних витратах складала протягом періоду майже 100% 

щорічно, за винятком 2010, 2012 та 2013 років, коли частка власних коштів 

агровиробників становила відповідно 99,2%, 93,2% та 99,7% (табл. 2.9). 

Таким чином, ситуація, що склалася з впровадженням інновацій на 

українських аграрних підприємствах, є одночасно і чинником, і наслідком їх 

низької інвестиційної привабливості для зарубіжних інвесторів.  

Територіальна привабливість. Проблемою для українських підприємств є 

також значні диспропорції у структурі інвестицій в основний капітал 

сільськогосподарських підприємств загалом по Україні та у регіонах, що 

зумовлює відмінності у їх інвестиційній привабливості. Так, найбільш 

інвестиційно привабливими з точки зору ведення сільського господарства є 

Київська, Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська області, тоді як найменш 

привабливими є Чернігівська, Івано-Франківська та Волинська, які в результаті 

отримують значно меншу частку інвестицій на розвиток. Зарубіжний дсвід 

свідчить, що держава всіляко підтримує та стимулює рівномірний розвиток 

сільського господарства в усіх регіонах країни, надаючи пільги та дотації 

підприємцям, які розміщують виробництва у депресивних 

сільськогосподарських районах. 

Екологічні аспекти привабливості. На сучасному етапі застосування 

екологічних стандартів не тільки дозволяє контролювати, документувати і 
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покращувати характеристики навколишнього середовища для задоволення 

зростаючих вимог і попиту споживачів, а й є потужним фактором прибутковості 

аграрних підприємств. Міжнародні організації спрямовують значні інвестиції в 

забезпечення безпеки і охорону навколишнього середовища. Наслідком цього 

стає істотне  зростання прибутку завдяки впровадженню інновацій в області 

утилізації і переробки відходів, використання енергії тепла і пари тощо. В 

результаті чого підвищується ефективність технологічного процесу, 

зменшуються витратні норми сировини і енергетики, вдосконалюється 

екологічна безпека підприємств. Такі проекти мають суспільну підтримку, що 

також підвищує конкурентоспроможність і імідж аграрних підприємств. Однак 

в аграрному секторі України ситуація з дотриманням екологічних стандартів є 

протилежною від міжнародного досвіду. Так, активізація і зростання кількості 

агрохолдингів в Україні з 2010 р. негативно вплинула на екологічні показники, 

зокрема, показники, що стосуються використання земель. 

Таблиця 2.9 

Динаміка та структура джерел фінансування інновацій у аграрному секторі 

України у 2010-2018 роках 
Роки Всього У тому числі за рахунок коштів, тис. грн 

власних державного бюджету кредитів 
2010 64917,8 64407,8 - 510 
2011 85140,2 85140,2 - - 
2012 75878,4 70726,3 2828,1 2324 
2013 72241,9 72017,9 - 224 
2014 67225,9 67225,9 - - 
2015 85533,9 85533,9 - - 
2016 92742,6 92742,6 - - 
2017 103712,5 103712,5 - - 
2018 975952,0 975952,0 - - 

Джерело: Складено і розраховано автором з використанням джерел [226, 

254] 

  Для вітчизняних агрохолдингів характерним є ведення виснажливого 

землеробства і незацікавленість у раціональному землекористуванні, що може 

призвести до руйнівних наслідків і зниження родючості ґрунтів [5]. 
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Привабливість виробничого процесу. Вітчизняні агропідприємства 

характеризуються недостатнім рівнем ефективності виробництва. Хоча обсяги 

виробництва сільськогосподарської продукції і мають значну позитивну 

тенденцію, однак і досі залишаються нижчими за показник 1990 року. Зокрема, 

основною проблемою є орієнтація на виробництво сировини, тоді як показники 

діяльності переробних аграрних підприємств та підприємств харчової 

промисловості є значно нижчими. Деструктивним фактором все ще залишається 

висока залежність від сезонних факторів, натомість технології виробництва, які 

використовуються в зарубіжних країнах спрямовані на нівелювання ризиків 

втрати врожаїв через несприятливі погодно-кліматичні чинники та розвиток 

допоміжних виробництв, що забезпечують стабільну роботу підприємств 

протягом усього року (будівництво теплиць, розвиток зрошуваних технологій, 

диверсифікація виробництва продукції, переробка тощо). 

За міжнародними оцінками, відкритість України для іноземних інвестицій 

в сільське господарство має рівень, нижче ніж від середнього, що створює 

перешкоди на шляху формування інвестиційної привабливості аграрного 

сектора України. Водночас низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної 

готової продукції, що додатково супроводжується надмірною бюрократизацією 

експортних процедур, наявністю розбіжностей і протиріч у підходах до 

сертифікації та визнання безпеки продуктів харчування з країнами ЄС, 

ускладненим доступом малих і середніх виробників до можливостей та 

інструментів експортної торгівлі сільськогосподарською продукцією,  гальмує 

ринкове формування цін і не сприяє поліпшенню якості продукції. При цьому, 

низький рівень надходження інвестицій в економіку аграрного сектору 

уповільнює процеси оновлення основних засобів і впровадження новітніх 

технологій. 

Крім того, однією із головних проблем українських аграрних підприємств 

залишається аграрна логістика. Низький ступінь її розвитку формує високі ціни 

на зберігання та транспортування, що підвищує ціни на національні продукти 
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сільського господарства як всередині країни, так і у випадку експортних 

продажів. Продовжує негативно впливати на політичний стан та торгові і 

інвестиційні потоки в галузь російсько-український конфлікт. Проблемою є 

також велика кількість непрацюючих кредитів та програм фінансування 

аграрних підприємств, що не сприяють їх розвитку, а являються лише гальмом 

для вітчизняної банківської системи. Виходячи з отриманих результатів 

дослідження проблем забезпечення інвестиційної привабливості 

агропідприємств, доцільною і необхідною наразі є розробка комплексу заходів 

щодо їх вирішення з метою нарощення обсягів іноземного інвестування 

аграрного сектору у перспективі. 

Політичне середовище. Значну роль в будь-якій галузі економічної 

діяльності відіграє політична стабільність, оскільки від рівня політичної 

стабільності в суспільстві залежать обсяги іноземних інвестицій та іншого роду 

ресурсів, які надходять в країну, певну галузь або регіон. Так, окупація 

Кримського півострова призвела до необхідності прийняття рішення щодо 

перекриття в 2014 році Північно-Кримського каналу, що на 85 % забезпечував 

його потреби у воді (850 млн куб. м на рік), при цьому 72 % цієї води 

використовувалося на потреби аграрного сектору економіки [352].  

Сформований дефіцит води призвів до порушення технології зрошення 

сільськогосподарських угідь, де 18 % посівних площ потребують проведення 

цього агротехнологічного заходу. Таким чином, у 2015 р. через відсутність 

поливної води площа зрошувальних земель в Криму скоротилася в 10 раз. Також 

було розбалансовано систему заготівлі кормів, що призвело до скорочення 

поголів’я сільськогосподарських тварин. В північній частині Криму 14 тис. га 

садів і виноградників потерпають від нестачі води [273]. Окупація АР Крим 

призвела до того, що Україна власними виробничими потужностями лише на 30 

% забезпечує потребу внутрішнього ринку у рисі. Основними регіонами з 

вирощування рису стали Херсонська (Скадовський, Каланчацький, 

Голопристанський та Цюрупинський райони) та Одеська (Кілійський та 
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Ізмаїльський райони) області [356]. Ведення військових дій на Донбасі 

спричинило зупинку своєї виробничої діяльності основних виробників 

мінеральних добрив. Так, у зоні проведення АТО розміщені виробничі 

потужності ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот»» та ПАТ «Концерн 

Стирол», нестабільною є виробничо-господарська діяльність Черкаського ПАТ 

«Азот» та ПАТ «Рівнеазот», що зумовило загострення проблеми дефіциту 

мінеральних добрив на внутрішньому ринку [100]. 

Таким чином, для формування інвестиційної привабливості сільського 

господарства необхідною є, насамперед, політична стабільність в Україні та 

політики невтручання в сільськогосподарську діяльність підприємств. 

Економічне середовище. Високі рівні інфляції в 2014 р. спричинили істотне 

зменшення доходів населення, в результаті чого скоротився внутрішній попит на 

продовольчі товари. За 2014 рік реальна середня заробітна плата знизилася на 

5,6%, пенсія – на 9,2%, внаслідок чого роздрібний продовольчий товарообіг 

скоротився на 4%, оборот ресторанного господарства – на 14%, продаж 

продовольчої продукції на міських ринках – майже на 17%. У 2015 р. темпи 

інфляції ще більше прискорилися. У 2014 р. середньорічний валютний курс 

знецінив національну грошову одиницю в 1,5 рази (з 8 до 12 грн. за 1 дол.США), 

а у 2015 р. динаміка знецінення перевищила 200% (з 12 до 24 грн. за 1 дол.США). 

Посилення інфляції в поєднанні з додатковим зростанням оподаткування 

заробітних плат, пенсій, доходів від депозитів ще більш негативно позначилося 

на купівельній спроможності населення, що, в свою чергу у 2015 р. призвело до 

падіння обсягів виробництва: у сільському господарстві майже на 5%, у харчовій 

промисловості – на 11% [254]. Хоча певні стабілізаційні зрушення і 

спостерігалися вже у 2019 р., однак наслідки кризи ще тривалий час позначаться 

на розвитку сільського господарства. 

У цій групі деструктивних елементів важливо відзначити також 

короткостроковий характер орендних відносин в аграрному секторі терміном до 

3-5 років. Це знижує інвестиційну привабливість агробізнесу, оскільки з точки 
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зору організації стабільного виробництва, короткострокова оренда розглядається 

як істотна перешкода для капіталовкладень у довгострокове поліпшення землі, а 

вкладення інвестицій зарубіжних інвесторів спрямовані здебільшого на 

довгострокову перспективу. 

Проблеми щодо кредитного фінансування банками аграрних підприємств 

були розглянуті у попередніх пунктах. Слід лише додати, що замість розробки та 

введення в дію програм пільгового кредитування для аграрних підприємств, 

протягом останніх років в Україні спостерігається розрив між відсотковими 

ставками по кредитуванню для сільськогосподарських підприємств і їх середнім 

рівнем по інших галузях в цілому. Комерційні банки завищеними відсотковими 

ставками для сільськогосподарських виробників за несприятливих економічних 

умов намагаються перестраховуватися і компенсувати ризик неповернення 

позичок для низькокласних позичальників, до яких вони відносять значну частку 

сільськогосподарських виробників через сезонність їх виробничої діяльності та 

високу залежність від природно-кліматичних умов. 

Адміністративно-правове середовище. Зміни в законодавстві прямо 

впливають на всі види ділової активності у аграрній галузі. Податкова система, 

правила ліцензування, сертифікації товарів, митні процедури та пільги, торгове, 

трудове і природоохоронне законодавство, процедури подання відомостей 

державним установам та інше – все це є факторами законодавчого вимірювання 

інвестиційного середовища, без ефективного функціонування та врегулювання 

яких неможливе нормальне функціонування аграрного сектору і розвиток 

економіки. Відповідно до Індексу економічної свободи – показника, який 

щорічно розраховується газетою «Wall Street Journal» і дослідницьким центром 

«Heritage Foundation» по більшості країн світу, у 2019 році Україна в  

рейтинговій оцінці посіла 147 місце з-поміж 180 країн світу і визнана країною з 

невільною економікою (Індекс нашої економічної свободи становить 52,3 балів 

із 100 можливих) [142(б)]. Тобто показник економічної свободи в Україні є 

найнижчим серед усіх країн Європи, оскільки, як показали результати 



144 
 

 
 

дослідження, в нашій країні дуже поширеною залишається корупція, дія законів 

є неефективною, в той же час не достатньо ефективними є заходи щодо 

виконання контрактів та захисту прав власності, практично відсутні зрушення в 

сфері приватизації. 

Щодо стимулювання іноземних інвестицій на законодавчому рівні, то 

безпосередньо існують такі проблеми:  

− відсутні ефективні механізми державного страхування іноземних 

інвестицій та створення страхових фондів; 

− не формалізовано процеси іноземного кредитування, формування 

кредитних співтовариств, надання прав власності на землю; 

− відсутні законодавчі акти щодо порядку переказу прибутків, доходів 

та інших коштів, одержаних унаслідок здійснення іноземних інвестицій. 

Проблеми у забезпеченні стабільності нормативної бази для іноземного 

інвестора зумовлюють неможливість прогнозування виробничо-господарської 

та фінансової діяльності об´єктів вкладення інвестицій, що знижує інвестиційну 

привабливість сільського господарства України для іноземних інвесторів.  

Ринкове середовище. Важливою проблемою недостатніх обсягів 

закордонного інвестування є низький рівень привабливості бізнес-середовища 

України загалом. Так, основним джерелом інформації для іноземців щодо 

перспектив вкладання інвестиційних коштів та подальшої процедури ведення 

бізнесу є Індекс сприятливості ведення бізнесу. Проект Світового банку та 

Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «DoingBusiness» щорічно проводить 

аналіз бізнес-середовища різних країн, за результатами якого формується 

рейтинг сприятливості ведення бізнесу у цих країнах. Загалом же за даним 

показником Україна у 2019 році посіла 64-те місце, значно поступаючись таким 

порівнюваним країнам як Білорусь, Молдова, Грузія, Польща, Румунія та інші. 

Для порівняння, Грузія в рейтингу легкості ведення бізнесу 2019 посіла 7 місце і 

знаходиться в першій десятці за низкою показників (наприклад, для реєстрація 

власності в Грузії компанія має здійснити одну процедуру, а сам процес займе 
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один день) [370]. Відповідно доповнює небажання закордонних інвесторів 

вкладати кошти в Україні і низька поінформованість закордонних інвесторів 

щодо переваг сільського господарства України. Наприклад, противагою 

загальному розумінню високої ризиковості інвестування в аграрне виробництво 

для якого характерна сезонність і висока залежність від природно-кліматичних 

умов, є наявність зрошення на півдні України, що є одним з основних елементів 

привабливості для інвестора. Відомо, що величина ризиків інвестування при 

вирощуванні агрокультур на зрошенні не перевищує 10-15%, що є прийнятим 

показником для зарубіжних інвесторів. Ця інформація, а також ще багато переваг 

ведення бізнесу в аграрній сфері України має бути постійно доступною для 

ознайомлення та актуалізованою на міжнародному рівні. Крім того, не стимулює 

зарубіжних інвесторів до вкладення фінансових ресурсів в Україну і все ще 

значний рівень «тіньової економіки». За даними Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства України, в 2019 році рівень 

тіньової економіки становив 29% від офіційного ВВП (на 3,3% менше, ніж у 

2018 р.) [283]. Хоча в сільському господарстві даний показник є найменшим – 

10%, однак за рік у даній галузі спостерігалося незначне зростання на фоні 

загального спаду по інших галузях. Це може бути наслідком часткового переходу 

аграрних виробників на загальну систему оподаткування ПДВ [283]. 

Інфраструктурне середовище. Несприятливими для зростання 

інвестиційної привабливості аграрних підприємств є загострення регіональних 

диспропорцій виробництва сільськогосподарської продукції, жахливий стан 

дорожньо-транспортної інфраструктури сільських територій, несформованість 

ефективних міжгалузевих логістичних зв’язків тощо, що в сукупності 

спричинило дефіцит та перенасичення в регіонах окремими видів 

сільськогосподарської продукції, надмірну кількість посередників на ринку, 

недосконалість галузево-регіональної структури сільського господарства та 

незбалансованість фондів продовольчих запасів. Ще одним деструктивним 

елементом впливу на інвестиційну привабливість аграрного виробництва в 
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Україні є низький рівень якості та кількості складських приміщень. Незважаючи 

на рекордні врожаї, агропідприємства несуть значні втрати готової продукції 

через невідповідність умов зберігання та відсутність достатньої кількості 

складських приміщень. Виникнення даної проблеми пов’язано з тим, що довгий 

час Україна вела одновекторний курс аграрної політики на збільшення врожаю, 

недооцінивши потужності сховищ для зберігання продукції. Зазначимо, що 

подібної ситуації вдалося уникнути європейським країнам за рахунок того, що 

аграрний сектор отримував дотації в усіх напрямках. 

Соціальне середовище. Часто соціальне середовище та вплив його 

елементів на інвестиційну привабливість галузі недооцінюється науковцями, 

однак, як показує практика господарювання, соціальна напруженість може 

порушувати процес виробництва, обмежувати збут, знижувати інвестиційну 

привабливість країн, а, відповідно, і обсяги припливу капіталу з-за кордону. В 

умовах подолання економічної кризи в Україні, прослідковується депресивний 

характер соціально-економічного розвитку сільських територій. Відсутність 

робочих місць і монофункціональність сільської економіки формує в сільського 

населення, передусім у молоді, стимули до міграції у міські поселення чи за 

кордон, де більш насичений ринок праці, розвинена соціальна-економічна 

інфраструктура і створено кращі умови та можливості для задоволення 

особистих потреб. Деструктивний вплив цих факторів на соціально-економічний 

розвиток сільських територій ускладнює процеси утвердження осіб, здатних до 

самоорганізації та реалізації підприємницьких ініціатив, знижує зацікавленість 

серед жителів у вирішенні актуальних господарських проблем сільських 

територій, нівелює стимули до залучення коштів у сільське господарство, 

стримує становлення ефективного господаря на сільських територіях, а отже не 

сприяє зростанню інвестиційної привабливості аграрного сектору в країні [225]. 

Державна політика щодо агропромислової галузі. Деякі аспекти державної 

політики представляють для керівників аграрних підприємств особливе 

значення, оскільки проявляються у ставленні держави до бізнесу у даному 
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секторі економіки. Взаємодія адміністративних органів влади і аграрного бізнесу 

в Україні виражається через встановлення пільг, тарифів або мит, які дуже часто 

не сприяють розвитку бізнесу, витісняючи його, тим самим створюючи умови 

нерівноправні для різних підприємств та галузей. Крім того, для української 

держави досить характерною є практика лобіювання в урядових установах 

інтересів певних об’єднань та промислових груп, що також має негативний 

вплив на формування привабливості як інвестиційного середовища в цілому, так 

і у аграрній галузі зокрема. Таким чином, це свідчить про низький рівень, а в 

деяких випадках відсутність державної підтримки агросектору в Україні. Для 

порівняння, згідно проекту аграрного бюджету ЄС на 2014-2020 рр., видатки на 

реалізацію спільної аграрної політики передбачені на рівні 281,8 млрд. євро (або 

40,3 млрд. євро щорічно), на фінансування заходів з розвитку сільських 

територій – 89,9 млрд. євро (або 12,8 млрд. євро щорічно). Основні обсяги 

фінансування припадають на, так звану, непов’язану підтримку, коли 

сільськогосподарське підприємство отримує фінансування, незалежно від виду й 

обсягу продукції, яку воно виробляє. Така підтримка становить від 250 євро/га у 

країнах Східної Європи до 450 євро/га в західноєвропейських країнах [82]. 

Для підтвердження низького рівня підтримки державою вітчизняних 

агропідприємств, продемонструємо динаміку значення показника сукупної 

підтримки таких підприємств у ЄС та інших країнах світу (додаток Л). Як видно 

з додатку Л, впродовж 2008-2018 рр. мала місце тенденція зменшення відносного 

рівня сукупної підтримки сільського господарства практично в усіх країнах, 

зокрема і в країнах ЄС, у зв’язку із світовою економічною кризою (крім США та 

Китаю). Україна опинилася на одній із найгірших позицій: у 2018 р. показник 

сукупної підтримки агросектору склав 7,65 млн дол США. 

Інституційна система аграрного сектору. 2005-2010 рр. 

характеризувалися в Україні динамічним зростанням вертикально-інтегрованих 

структур – початком масового утворення агрохолдингових формувань. Однак, 

ефективність зазначених інститутів та їх вплив на інвестиційну привабливість 



148 
 

 
 

агросектору України має суперечливий характер. З одного боку, утворення 

агрохолдингів сприяє збільшенню експортного потенціалу держави, чинить 

позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності агросектору на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, сприяє створенню замкнутого циклу 

виробництва, спільному використанню ресурсів, поглибленню переробки 

сільськогосподарської продукції, що знижує собівартість кінцевої продукції 

тощо. З іншого, – спричиняє високий ризик монополізації ринків 

сільськогосподарської продукції, наслідком чого може стати зростання цін на 

неї; сприяє монополізації ринку оренди землі та зловживанню агрохолдингами 

своїм становищем шляхом витіснення з ринку малих і середніх фермерів тощо. 

На противагу цьому у багатьох європейських країнах заохочується 

розвиток фермерського господарства і регламентація розміру 

землекористування пов’язується з ефективною зайнятістю працівників – членів 

фермерських господарств. У Швейцарії мінімальний розмір господарства має 

забезпечити зайнятість однієї особи на 2100 годин упродовж року (або на 75 %). 

Мінімальний розмір орендованої землі розраховується на повну занятість 1,5 

особи. Максимальною же визнається ділянка (власна, орендована), яка 

забезпечує рівень доходу, що задовольняє 2,5-3 осіб, зайнятих її обробітком. У 

Франції мінімально оптимальним є господарство, що забезпечує повну 

зайнятість двох осіб і дохід, який задовольняє їхні потреби й утримує від 

переходу в інші сфери зайнятості. Середній по країні розмір такого господарства 

– 25 га. Залежно від зони встановлено коефіцієнт відхилення у розмірі «плюс-

мінус» 30 %. Тим часом, законодавством не встановлено верхній рівень 

землекористування фермою. При об’єднанні фермерів у некомерційні 

товариства для спільного ведення господарства (CAEC, EARL та інші) сукупна 

площа цих ділянок не може перевищувати шмінімальних розмірів [218, с.151]. 

Тому для підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору у 

ракурсі даного питання необхідно запровадити таку систему на державному 

рівні, яка б давала максимальну можливість самим аграрним виробникам 
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приймати рішення про продаж землі і управляти даним процесом. При цьому 

необхідним є врахування позитивного досвіду європейських країн, що 

передбачає мораторій на право іноземців та юридичних осіб купувати землю. 

Необхідним є також визначення максимального розміру земельної ділянки, яка 

спочатку буде дозволена для приватизації, з подальшим поступовим 

збільшенням її обсягу. 

Отже, аналізуючи дію економічного механізму формування інвестиційної 

привабливості на прикладі аграрних підприємств слід наголосити, що в 

сукупності існує дуже багато елементів дестабілізуючого впливу як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища, які істотно знижують загальний 

рівень, на перший погляд, інвестиційно привабливих (9 з 10 обраних для 

дослідження підприємств характеризується високим рівнем прибутковості) 

вітчизняних агропідприємств.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Дослідження сучасних напрямів розвитку аграрних підприємств України 

дозволяють виділити наступні тенденції: скорочення іноземних інвестицій та 

висока частка самофінансування інвестицій аграрними підприємствами; падіння 

обсягів фінансування та державної підтримки розвитку вітчизняних  аграрних 

підприємств; зростання рівня продуктивності праці; стабільність позицій 

аграрного сектору як високоприбуткової галузі української економіки; зростання 

експортного потенціалу та збільшення податкових надходжень від підприємств 

аграрного сектору; становлення діяльності та розвитку вітчизняних фермерських 

господарств; розширення сектору органічного агровиробництва; підвищення 

якості продукції аграрних підприємств України за рахунок виходу на ринки ЄС. 

Однак, не зважаючи на досить вагомі позитивні тенденції у розвитку 
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вітчизняного агросектору, залишається багато проблем, вирішення яких 

можливе лише за спільних активних дій з боку держави та самих аграрних 

підприємств. 

Для визначення найбільш привабливого для інвестування аграрного 

підприємства було застосовано комплексний підхід на основі методу графічного 

інтегрування, що дозволило, поряд з фінансовими показниками, додатково 

оцінити ринкову позицію досліджуваних підприємств, рівень ризиковості їх 

діяльності, а також їх майновий стан та інноваційний потенціал. Після 

проведення розрахунку комплексу показників, передбачених даним методом, 

визначення інтегрального коефіцієнта інвестиційної привабливості та побудови 

графіків інвестиційної привабливості, було встановлено, що до зони високої 

інвестиційної привабливості ввійшли такі підприємства: ТОВ «Сігнет-Центр», 

ТОВ «Урожайна країна», ТОВ «Дніпроагроальянс»,ТОВ «Енселко Агро». До 

групи підприємств, що мають середню інвестиційну привабливість, увійшло 

лише підприємство ПП «Ютс-Агропродукт плюс». Низькою інвестиційною 

привабливістю характеризується лише ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат». Інші 

підприємства за шкалою інвестиційної привабливості зайняли проміжні позиції, 

зокрема: високу-середню привабливість має підприємство СТОВ «Агроко»; 

середню-низьку – підприємство ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство 

Агродім» та Сільськогосподарське ТОВ «Промінь»; низьку-середню – ПАТ 

«Богуславське хлібоприймальне підприємство». За результатами дослідження 

доведено, що жодне з аналізованих підприємств, незважаючи на високі фінансові 

показники, не можна розцінювати як абсолютно високопривабливе (коли всі 

показники потрапляють у зону високої інвестиційної привабливості), оскільки 

графіки їх інвестиційної привабливості розміщені як у зоні високої, так і 

середньої, і навіть низької інвестиційної привабливості. Це дозволило визначити 

проблемні зони для вітчизняних аграрних підприємств, якими виявилися: 

ринкова позиція (в тому числі, незадовільним по 8 з 10 підприємств є рівень 
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соціальної складової інтегрального коефіцієнта), ризики та інноваційний 

потенціал підприємства.  

Важливим етапом аналізу за запропонованою у роботі методикою, є 

визначення кількісного рівня інвестиційної привабливості підприємства за 

допомогою інтегрального коефіцієнта інвестиційної привабливості. Так, 

розрахунок стандартного інтегрального коефіцієнту інвестиційної 

привабливості підприємства за умов, коли всі групи показників для інвестора 

мають однакову вагу (h1=1, h2=1, h3=1, h4=1, h5=1, h6=1) показав, що найбільш 

привабливим є підприємство ТОВ «Сігнет-Центр», значення інтегрального 

коефіцієнта якого становило 29,11, а найменш привабливим – ПрАТ 

«Ніжинський жиркомбінат», інтегральний коефіцієнт інвестиційної 

привабливості якого становив 8,52. Окрім стандартного інтегрального 

показника, для врахування впливу психологічного чинника інвестиційної 

привабливості підприємства, у дослідженні розраховано ще чотири варіанти 

цього ж показника, за умов, коли перевага інвестора поперемінно надається 

ринковій позиції і конкурентоспроможності підприємства на ринку, 

прибутковості його діяльності, фінансовій стійкості та незалежності, чи 

інноваційному потенціалу підприємства. За результатами розрахунків складено 

рейтинги підприємств і продемонстровано, що саме за рахунок впливу 

психологічного чинника і відбувалася зміна позицій підприємств у рейтингу та 

перехід між рівнями інвестиційної привабливості. За середнім значенням 

рейтингів ТОВ «Сігнет-Центр» підтвердило свої лідерські позиції серед 

досліджуваних аграрних підприємств, знизившись на другу позицію лише за 

важливістю для інвестора показників прибутковості та інноваційного 

потенціалу. 

Фінансове забезпечення переважної більшості досліджуваних підприємств 

здійснюється за рахунок власних ресурсів, при цьому частка самофінансування 

господарської діяльності деяких підприємств становить 100%. На 

підприємствах, які використовують позикові джерела, значно переважає частка 
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заборгованості по короткострокових зобов’язаннях, що, звичайно, є позитивним 

елементом при формуванні інвестиційної привабливості підприємства, однак 

має і певний недолік, оскільки, за сучасних умов для забезпечення розширеного 

відтворення та інноваційного розвитку аграрним підприємствам необхідним є 

активне використання залучених фінансових ресурсів, а особливо 

довгострокових. 

Необхідною умовою визначення напрямів подальшого економічного 

розвитку вітчизняних агропідприємств є якісний і глибокий аналіз складових 

елементів інвестиційного середовища, зокрема тих, що деструктивно впливають 

на ринкову позицію підприємств. Дослідження впливу складових елементів 

механізму формування інвестиційної привабливості підприємства, що 

визначається взаємодією зовнішнього і внутрішнього середовища та рівнем 

забезпечення інвестиційної привабливості державою й іншими інститутами, 

показав наявність значної кількості проблем, що перешкоджають формуванню 

інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств. Зокрема 

встановлено, що для підприємств вітчизняного агросектору (що займаються 

вирощуванням олійних культур) характерними є: низький рівень 

конкурентоспроможності продукції, що посилюється надмірною 

бюрократизацією експортних процедур, наявністю розбіжностей і протиріч у 

підходах до сертифікації та визнанні безпеки продуктів харчування з країнами 

ЄС; ускладненим доступом малих і середніх виробників до можливостей та 

інструментів експортної торгівлі; сповільнені процеси оновлення основних 

засобів і впровадження новітніх технологій; низький ступінь розвитку аграрної 

логістики, що породжує формування високих цін на зберігання та 

транспортування продукції; тощо. Відповідно до елементів економічного 

механізму, також проаналізований рівень забезпечення інвестиційної 

привабливості за рахунок впливу держави та недержавних інститутів, що 

свідчить про низький рівень державної підтримки вітчизняних аграрних 

підприємств, порівняно з країнами ЄС.  
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

 

3.1 Підвищення ефективності інтеграційних процесів в агробізнесі 

  

Загострення конкуренції на внутрішньому і глобальному ринку, значні 

коливання рівня рентабельності, наявність високих ризиків через проблематичність 

прогнозування кон’юнктури продовольчих ринків, затяжна економічна криза, 

падіння попиту на продукцію на внутрішньому ринку, вкрай слабка державна 

підтримка ускладнюють середовище функціонування підприємств аграрного 

сектору України. Ці та ряд інших факторів істотно ускладнюють ведення бізнесу 

підприємствами поодинці та успішне конкурування на ринку. За таких умов, 

життєво важливим засобом виживання аграрних підприємств не тільки в Україні, 

але й в усьому світі є інтеграція. Підприємства здійснюють пошук найбільш вдалих 

способів інтеграції, які забезпечать їм зростання продуктивності, оптимізацію 

оподаткування, підвищення стійкості і конкурентоспроможності. 

Стратегічне значення активізації інтеграційних процесів в аграрному 

секторі України зумовлене нагальною потребою реструктуризації більшості 

аграрних підприємств, що дало б змогу отримати синергетичний ефект завдяки 

не лише оптимізації власне їх виробничої діяльності, а й завдяки взаємодії із 

суміжними учасниками в ланцюгах просування сільськогосподарської сировини 

та продукції її переробки. Інтеграційні процеси в цьому секторі економіки 

можуть стати важливим чинником посткризового розвитку сільського 

господарства, підвищення результативності його діяльності і забезпечення 

конкурентоспроможності відповідно до вимог глобального ринку.  
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Вагомою перевагою інтеграції вважається отримання синергетичного 

ефекту, що досягається за рахунок раціональнішого використання наявних 

ресурсів, наукового потенціалу, що сприятиме переходу на інноваційний шлях 

розвитку при збереженні внутрішніх особливостей суб’єктів інтеграційного 

утворення і частково їх суверенітету. 

Поняття «інтеграція» має міждисциплінарний характер і є широко 

вживаним в біологічних, математичних, соціальних науках тощо. Поняття 

«інтеграція» тлумачиться як сторона процесу розвитку, яка пов’язана з 

об’єднанням у ціле раніше різнорідних частин та елементів [312, с. 94].  

В економічній науці поняття «інтеграція» вперше почало 

використовуватися у промисловості для визначення об‘єднання підприємств, які 

виникали на основі формальних чи не формальних угод.  

Результатом інтеграції є інтегровані структури, які являють собою певну 

організаційну форму взаємодії суб’єктів на основі об’єднання зусиль для 

вирішення назрілих проблем. Під інтегрованим об’єднанням, як правило, 

розуміють «сукупність підприємств (як з однієї галузі, так і різногалузевих), що 

функціонують як єдина система та мають спільну мету господарювання» [306, с. 

11]. У таких структурах господарюючі суб’єкти повністю чи частково поєднують 

матеріальні і нематеріальні активи [130, 5 с. 53] і можуть мати єдиний центр 

управління та логістики [27, с. 45] 

Практика засвідчує, що інтегровані формування мають істотні переваги 

порівняно з відокремленими господарюючими суб’єктами. Серед них: абсолютні 

переваги у витратах; економія на масштабах; можливість впливу на загальні 

умови обігу товарів на ринку; можливість встановлення вигідніших цін на 

продукцію, подолання проблеми «бар’єрів виходу».  

Станом на 2019 рік аграрний сектор України представлений чотирма 

групами господарств: перша група – агрохолдинги та великі 

сільськогосподарські підприємства, що мають у використанні понад 10 тис. га 

сільськогосподарських угідь, друга група – середні та малі сільськогосподарські 
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підприємства, третя група – фермерські господарства, четверта група – 

господарства населення. 

Близько 80 % від загальної кількості підприємств, які функціонують в 

агросекторі, становлять фермерські господарства і господарства населення, 

представлені малими і середніми підприємствами. Не зважаючи на це, на 

сучасному етапі інтеграційні процеси в агросекторі набирають популярності. 

Протягом останніх років агропідприємства обирають форми інтеграції, які 

призводять до укрупнення бізнесу, змін в організаційно-виробничих структурах 

і збільшення частки суб’єкта господарювання ринку. Однією з найпоширеніших 

організаційних форм інтеграції підприємств став холдинг. 

Українські науковці під поняттям агрохолдинг розуміють «групу 

організаційно і технологічно пов’язаних підприємств, у якій контрольний пакет 

акцій належить головній компанії і підприємства якої використовують великі 

земельні площі з метою виробництва, переробки, транспортування, зберігання і 

реалізації сільськогосподарської чи виробленої з неї продукції» [352, с.35].  

Структура агрохолдингу включає материнську компанію та сукупність 

контрольованих нею дочірніх підприємств, що займаються виробництвом та 

переробкою сільськогосподарської продукції. В їх діяльності відображені 

результати як горизонтальної інтеграції (через залучення в агрохолдинг у якості 

дочірніх окремих сільськогосподарських підприємств), так і вертикальної 

(перебування у цій структурі підприємств різних галузей). 

На сьогодні законодавство України не містить спеціальних нормативних 

норм щодо особливостей функціонування агрохолдингів, з огляду на що вони 

функціонують неформально. Однак, їх кількість протягом останніх років 

неухильно зростає. За 10 років в період з 2007р. по 2017р. кількість агрохолдингів 

збільшилася з 18 до 93, а частка оброблюваної ними землі зросла з 1,7 млн га до 

6 млн га. [6, 235]. Але тенденція до зростання кількості аграрних холдингів в 

Україні за останні два роки змінилася і  їх кількість навпаки зменшилася до 85 у 

2019 році.  
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У цьому контексті важливим є всебічний аналіз наслідків функціонування 

агрохолдингів в Україні, з метою визначення їх впливу на інвестиційну 

привабливість вітчизняних агропідприємств (табл. 3.1). 

Проаналізувавши переваги та недоліки даного інтеграційного утворення з 

точки зору впливу на рівень інвестиційної привабливості аграрних підприємств, 

ми прийшли до висновку, що вони є дуже суперечливими. Так, в Україні 

агрохолдинги займають значну частку як у структурі сільськогосподарського 

виробництва, так і в обсягах володіння земельними угіддями. Ці структури 

зосередили і продовжують накопичувати у власності значні обсяги земельних 

ресурсів, об’єктивно оцінити які дуже важко, а точніше – практично неможливо. 

Процес оцінки ускладнюється тим, що: 

1) у своїй більшості ці формування не мають офіційного юридичного 

оформлення, тобто існують неформально;  

2) в Україні відсутній ринок землі, тому накопичення земельних 

ресурсів у власності агрохолдингів здійснюється через купівлю прав на земельні 

ділянки у селян – власників землі, які отримали її на паї, здійснення 

спекулятивних операцій з перепродажу та застави прав на великі земельні 

масиви в умовах дії мораторію на продаж землі [188, с. 8];  

3) така інформація є конфіденційною, що унеможливлює її отримання. 

Однак, за оцінками експертів, агрохолдингові формування в Україні володіють 

приблизно 17-22 % земельних угідь країни. Практично в усіх регіонах України 

розміри земель у користуванні агрохолдингів перевищили межу 35 %. 

Нарощування земельних ресурсів в окремих холдингів від 100 до 500 і більше 

тис. га викликане в основному спекулятивними очікуваннями у зв’язку з 

очікуваннями введення повноцінного ринку земель, а також намаганням 

залучення значних обсягів інвестицій [188, с. 7]. 

Найбільшим недоліком діяльності агрохолдингів в Україні, на нашу думку, є те 

що вони досягають високих економічних результатів, нехтуючи екологічною та 
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соціальною складовою, що породжує певні соціальні та екологічні проблеми в 

суспільстві. Однак, незважаючи на ряд негативних наслідків, агрохолдинги в 

Україні й надалі будуть функціонувати і успішно розвиватися, здійснюючи 

вагомий вплив на розвиток інвестиційної привабливості аграрної сфери, що 

пов’язано з рядом таких обставин: 

1) позитивні наслідки їх діяльності для української економіки 

превалюють над негативними, причому більшість з них прямо пов’язана з 

підвищенням інвестиційної привабливості аграрних виробників і агросектору в 

цілому (економія на постійних і трансакційних витратах, високий рівень 

технічного забезпечення, збільшення експортного потенціалу, отримання 

дешевших кредитів, зростання рівня рентабельності, зниження фінансових 

ризиків тощо); 

2) висока результативність виробництва і мережевий характер 

організації забезпечує їм конкурентні переваги на зовнішніх ринках, порівняно з 

середніми та малими структурами; 

3) замкнутість виробничого циклу, наявність власних логістичних 

ланцюгів забезпечує їм також беззаперечні переваги в умовах нерозвинутості 

виробничої та невиробничої інфраструктури; 

4) більші можливості запровадження інноваційних рішень та 

впровадження інтенсивних виробничих технологій, модернізації виробництва; 

вагомий внесок у трансформацію України з сировинного придатку до рівня 

економіки європейських розвинених країн у виробника продуктів з високою 

доданою вартістю (для прикладу, з України протягом останніх років 

експортується близько 40 млн т зернових як сировина, тоді як це зерно можна й 

потрібно переробляти на вітчизняних підприємствах; 
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Таблиця 3.1 

Наслідки функціонування агрохолдингів в Україні 
Позитивні наслідки Негативні наслідки 

Зростання продуктивності праці, 
можливість реалізації ефекту від масштабу 
за рахунок економії на постійних і 
трансакційних витратах, поглиблення 
спеціалізації 

Високоінтенсивне виснажливе 
землеробство з порушенням вимог сівозмін 
й раціональної структури посівів, 
переважне вирощування монокультур, що 
не супроводжується внесенням органічних 
добрив, а отже не стимулює розвиток 
тваринництва 

Вищий рівень оплати праці, ніж у 
підприємств інших організаційно-правових 
форм, кращі умови праці, вищий рівень 
технічного забезпечення 

Консолідація земель 
сільськогосподарського призначення 
шляхом витіснення з ринку оренди землі 
частини аграрних підприємств та фермерів, 
які входять до складу сільської місцевості 
та її інфраструктури 

Збільшення експортного потенціалу 
держави, позитивний вплив на підвищення 
конкурентоспроможності агросектору на 
внутрішньому і зовнішньому ринках 

Концентрація земельних ресурсів 
агрохолдингами обмежує можливості 
розвитку багатоукладності і різноманіття 
організаційно-правових форм 
господарювання 

Вищі потенційні можливості залучення 
зовнішніх джерел фінансування, у т.ч. 
отримання більш дешевих кредитів, 
відсутність потреби в державних дотаціях 

Високий ризик монополізації ринків 
сільськогосподарської продукції, 
наслідком чого може стати зростання цін 
на неї 

Створення замкнутого циклу виробництва, 
спільне використання ресурсів, 
поглиблення переробки 
сільськогосподарської продукції, що 
знижує собівартість кінцевої продукції 

Високий ризик різкого відтоку капіталів з 
аграрного сектору в інші, більш прибуткові 
галузі економіки у разі несприятливої 
економічної ситуації 

Можливість акумуляції більшої маси 
прибутку та отримання вищого рівня 
рентабельності, що збільшує надходження 
до державного бюджету 

Зменшення зайнятості сільського 
населення, через особливості українського 
податкового законодавства відсутність 
податкових платежів у місцеві бюджети 

Вищий рівень ставок орендної плати за 
землю і заробітної плати,  що збільшує 
дохідність орендодавців та найманих 
працівників 

Переважний розвиток галузі рослинництва 
(зумовлено високим рівнем її 
рентабельності) і значне відставання галузі 
тваринництва 

Застосування високопродуктивних 
технологій та впровадження інновацій, в 
результаті яких середня урожайність будь-
якого з холдингів є в 2 рази вищою, ніж у 
підприємств інших форм господарювання 

Незацікавленість у здійсненні 
довгострокових капітальних вкладень у 
сільськогосподарські угіддя, через 
відсутність чітких гарантій 
довготермінового використання земельних 
ділянок 

Зниження фінансової ризиковості бізнесу  Монополізація ринку оренди землі та 
зловживання своїм становищем 

Джерело:  складено автором на основі власних досліджень  
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5) як для виробництва харчових продуктів, так і побічних, в тому числі, 

і з метою забезпечення кормів для тварин та птиці, поголів’я котрих 

скорочується). 

Досліджуючи стан інтеграційних процесів в контексті обраного нами 

об‘єкту дослідження, а саме вирощування та переробки олійних культур, слід 

відмітити, що цей високорентабельний напрям аграрної сфери також 

знаходиться під впливом діяльності холдингових компаній. Так, 7 з 10 

аналізованих нами у попередньому розділі аграрних підприємств здійснюють 

свою діяльність у складі вертикально чи горизонтально інтегрованих структур. 

Так, ТОВ «Енселко Агро» функціонує в структурі компанії «Кернел», що є 

найбільшим у світі виробником і експортером соняшникової олії (виробляє 8 % 

світового виробництва соняшникової олії). ТОВ «Сігнет-Центр» входить до 

складу «CygnetAgrocompany» – групи сільськогосподарських компаній з 

іноземним капіталом. ПП «Ютс-Агропродукт Плюс» є структурною одиницею 

«UkrLandFarming» – провідного українського вертикально-інтегрованого 

агрхолдингу, що володіє найбільшим у країні і восьмим у світі обсягом родючого 

чорнозему площею 570 тис. га. ТОВ «Урожайна країна» входить у структуру 

агроіндустріального холдингу «Миронівський Хлібопродукт». ТОВ 

«Дніпрагроальянс» входить до групи компаній «DniproAgroGroup». Самостійно 

працює і має повний цикл виробництва, включаючи вирощування і переробку 

олійних культур лише підприємство ТОВ «СП «Агродім». СТОВ «Агроко» та 

СТОВ «Промінь» є невеликими господарюючими суб’єктами, які займаються 

вирощуванням олійних та інших рослинних культур для продажу на 

внутрішньому ринку. Про переваги участи пдприємств в інтеграційних 

об’єднаннях свідчить і той факт, що СТОВ «Промінь» та ТОВ «СП «Агродім» 

зайняли, за результатами проведеного нами аналізу інвестиційної привабливості, 

відповідно, 7 та 8 позиції, значно поступившись підприємствам, що входять до 

великих холдингових компаній. 
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Детальніше зупинимося на особливостях діяльності підприємств деяких 

інтеграційних об’єднань, зосередивши особливу увагу на об’єднаннях у сфері 

виробництва та переробки олійних культур. Для збереження власних позицій на 

ринку в умовах зростаючої конкуренції, переробні підприємства даної сфери 

створюють власні структури у вигляді вертикально-інтеграційних формувань, до 

складу яких крім переробних заводів, входять інші агропромислові організації, 

логістичні підрозділи (транспорт, елеватори, торгові доми тощо). Всі 

підприємства, як правило, є багатопрофільними. Компанії розширюють лінійку 

продукції за рахунок кукурудзяної, оливкової та рапсової олії. Такі вертикально 

та горизонтально інтегровані об’єднання розвивають власні наукові підрозділи і 

контролюють якість продукції як одим з безумовних складових успіху на ринку. 

Найбільшим холдингом є «Кernel», який об'єднує 7 олійно-екстракційних 

заводів, і до складу якого входить проаналізований нами на предмет 

інвестиційної привабливості ТОВ «Енселко Агро». «Кernel» являє собою 

диверсифіковану агропромислову компанію, що функціонує за принципом 

виробничого ланцюжка від великомасштабного сільськогосподарського 

виробництва, концентрації зернових та олійних культур на власних елеваторах і 

мережі регіональних закупівельних підрозділів до виробництва продукції на 

олійноекстракційних заводах і міжнародних поставок сільськогосподарської 

продукції шляхом перевалки зернових, олії і шроту через портові термінали в 

чорноморських портах. Компанія займається в основному виробництвом 

соняшникової олії, дистрибуцією бутильованої олії в країні, експортом олії та 

зернових, наданням послуг зі зберігання зернових і олійних культур на 

елеваторах тощо. Компанія займає близько 25 % ринку нерафінованої та понад 

34 % бутильованої олії в Україні [255]. Другим за розміром виробником є 

корпорація «Cargill», яка займає близько 20 % ринку нерафінованої олії та 33 % 

бутильованої [253]. 

Окремо слід зазначити, що важливе місце в діяльності найбільших 

агрохолдингів України належить заходам щодо вдосконалення науково-
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інноваційної сфери. Велику увагу вони приділяють створенню спільних науково-

дослідних структур, які займаються фундаментальними та прикладними 

науковими дослідженнями, оскільки діяльність сучасного агробізнесу без 

науково-технологічної складової є практично можливою. В умовах загострення 

глобальної конкууренції компанії мають приділяти належну увагу 

технологічному оновленню основних виробничих засобів і впровадженню у 

виробництво та управління досягнень науково-технічного прогресу для 

підвищення продуктивності та ефективності праці. Логічним є той факт, що 

активне використання і запровадження інновацій досліджуваними 

інтеграційними структурами позитивно впливає на розвиток інвестиційних 

процесів та підвищення інвестиційної привабливості як аграрних виробників, так 

і аграрного сектору економіки загалом (додаток М). 

Як показують результати аналізу інноваційної діяльності найбільших 

агрохолдингових компаній України, технічні нововведення, що дозволяють 

впроваджувати точне землеробство на практиці, системи GPS-моніторингу та 

використання інноваційних програмних комплексів за допомогою яких можна 

здійснювати планування, операційне управління, моніторинг і облік 

сільськогосподарської діяльності, управління агробізнесом є вже не викликами 

науково-технічного прогресу, а необхідністю ведення сучасного сільського 

господарства. На фоні такого значного розриву між інноваціями, що 

застосовуються вітчизняними агрохолдингами, та інноваціями, що 

використовують середні та малі підприємства, утворилася «інноваційна прірва», 

подолання якої можливе лише за спільних зусиль державного та 

підприємницького сектору. 

Отже, особливістю аграрного сектору України, є те, що активність  

інноваційної діяльності спостерігається переважно у великих компаній та в 

агрохолдингах, які мають можливість залучати додаткові ресурси для 

розширеного зростання. Тим часом, невеликі приватні підприємства та 

фермерські господарства мають труднощі із впровадженняим інновацій, а тому 
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змушені працювати на застарілому обладнанні, що унеможливлює підвищення  

якості продукції, та є істотною перешкодою до зростання продуктивності праці. 

Негативним є той факт, що в Україні лише 10 % виробників 

сільськогосподарської продукції впроваджують інновації у виробництво. 

Зокрема, серед цих 10 % знаходяться всі найбільші агрохолдинги нашої держави, 

що й визначають інноваційну спроможність аграрного сектору на сьогодні [2]. 

Таким чином, для забезпечення рівня високої інвестиційної привабливості 

аграрних підприємств, на нашу думку, Україні важливо зосередити зусилля на 

використанні переваг агрохолдингів і нівелювання їх негативних наслідків. З 

цією метою необхідно посилити контроль за їх діяльністю. По-перше, з метою 

недопущення подальшої монополізації ринку оренди землі (і ринку після відміни 

мораторію на продаж землі в Україні), необхідно обмежити обсяг земельних 

ділянок, які можуть перебувати у власності одного агроформування. По-друге, 

необхідно створити систему стимулів і переваг для активізації контрактного 

фермерства серед дрібних фермерів і окремих селянських господарств, що 

створить основу для розвитку конкурентних відносин у галузі та істотною мірою 

сприятиме вирішенню проблем зайнятості сільського населення і покращенню 

соціальної ситуації. Крім того, на державному рівні слід розробити механізм 

ефективного землекористування; регламентувати процес користування землею 

іноземними громадянами та інвесторами; встановити відповідальність за 

нераціональне використання земельних ресурсів; створити умови для розвитку 

соціальної інфраструктури села; забезпечити контроль за дотриманням порядку 

цільового використання сільськогосподарських угідь тощо. 

Водночас, альтернативною формою інтеграції аграрних підприємств, на 

нашу думку, має стати контрактне фермерство. Особливо це було б ефективно за 

сучасних умов євроінтеграції з приходом на український ринок іноземних 

інвесторів.  

Під контрактним фермерством слід розуміти економічні відносини, що 

виникають між суб’єктами аграрного сектору економіки та регулюються 



163 
 

 
 

форвардними контрактами, які визначають зобов'язання партнерів у бізнесі, 

зокрема аграрних підприємств. Ці сільськогосподарські контракти тягнуть за 

собою обов'язок продавців постачати зазначені обсяги продукції відповідної 

якості, а покупців – прийняти товар і здійснювати платежі за умовами 

визначеними у контракті. До контракту також може бути включено: авансова 

поставка матеріалів (наприклад, насіння, добрива, засоби захисту рослин); 

кредитування доставки товару; інші нефінансові послуги (наприклад, 

розширення, модернізація, навчання, транспорт та логістика) [14, с. 175]. 

Очевидно, що контрактне фермерство, перш за все, має передбачати 

вигоди для обох сторін угоди. У практиці господарювання сформувалися п’ять 

основних моделей контрактного фермерства. Вони відрізняються в залежності 

від виробленої продукції, ресурсів аграрного підприємства та специфіки 

відносин між фермером і аграрним підприємством (додаток Н). 

Як бачимо, моделі контрактного фермерства можуть набувати різних форм 

за участю різних суб'єктів господарювання. Розширюючи контекст, зазначимо, 

що після набуття незалежності Україною та з переходом до нових форм 

господарювання, адаптуючи досвід розвинених країн, зокрема Європи, в 

сільськогосподарській галузі, вже була здійснена спроба організації такої форми 

регіональної некооперативної інтеграції (як вертикальної, так і горизонтальної), 

як контрактне фермерство. Передбачалося, що об’єднання виробників та 

підприємств аграрного сектору в інтегровані структури дозволить розширити 

масштаби виробництва, задовольнити інтереси всіх учасників щодо досягнення 

найвищих економічних результатів у бізнесі. Але у 90-ті роки, через 

несвоєчасність та непідготовленість, в першу чергу законодавчої бази до 

врегулювання особливостей функціонування такої форми інтеграції, жодна з цих 

моделей в Україні не була реалізована повністю, а контрактне фермерство 

зводилось до того, що іноземна компанія, яка приходила на український 

аграрний ринок, укладала форвардні контракти з сільськогосподарськими 

виробниками на невигідних для них умовах. Тобто, новостворюване аграрне 
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підприємство постачало фермерському господарству насіння, засоби захисту 

рослин, пестициди, гербіциди, іноді техніку тощо, а взамін забирало урожай або 

частину урожаю відразу після його збору, в той час, коли ціни на урожай були 

найнижчими. Оскільки господарства після розпаду попередньої системи 

господарювання залишилися розореними, то вимушені були працювати на таких 

умовах.  

Інша, модель так званого «контрактного фермерства», яка створювалась в 

реаліях незалежної України передбачала, що іноземне (в більшості випадків) 

агарне підприємство укладало довготермінові контракти з виробниками 

сільськогосподарської продукції на її закупівлю. На обумовлену в контракті 

сільськогосподарську продукцію аграрне підприємство починало диктувати свої 

умови співпраці, а саме: технологію виробництва, терміни постачання, ціни 

тощо. Внаслідок такої співпраці сільськогосподарські товаровиробники почали 

втрачати контроль над виробництвом продукції і фактично перетворювались в 

найманих працівників аграрного підприємства [14, с. 177]. 

Однак, на сьогодні, на нашу думку, за умов активного розвитку агробізнесу 

в Україні використання моделей контрактного фермерства, як альтернативи 

створенню агрохолдингів, було б своєчасним та доречним. Контрактне 

фермерство є ефективним видом інтеграції та умов укладання контрактів з 

промисловими і торговими компаніями, кооперативами, це дає змогу 

фермерським господарствам мати гарантований ринок збуту за заздалегідь 

домовленою ціною та користуватися кредитними ресурсами. Таким чином, 

внаслідок даного виду інтеграції в аграрній сфері досягається більш раціональне 

використання ресурсного потенціалу, що сприяє ефекту синергії. Додатковий 

синергетичний ефект за умов інтеграції проявляється у збільшенні економічної 

ефективності порівняно з одноосібним господарюванням. Джерелами отримання 

синергетичного ефекту від застосування моделі контрактного фермерства для 

удосконалення інтеграційних процесів є: зменшення втрат агропродукції, 

передусім, з невеликими термінами придатності (використання) за рахунок 
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зведення до мінімуму часового відрізку між її збором і промисловою 

переробкою; скорочення витрат на транспортування продукції до місць 

переробки; збільшення обсягу виробництва готової продукції за рахунок 

утилізації побічних відходів та нестандартної агропродукції та тощо. 

Успішне інтегрування в аграрній сфері дозволить більш ефективно 

використовувати персонал за рахунок його раціонального перерозподілу між 

структурними одиницями, а також впроваджувати технології та підвищувати 

привабливість сільської праці, збільшуючи відсоток зайнятості на селі. 

Інтеграція в аграрному секторі в цілому забезпечує можливість об’єднання 

економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників і подолання 

наявної роз’єднаності на базі функціонування різних форм агропромислових 

формувань. Це сприятиме концентрації матеріальних, фінансових і трудових 

ресурсів для підвищення ефективності виробництва кінцевої продукції та її 

конкурентоспроможності. За таких умов вітчизняний агробізнес 

забезпечуватиме виробництво продукції, яка відповідатиме світовому рівню, 

забезпечивши собі таким чином зростання інвестиційної привабливості. Крім 

того, інтеграційні формування здійснюють позитивний вплив на соціально-

економічний розвиток регіону, в якому вони функціонують. Особливий ефект 

досягається завдяки інноваційній діяльності підприємств, що входять до нього. 

Стикаючись з високим рівнем глобальної конкуренції, інтеграційні формування 

в аграрній сфері здійснюють заходи для перетворення в інноваційні системи, що 

накопичують значний потенціал для якісного стійкого розвитку. Все це у 

кінцевому результаті сприяє підвищенню інвестиційної привабливості як 

підприємств, що займаються вирощуванням та переробкою олійних культур, так 

і галузі загалом. 

Інтеграція підприємств в аграрній сфері має стати визначальним чинником 

її поступального розвитку в умовах виходу на європейський ринок. Розвиток 

різних форм і механізмів інтеграції сьогодні є вимогою часу і ринку. Стратегія 

інтеграції спрямована на уникнення прямого економічного суперництва з 
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партнерами по бізнесу, об’єднання зусиль із зацікавленими суб’єктами для 

вирішення певних господарських проблем. Участь сільськогосподарських 

підприємств в інтеграційних процесах забезпечує їм підвищення 

конкурентоспроможності, виживання в динамічному конкурентному 

середовищі. 

Отже, необхідною умовою стратегічного розвитку вітчизняного аграрного 

бізнесу у контексті інтеграційних процесів, які відбуваються у галузі за сучасних 

умов, є визначення таких соціально-економічних, організаційно-правових, 

екологічних та інших важелів впливу на підвищення інвестиційної 

привабливості підприємств аграрного сектору в Україні, які сприятимуть 

ефективному та раціональному розвитку галузі та її переходу на інноваційний 

рівень функціонування. 

 

 

3.2 Формування системи управління якістю продукції на підприємствах 

агросектору в умовах входження у зону вільної торгівлі з ЄС 

 

 

Орієнтація на європейські ринки збуту вітчизняної сільськогосподарської 

продукції закладена у стратегію розвитку сільського господарства України на 

найближчу перспективу та передбачена вимогами Угоди про асоціацію між 

Євросоюзом та Україною, що остаточно набула чинності 1 вересня 2017 року 

[336]. Однак на шляху до європейського ринку виявлено ряд проблем, які 

перешкоджають зростанню конкурентоспроможності продукції вітчизняних 

агровиробників, підвищенню її якісних параметрів та стримують можливості 

формування експортного потенціалу агровиробників. Серед основних з них 

можемо виокремити наступні: 
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− недостатній рівень технологічної оснащеності більшості аграрних 

підприємств, що доповнюється високим ступенем морального зносу аграрних 

потужностей і низьким ступенем автоматизації виробництва; 

− низький рівень платоспроможності населення країни за сучасних умов, 

що спонукає споживачів обирати продукцію не за критерієм якості, а за ціною; 

− недосконалість вітчизняної законодавчої та нормативно-правової бази 

в сфері регулювання питань управління, забезпечення та контролю якості 

продукції; 

− неефективний механізм інтеграції між аграрними виробниками, 

переробними підприємствами і торговими організаціями, що часто призводить 

до обмежень у постачанні якісної продукції;  

− значна частка виробленої продукції сільського господарства 

реалізується у вигляді сировини без переробки, а готова продукція має слабку 

конкурентоспроможність через нерозвиненість вітчизняних переробних 

підприємств; 

− значний диспаритет цінових відносин в національній економіці, 

зокрема в агропромисловому комплексі; 

− відсутність чітких критеріїв оцінки якості праці, ефективної системи 

контролю за їх виконанням;  

− низький рівень розвитку інноваційних процесів на аграрних 

підприємствах; 

− відсутність дієвої системи заходів матеріального і морального 

стимулювання працівників за досягнення високих якісних показників; 

− несвоєчасне проведення технологічних операцій, недостатній рівень 

професійних знань виконавців, низький рівень відповідальності за виконувану 

роботу; 

− порушення науково обґрунтованих підходів до ведення аграрного 

виробництва загалом; 
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− забруднення і нераціональне використання земельних, водних та 

біоресурсів тощо. 

На противагу існуючим проблемам, загальновідомо, що значна частина 

асортименту олійно-жирової продукції вітчизняного походження за 

визначальними показниками за якістю відповідає аналогічним видам продукції 

розвинених країн світу, а за деякими параметрами, в тому числі такими, як 

екологічна чистота, нерідко перевершує їх. Це зумовлено тим, що багато великих 

вітчизняних підприємств – виробників олійно-жирової продукції успішно 

впроваджують систему менеджменту якості, відповідну міжнародним 

стандартам. 

З огляду на необхідність подальшого розширення виробничих 

потужностей у нашій державі з метою підвищення інвестиційної привабливості 

вітчизняних підприємств, частка експорту олійних культур у найближчій 

перспективі повинна зменшуватися на користь власної переробки й залежно від 

урожаю протягом наступних 5-6 років становити не більше 10 % урожаю. Таким 

чином, структура експорту олійних культур й олії змінюватиметься на користь 

збільшення частки експорту саме олії як продукту переробки олійних культур, 

що дасть можливість Україні поступово перейти із статусу «сировинного 

придатку Європи» та перетворитися на висококонкурентного експортера олійно-

жирової продукції на світовому ринку. Цьому значно сприяє запровадження з 

1 січня 2016 р. зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Пiдписaння 

екoнoмiчнoї чaстини Угoди прo Асoцiaцiю з ЄС забезпечило Укрaїні змoгу 

вiднoвити втрaчену чaстку експoртнoгo пoтенцiaлу нa ринку сoняшникoвo oлiї i 

рoзширити oбсяги експoрту iншoї oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї. Тому аналіз 

ефективності запровадження системи управління якості на прикладі підприємств 

олійно-жирової промисловості та визначення економічного результату від 

запровадження вищезазначених заходів може стати поштовхом для розвитку і 

вдосконалення якості продукції інших підприємств даної галузі. 

На прикладі ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство Агродім», яке 
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займається вирощуванням і переробкою олійних культур, а також наданням 

послуг по сушінню, очищенню та зберіганню зерна, проаналізуємо відповідність 

рівня дотримання якісних вимог до виробництва продукції та стан 

запровадження міжнародних стандартів якості, системі управління якістю 

продукції аграрних підприємств відповідно до сучасних вимог. Основний 

напрям діяльності, з яким ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство Агродім» 

виходить на міжнародний ринок, є виробництво натуральної рослинної олії 

першого холодного віджиму та біологічно активних добавок (масла обліпихи, 

ядра кедра, чорного кмину, гарбуза, льону, волоського горіха, гарбуза, 

розторопші, кунжуту, конопель, шипшини, кавуна, маку, зародків пшениці, 

касторки). Дана продукція підприємства експортується до таких країн як: 

Туреччина, Бельгія, Естонія, Індія, Індонезія, Нідерланди, Пакистан, Філіппіни, 

Єгипет. Для внутрішнього ринку із вторинної сировини підприємство здійснює 

виробництво натуральних шротів, сумішей і борошна з насіння для дієтичного 

харчування, добавки до корму для тварин. 

Обробка власних земельних угідь, що розташовані в екологічно чистих 

регіонах України, контроль сертифікованої виробничо-технічної лабораторії, 

укомплектованої обладнанням фірми «BerhLaborTechnik» (Німеччина), як 

вхідної сировини, так і готової продукції, а також ефективно вибудувана система 

забезпечення якості гарантує високу якість товару підприємства, відповідність 

якої світовим стандартам якості підтверджено сертифікатом ISO 22000:2005 

(НАССР). 

ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство Агродім» має власні складські 

приміщення придатні для тривалого зберігання зернових, олійних і 

зернобобових культур, крім того, підприємство є власником заводу по переробці 

насіння соняшнику з технологією подвійного пресування, елеваторного 

господарства. Виробнича потужність олійно-переробного заводу складає до 18 

тисяч т сировини на місяць. Важливу роль у системі забезпечення якості 

продукції на підприємстві здійснює лабораторія, яка виконує триступеневий 
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контроль: у насінні соняшнику під час приймання, у нерафінованій олії в процесі 

виробництва, у готовій продукції. Дана система контролю дозволяє виявити 

невідповідність до будь-якого показника якісним характеристикам ще в процесі 

приймання насіння соняшнику. Також лабораторія слідкує за додержанням норм 

та визначає якість вихідної сировини. 

В основі процесу виробництва лежить жорсткий контроль якості продукції 

на всіх етапах. Це має вагоме значення з огляду на те, що виробництво 

соняшникового насіння пов’язане з факторами, які можуть призвести до 

забруднення насіння шкідливими речовинами. Усі процеси на виробництві 

регулюються загальноприйнятими міжнародними системами: 

− система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 – передбачає 

постійний контроль за якістю продукції під час здійснення внутрішніх операцій 

і постачання її споживачам; 

− система управління довкіллям ДСТУ ISO 14001:2015 – сприяє охороні 

довкілля та запобіганню його забруднення; 

− система управління безпеки харчових продуктів ISO 22000:2005 – 

передбачає захист продукції від небезпечних чинників, що можуть потрапити до 

неї на якому-небудь з етапів виробничого циклу; 

− система HazardAnalysisandCriticalControlPoints (аналіз ризиків і 

критичні контрольні точки) – забезпечує впевненість у безпеці продукції за 

рахунок запобігання або зниження до прийнятного рівня ризику появи небезпеки 

для життя і здоров’я споживачів, що особливо актуально в зв’язку з наявністю 

на ринку продуктів з наявністю трансгенних складників. 

Крім того, ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство Агродім» 

дотримується правил, які істотно впливають на якість виготовленої продукції: 

− виробництво і постачання харчової продукції та кормів в повній 

відповідності з усіма застосованими законами та стандартами; 
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− здійснення управління системою безпеки продуктів на основі 

міжнародних стандартів (безпека продукції, забезпечення якості і процедури 

контролю якості); 

− запобігання, скорочення і контроль ризиків безпеки продукції; 

− впровадження системи ідентифікації контролю матеріалів і готової 

продукції, що надходять на підприємство; 

− забезпечення належних умов зберігання виробничих і переробних 

потужностей для виробництва продукту (підприємством запроваджено 

процедуру для виготовлення продукції, прибирання і ремонту устаткування, 

включаючи транспортування під управлінням самим підприємством); 

− розробка та впровадження спеціалізованих програм навчання всіх 

співробітників за якістю, гігієною та управлінням системою безпеки продукції 

(під час прийому нових працівників, відповідна інформація надається для 

підвищення інформованості про безпеку продукції); 

− перевірка ефективності та результативності своєї системи управління 

безпекою та якістю продукції за допомогою системи внутрішніх аудитів; 

− розслідування всіх інцидентів з безпеки продукції і вживання всіх 

необхідних коригувальних та запобіжних дій, щоб уникнути їх повторного 

виникнення. 

Отже, компанія має власну систему якості продукції, яка забезпечує 

безперебійне виробництво та поставку якісної продукції споживачам та вихід на 

зовнішні ринки (у тому числі з 2016 року і на ринки країн-членів ЄС). 

Впровадження у роботу аналізованого підприємства системи якості з 

виготовлення продукції призвело до створення і успішної реалізації 

конкурентоспроможної продукції, а також, за даними підприємства, таких 

додаткових результатів: підвищення якості продукції, що випускається в 1,5-

2 рази; зниження трудомісткості і циклу виробництва продукції в 1,5-2 рази; 

підвищення питомої ваги продукції вищої категорії якості в 2-3 рази; скорочення 

втрат від браку і рекламацій на 2%. 
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Як бачимо з проведеного аналізу відповідності системи управління якістю 

продукції міжнародним вимогам, підприємство дотримується високого рівня 

якості продукції і основні складові елементи його системи відповідають 

загальновизнаним вимогам. Комплекс заходів, що включає сучасні методи 

виробництва продукції, розвиток логістики, лабораторні дослідження, постійне 

розширення асортименту, сертифікацію товарів за міжнародними стандартами – 

позиціонує аналізоване підприємство як надійного експортера на ринку олійно-

жирової продукції протягом багатьох років. Однак, не дивлячись на високий 

рівень якості основної продукції, яка орієнтована на експорт, у підприємства все 

ще залишається великий спектр продукції вторинного виробництва (натуральні 

шроти, суміші із борошна та насіння для дієтичного харчування, добавки до 

корму тварин), які не відповідають міжнародним стандартам якості і 

виробляються лише для споживання на внутрішньому ринку. Крім того, при 

виробництві олії залишається дуже багато відходів, які не переробляються і 

перетворюються у втрачені можливості та фактори забруднення навколишнього 

середовища, тоді як на європейських олійно-жирових підприємствах рівень 

відходів від виробництва практично зведений до мінімуму. 

Виходячи з зазначених проблем, необхідною є розробка удосконаленої 

системи управління якістю продукції, яка б відповідала сучасним вимогам 

виробництва та споживання продукції, що виробляється підприємствами, а 

також була адаптивною до сучасних європейських вимог ринку. 

Розроблена нами система управління якістю продукції аграрних 

підприємств відповідно до сучасних вимог представлена на рис. 3.1. 

Запропонована система управління якістю продукції являє собою соціально-

еколого-економічну систему, яка поєднує в собі злагоджену взаємодію різних 

видів підсистем управління якістю (продукції, технологій, людського капіталу, 

землі), в основі якої лежать вимоги міжнародних стандартів ISO 9001 щодо 

продукції, та міжнародні вимоги, що стосуються соціальних та екологічних 

аспектів. Дія системи гармонізована з принципами управління якістю продукції 



173 
 

 
 

Рис. 3.1. Система управління якістю продукції аграрних підприємств відповідно до сучасних вимог 

Джерело:  побудовано автором за результатами власних  досліджень 
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Евр – економічний ефект у виробника від підвищення якості 
річного випуску продукції, грн/рік; 
Зодн – одноразові витрати у виробника у зв'язку з 
запровадженням системи управління якістю, грн;  
Кр – нормативний коефіцієнт реновації, од/рік;  
Ен – норматив приведення різночасових затрат, який чисельно 
дорівнює нормативу ефективності капіталовкладень, од/рік;  
 

Зпот – поточні затрати у виробника на виконання річного обсягу робіт з 
запровадження системи управління якістю, грн/рік. 
Δxр– приріст показників ринкової позиції агропромислового підприємства за 
рахунок запровадження системи управління якістю; 
Δxп - приріст показників прибутковості агропромислового підприємства за 
рахунок запровадження системи управління якістю; 
Δxі -приріст показників інноваційного потенціалу агропромислового 
підприємства за рахунок запровадження системи управління якістю. 
 



174 
 

 
 

згідно системи НАССР та підкріплена фінансовим, нормативним, 

технологічним та інформаційним забезпеченням. Керування системою 

здійснюється комплексно відділом управління якості підприємства та його 

керівництвом.  аспектів. Дія системи гармонізована з принципами управління 

якістю продукції згідно системи НАССР та підкріплена фінансовим, 

нормативним, технологічним та інформаційним забезпеченням. Керування 

системою здійснюється комплексно відділом управління якості підприємства та 

його керівництвом. 

При цьому слід зауважити, що дана система є універсальною як для 

підприємств, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, 

так і для виробничих та переробних підприємств. Це пояснюється тим, що у 

процесі контролю за якістю продукції агропідприємства користуються 

загальними стандартами якості для виробництва харчової продукції, у яких 

зазначено, що даним стандартам мають відповідати «усі стадії харчового 

ланцюга», а отже і продукція, що є сировиною для виробництва харчової 

продукції. 

Також специфічним елементом для підприємств сільськогосподарської 

галузі є виділення у запропонованій моделі підсистеми «контролю якості землі», 

всі ж інші складові є універсальними. Розглянемо більш детально кожен з 

елементів запропонованої системи управління якістю продукції [18, c. 88].  

Усі підсистеми, що охоплюють ту чи іншу сферу управління якістю 

продукції, покликані вирішувати певні задачі щодо формування якості 

відповідно до своєї сфери впливу. Пропонуємо виділяти такі підсистеми 

управління якістю на аграрних підприємствах. Комплекс підсистем управління 

безпосередньо якістю продукції включає: підсистему планування якості 

продукції, підсистему контролю якості продукції, підсистему аналізу якості 

продукції. Комплекс підсистем управління якістю використання людського 

капіталу підприємства включає: підсистему управління якістю праці, 

підсистему мотивації якості праці, підсистему оцінки якості праці. Комплекс 
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підсистем управління якістю виробничо-технологічного процесу та його 

відповідності екологічним вимогам у агропромисловому виробництві 

представлений такими підсистемами як: підсистема технологічного контролю 

виробництва, підсистема відповідності виробництва екологічним нормам, 

підсистема контролю якості упаковки та зберігання, підсистема контролю якості 

землі. Зазначені підсистеми управління якістю мають низку переваг, оскільки 

спрямовані лише на безпосередньо виділену для них сферу дії, тісно 

взаємопов’язані між собою та з іншими елементами загальної системи 

управління якістю продукції і контролюються безпосередньо відділом 

управління якістю та керівництвом підприємства [18, c. 88]. 

В основі запропонованої системи лежать вимоги міжнародних стандартів 

ISO 9001:2018 – це один з міжнародних стандартів International Organization for 

Standardization, який містить в собі вимоги до систем менеджменту якості 

підприємств. В Україні даний стандарт називається ДСТУ ISO 9001 «Система 

управління якістю» і є по суті копією міжнародного стандарту. На сьогоднішній 

день наявність на підприємстві сертифікованої системи менеджменту якості за 

стандартом ISO 9001 є одним з необхідних умов постачання продукції до 

кінцевих споживачів, особливо зарубіжних, і характеризує високу надійність 

підприємства-постачальника. Сам сертифікат відповідності ISO 9001 є 

зовнішнім незалежним підтвердженням досягнення вимог стандарту [274]. 

Тривалий час в Україні діяв стандарт ДСТУ ISO 9001:2008, а недавно 

(15.09.2018 р.) був введений в дію стандарт ДСТУ ISO 9001:2015, і практично 

одразу ж ДСТУ ISO 9001:2018 (06.12.2018 р.). Відповідність вітчизняної 

продукції вимогам ISO 9001 – це той мінімальний рівень, який дає можливість 

входження в ринок ЄС. 

Важливим елементом ефективності дії запропонованої системи управління 

якістю на аграрних підприємствах є також її гармонізація з такими 

міжнародними системами та стандартами: Системою екологічного управління 

відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001, Системою управління безпекою та 
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гігієною праці (OHSAS), Стандартом для оцінки соціальних аспектів систем 

менеджменту SA 8000, Стандартом, що регулює питання щодо інвестицій в 

людський капітал (BS IIP). ISO 14001:2015 (Системи екологічного управління) – 

це міжнародний стандарт, який було впроваджено до національної системи 

стандартизації шляхом тотожного перекладу у грудні 2015 року (ДСТУ ISO 

14001:2015). Вимоги та настанови щодо застосовування ISO 14001:2015 почали 

діяти в Україні з 01.07.2016 року. Наступна редакція національного стандарту ще 

не введена. Мета цього стандарту – надати організаціям загальну схему 

діяльності для захисту довкілля та реагування на зміни стану довкілля в 

рівноважному поєднанні із соціально-економічними потребами. Стандарт 

установлює вимоги, виконання яких дає змогу підприємству досягти 

запланованих результатів. Стандарт ISO 14001 може використовуватися будь-

яким підприємством, незалежно від його розміру, типу та особливостей. В основі 

системи екологічного управління лежить концепція «Плануй-Виконуй-

Перевіряй-Дій» («Plan-Do-Check-Act» (PDCA). Модель PDCA відображає 

ітеративний процес, який мають використовувати підприємства, щоб досягти 

постійного покращення. Концепцію можна застосувати як для системи  

екологічного управління, так і для кожного з її окремих елементів [298, с.37]. 

ISO 45001:2018 (Системи управління гігієною та безпекою праці) – це 

стандарт, що прийшов на зміну специфікації OHSAS 18001:2007 і став першим в 

історії стандартизації визнаним на міжнародному рівні стандартом для систем 

управління охороною праці. Новий стандарт ISO 45001 подібний OHSAS 18001, 

однак у ньому застосована високорівнева структура додатка SL (аналогічно 

іншим новим або перевиданим стандартам ISO для системи менеджменту). 

Стандарт розроблений таким чином, щоб полегшити інтеграцію нових концепцій 

менеджменту в існуючу систему менеджменту підприємства.  

Стандарт ISO 45001:2018 є ключовим для будь-якого підприємства, 

залученого у процес охорони праці та забезпечення її безпеки на робочому місці. 

У стандарті викладено основні вимоги, що стосуються охорони здоров'я 
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працівників і безпеки їх праці. ISO 45001:2018 є інструментом для поліпшення 

загального стану здоров'я персоналу і підвищення рівня безпеки на 

підприємствах. З виходом ISO 45001:2018 організаціям, які сертифіковані 

відповідно до OHSAS 18001, надано три роки для переходу до нового стандарту, 

починаючи з дати офіційної публікації стандарту [244]. 

Стандарт Investors in People доповнює і розвиває загальноприйняті 

міжнародні системи якості (ISO 9001 та інші) в області створення ефективної 

системи управління організаційною структурою підприємства. Стандарт якості 

спрямований на покращення бізнесу в цілому через побудову ефективної 

стратегії менеджменту, яка передбачає залучення співробітників до процесу 

прийняття рішень, правильної постановки цілей і завдань, реалізації заходів 

щодо соціальної відповідальності. Стандарт передбачає розвиток бізнес-

стратегії підприємства через нову політику і нову філософію управління 

кадрами. У стандарті особлива увага приділяється результату впровадження 

філософії участі працівників до розробки та реалізації загальних цілей компанії 

для подолання опору змінам з боку рядового персоналу компанії, стимулювання 

його виступати ініціаторами змін. Стандарт InvestorsinPeople містить принципи 

та індикатори, за якими визначається відповідність або невідповідність бізнес-

процесів підприємства встановленим вимогам. Загалом даний стандарт 

регламентує і впорядковує процес управління персоналом, підвищує його 

прозорість і зрозумілість для персоналу компанії [314].  

При побудові системи управління якістю продукції аграрних підприємств 

вважаємо доцільним використання принципів превентивної системи управління 

і контролю для багатьох процесів: вхідних матеріалів, обробки, упаковки, 

зберігання, розподілу і реалізації. Це зумовлено тим, що інколи, особливо за умов 

роботи підприємств з продукцією, яка має обмежений термін придатності, 

проблем з досягненням належного рівня якості не можливо уникнути. Водночас 

можна визначити причини і фактори, які зумовлюють зниження якості готової 

продукції, і запобігти серйозним негативним наслідкам. Такими є принципи 
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системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point – аналіз ризиків і 

критичні контрольні точки), що є системою забезпечення безпеки харчових 

продуктів, яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку та управління 

небезпечними чинниками, що суттєво впливають на безпеку продукції [18, c. 90].  

Базовими першоджерелами та засадами, на яких формуються принципи 

системи НАССР у всьому світі, є керівні документи Комісії ООН «Кодекс 

Аліментаріус» (Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission – Об’єднана 

комісія Організації продуктів харчування і сільського господарства і Світової 

організації охорони здоров'я). Рекомендації Кодексу Аліментаріус, що 

стосуються більшості елементів, які впливають на безпеку продукції, були 

визнані орієнтиром для міжнародних вимог щодо безпеки продукції, і 

відправною точкою для вимог на національному рівні. Тому принципи побудови 

системи НАССР прийняті в 120 країнах світу або відображені в гармонізованих 

національних стандартах. Система НАССР є ефективним знаряддям управління, 

яке використовується для захисту підприємства (торгової марки) при просуванні 

на ринку харчових продуктів і захисту виробничих процесів від біологічних 

(мікробіологічних), хімічних, фізичних та інших ризиків забруднення і будується 

на принципах: 

1) визначення небезпечних факторів та аналізу небезпек. Ідентифікація 

небезпечних факторів і оцінка ризиків, пов’язаних з виробництвом продуктів 

харчування (починаючи з отримання сировини до кінцевого споживання, 

включаючи всі стадії життєвого циклу продукції (обробку, переробку, зберігання 

та реалізацію)) з метою виявлення умов виникнення потенційного ризику 

(ризиків) і встановлення необхідних заходів для їх контролю; 

2) визначення критичних контрольних точок. Ідентифікація етапів, 

операцій і процедур виробництва харчових продуктів, що охоплюють поставку 

сировини, підбір інгредієнтів, переробку, зберігання, транспортування, 

складування і реалізацію, які можуть контролюватися організацією для усунення 

небезпечного фактору і зниження ризику до прийнятного рівня; 
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3) визначення критичних меж – встановлення в документах і дотримання 

граничних значень параметрів для підтвердження того, що критична контрольна 

точка перебуває під контролем; 

4) створення системи моніторингу для критичних контрольних точок. 

Розробка системи моніторингу, що дозволяє забезпечити контроль критичних 

контрольних точок на основі планованих заходів або спостережень; 

5) визначення заходів для усунення невідповідностей, які необхідно 

вживати, якщо результати моніторингу свідчать про порушення критичних меж 

або відсутність контролю в критичних контрольних точках. Розробка 

коригувальних дій і застосування їх в разі негативних результатів моніторингу; 

6) встановлення процедур верифікації системи НАССР для підтвердження 

її функціонування. Розробка процедур перевірки, які повинні регулярно 

проводитися для забезпечення результативного функціонування системи 

НАССР; 

7) фіксування результатів функціонування системи НАССР. 

Документування всіх процедур системи, форм і способів реєстрації даних, що 

відносяться до системи НАССР [80, с.150]. 

Принципи системи НАССР є невід'ємною частиною міжнародного 

стандарту ISO 22000:2018 (Системи менеджменту безпеки харчових продуктів – 

вимоги до організацій, які беруть участь в ланцюзі створення харчової 

продукції), який став найбільш визнаним в світі нормативним документом, що 

встановлює вимоги до систем менеджменту безпеки харчової продукції. 

Вимога щодо застосування системи НАССР при виробництві харчових 

продуктів підтримується українським законодавством. Ще у 2002 році, в 

існуючої на той момент редакції Закону України «Про якість та безпеку харчових 

продуктів і продовольчої сировини», вперше було встановлено вимогу щодо 

поетапного переходу виробників харчових продуктів до застосування 

превентивної системи внутрішнього контролю на основі принципів НАССР. 

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
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01.10.2012 року № 590 були розроблені і затверджені «Вимоги по розробці, 

впровадженню і застосуванню постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах Системи управління безпекою харчових продуктів (НАССР)» 

(документ вступив в силу 02.05.2013 року). Законом № 4179а «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України про продукти харчування», який вступив 

в силу з 20 вересня 2016 року визначено, що підприємства з високим ступенем 

ризику зобов'язані впровадити систему НАССР до 2017 року, а з середнім і 

малим - до 2018-2019 рр. Закон передбачає гармонізацію законодавства Україна 

до законодавства ЄС в сфері безпеки і якості продуктів харчування. Сьогодні в 

Україні діє національний стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 (ідентичний ISO 

22000:2005), який реалізує вимоги Директиви ЄС 93/43 і 

CodexAlimentariusFoodHygieneBasic Texts [284]. 

Важливу роль у запропонованій системі відіграє фінансове, нормативне, 

технологічне та інформаційне забезпечення управління якістю продукції. Так, 

для забезпечення підтримки якості на оптимальному рівні на всіх виробничих 

етапах підприємство змушене нести певні витрати, які мають різний 

економічний зміст, природу, місце і причини виникнення. Статті витрат на 

управління якістю продукції можна загалом поділити на три основні групи: 

попереджуючі (превентивні), витрати на здійснення контролю, зовнішні і 

внутрішні витрати, причиною яких є невідповідність продукції, її недоліки тощо. 

Саме тому важлива роль у даній системі належить ефективному фінансовому 

забезпеченню, адже без цієї важливої ланки функціонування всієї системи буде 

обмеженим і взагалі неможливим. Разом з цим, простого виготовлення 

високоякісної продукції не достатньо для її виведення на ринок, а особливо на 

міжнародний, оскільки якість продукції має бути документально 

підтвердженою, пройти всі необхідні випробування та процедури, тобто певний 

порядок прийняття з метою отримання відповідних сертифікатів та дозволів, 

саме на забезпечення цього процесу і спрямована дія ланки нормативного 

забезпечення управління якістю продукції. 
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Технологічні процедури забезпечення якості включають в себе діяльність 

щодо матеріальних об'єктів, які мають безпосередній вплив на якість продукції, 

що виробляється. Значна частина процедур, спрямованих на технологічне 

забезпечення якості продукції реалізується в підрозділах допоміжного 

виробництва та спрямована на підтримку основних технологічних процесів на 

необхідному рівні, зокрема це: перевірка і підтримання в робочому стані 

технологічного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів; контроль 

якості сировини і матеріалів; перевірка відповідності умов зберігання, упаковки 

та транспортування продукції тощо. 

Основними завданнями ланки інформаційного забезпечення системи 

управління якістю є:  

− дослідження потоків інформації на кожному етапі забезпечення якості 

та роздрібнення інформаційних потоків у відповідності зі специфікою завдань 

кожної підсистеми; 

− системний аналіз інформації по кожному етапу управління з 

реєстрацією даних аналізу в протоколах якості;  

− аналіз ефективності виконання завдань з розробкою управлінських 

рішень по забезпеченню якості продукції та аналіз загальних проблем 

управління в системі; 

− проведення моніторингу інформації, що стосується відповідності 

якості продукції підприємства вимогам споживачів тощо. 

Одним з принципів менеджменту якості в міжнародних стандартах є 

лідерство керівника. Так, керівництво підприємства має забезпечити розробку та 

впровадження системи управління якістю, а також постійне покращення її 

результативності, використовуючи такі інструменти: розробку політики в сфері 

якості продукції, встановлення цілей щодо досягнення певного ступеня якості, 

управління процесом забезпечення функціонування системи управління якістю 

необхідними ресурсами, збереження цілісності системи управління якістю в 
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процесі планування та впровадження змін до неї, доведення нововведень до 

персоналу тощо. 

Для контролю впровадження і підтримки системи управління якістю, в 

залежності від розміру підприємства, має бути створений відділ управління 

якістю (або призначена відповідальна особа з числа керівництва) на який мають 

бути покладені  такі повноваження: забезпечення розробки, впровадження та 

підтримки в робочому стані процесів, необхідних для ефективного 

функціонування системи управління якістю; підготовка та надання звітів про 

функціонування системи управління якістю і про потребу в удосконаленнях; 

сприяння поширенню обізнаності з вимогами системи управління якістю серед 

усього персоналу підприємства тощо. 

Ефект від впровадження запропонованої системи управління якістю 

продукції аграрних підприємств визначається двома складовими: показником 

економічної ефективності запровадження системи управління якістю 

виробником та сукупним приростом показників інвестиційної привабливості 

аграрного підприємства. 

Показник економічної ефективності запровадження системи управління 

якістю виробником агропромислової продукції (Ев) можемо визначити із такого 

виразу: 

 

Ев = Евр - Зодн × (Кр + Ен) - Зпот,      (3.1) 

 

де:Евр – економічний ефект у виробника від підвищення якості річного 
випуску продукції, грн/рік; Зодн – одноразові витрати у виробника у зв'язку з 
запровадженням системи управління якістю, грн; Кр – нормативний коефіцієнт 
реновації, од/рік; Ен – норматив приведення різночасових затрат, який чисельно 
дорівнює нормативу ефективності капіталовкладень, од/рік; Зпот – поточні 
затрати у виробника на виконання річного обсягу робіт з запровадження 
системи управління якістю, грн/рік. 
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Як результат, кінцевою ціллю впровадження системи управління якістю на 

аграрних підприємствах має стати підвищення їх інвестиційної привабливості, 

що задовольняється шляхом виконання системи нерівностей: 

 

Евр - Зодн (Кр + Ен) – Зпот → max,        (3.2) 

Δxр + Δхп + Δхі → max, 

 

Де :Δxр – приріст показників ринкової позиції аграрного підприємства за 
рахунок запровадження системи управління якістю; Δxп - приріст показників 
прибутковості аграрного підприємства за рахунок запровадження системи 
управління якістю; Δxі -приріст показників інноваційного потенціалу аграрного 
підприємства за рахунок запровадження системи управління якістю. 

Як видно з формули (5), одержати позитивне значення показника Ев і 

наступне його підвищення можливо або за рахунок більшого (порівняно із 

затратами) зростання ефекту від підвищення якості річного випуску продукції у 

виробника, або за рахунок зниження затрат при незмінному або зростаючому 

значенні ефекту. Зниження затрат за рахунок запровадження системи управління 

якістю виробником агропромислової продукції створює ефект першого порядку, 

а величина Евр – ефект другого порядку. Звичайно, більш перспективним для 

подальшого розвитку є отримання ефектів другого порядку, оскільки 

перспективою подальшого розвитку українських агровиробничих підприємств є 

масовий вихід на європейські ринки, де якість продукції суворо контролюється 

безліччю вимог і процедур, що діють для усіх учасників ринку [18, c. 91].  

Таким чином, запропонована комплексна система управління якістю 

продукції аграрних підприємств на сьогодні може стати інструментом 

забезпечення високої якості вітчизняної сільськогосподарської продукції за 

рахунок максимально ефективної реалізації трудового потенціалу підприємств, 

якісних технологічних змін, врахування соціально-екологічної складової 

виробництва продукції та спрямованості на досягнення цілей в області 

відповідності якості продукції європейським вимогам, що забезпечить зростання 
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конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств та підвищення 

рівня їх інвестиційної привабливості. 

Перевіримо адаптивність запропонованої системи в частині розрахунку 

ефективності від її запровадження, знову ж таки, на прикладі 

ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство Агродім». Щоб визначити 

економічний ефект від дотримання вимог системи, розрахуємо ефективність 

заходів від запуску додаткової сучасної лінії очистки насіння соняшнику з метою 

зниження вмісту лушпиння в чистому насінні з 30%, до 20%, та  вмісту лушпиння 

в ядрі з 14% до 12% (що дасть можливість зменшити при виробництві частку олії 

1 сорту, що не відповідає міжнародним стандартам і виготовляється для продажу 

на внутрішньому ринку).  

Крім того, в подальшому, підприємство зможе розглянути проект 

додаткового цеху по виготовленню біологічного палива з лузги насіння 

соняшника, оскільки стратегія розвитку ТОВ «Сільськогосподарське 

Підприємство Агродім» в умовах виходу на європейські ринки передбачає 

збільшення виробничих потужностей та вивчення питання щодо можливості 

розширення асортименту за рахунок переробки відходів від основного виду 

діяльності та виготовлення з лузги насіння соняшника біологічного палива, що 

для підприємства принесло б додатковий дохід. А також, у подальшому, 

проведення реконструкції та модернізації виробничих засобів, з метою 

підвищення якості та безпечності вже існуючого асортименту продукції. 

Таким чином, підприємством планується впровадження проекту 

удосконалення виробничої лінії, що можливе за рахунок придбання і 

використання сучасних фотосепараторів, які дають можливість отримати 

гомогенний, очищений на 99,9% продукт найвищої якості. Фотосепаратори 

дають можливість видалити важковідокремлювані домішки і знизити 

собівартість продукції. Вартість даного обладнання складає 1 131 648 грн, а 

витрати на монтаж – 168 352 грн, тобто загальна сума витрат на поліпшення 

якості продукції складе 1 300 000 грн. Проект розраховується, виходячи з таких 
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умов кредитування: сума кредиту – 1 300 000 грн; річна ставка – 21%; 

розрахунковий термін життя проекту – 4 роки; погашення основного боргу 

передбачається щомісячно рівними частками; економічні та фінансові 

розрахунки даного інвестиційного проекту представлені в цінах сформованих в 

момент складання проекту. 

Планування і розрахунок обсягів зростання чистих доходів проводилося на 

підприємстві шляхом застосування методу стандартного розподілу 

вірогідностей. Використання цього методу передбачає планування чистих 

доходів підприємства на основі експертної оцінки провідних спеціалістів відділу 

маркетингу. Розрахунок рівня зростання чистого доходу у наступних періодах 

був проведений у відповідності з трьома можливими варіантами: коли 

потужності виробництва використовуватимуться на 85% (песимістичний 

варіант), на 100% (оптимістичний варіант) і з рівномірним зростанням від 85 до 

100% завантаженості виробництва протягом чотирьох років (найбільш 

ймовірний варіант). Відповідно до використовуваних методик прогнозування, 

рівень запланованих доходів від реалізації додаткових обсягів олії 

представлений у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Дохід від реалізації продукції додаткових обсягів олії за оптимістичним, 

песимістичним та найбільш ймовірним сценарієм, тис. грн. 
Вид сценарію Роки Всього 

2020  2021  2022  2023  
Песимістичний сценарій 5570 5570 5570 5570 22280 
Реалістичний сценарій 5570 5848,5 6140,9 6448 24007,4 
Оптимістичний сценарій 6448 6448 6448 6448 25792 

Джерело: Розраховано автором на основі власних досліджень 

Фінансово-економічну модель впровадження проекту удосконалення 

виробничої лінії, показано у додатку О. Розрахунки показників моделі за 

оптимістичним, песимістичним і реалістичним сценарієм проводилися у 

відповідності з рівнем використання потужностей підприємства. 
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Розрахуємо ефективність даного інвестиційного проекту відповідно до 

песимістичного, оптимістичного та реалістичного сценарію за такими 

показниками: 

1. NPV (чистий грошовий потік) – визначається як сума приведених 

вартостей вхідних і вихідних платежів пов’язаних з інвестицією чи проектом 

протягом усього часу, який триває проект. Розраховується за формулою: 

 

NPV =� 𝑆𝑆𝑆𝑆/(1 + 𝑖𝑖)^𝑆𝑆𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 ,                                                                                (3.3) 

 

де:St – чистий грошовий потік у період t, тобто сума всіх доходів мінус 
сума всіх витрат за цей період, 𝑖𝑖 – процентна ставка дисконтування для одного 
періоду. 

2. PI –індекс прибутковості, являє собою відношення дисконтованих 

грошових доходів до наведених на ту ж дату інвестиційних витрат. 

3. Внутрішня норма доходності інвестицій – ставка дисконту, яка 

задовольняє таким умовам: дисконтовані надходження грошових коштів проекту 

дорівнюють дисконтованим грошовим видаткам проекту, тобто IRR = і, при якій 

NPV = 0; вона повинна бути єдиним розв'язком вищезазначеного рівняння. Якщо 

не виконана хоча б одна з цих умов, вважається, що IRR для проекту не існує. 

Розрахуємо ефективність інвестиційного проекту за оптимістичним, 

песимістичним та реалістичним сценарієм (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Ефективність інвестиційного проекту за оптимістичним, песимістичним та 

реалістичним сценарієм 

Показники  Песимістичний 
сценарій 

Найбільш 
ймовірний сценарій 

Реалістичний 
сценарій 

Чистий прибуток з 
наростаючим підсумком, грн 6449913,7 7158670,5 7890852,8 

Чиста вартість грошових 
потоків (NPV), грн 2762873,4 3141202,6 4692413,7 

Індекс прибутковості (PI) 3,1 3,4 4,6 
Внутрішня норма доходності 
інвестицій (IRR),% 114 120 130 
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Джерело: Розраховано автором на основі власних досліджень 

Таким чином, слід підсумувати, що навіть за песимістичного сценарію 

дисконтований грошовий потік зберігає позитивне значення, що свідчить про 

ефективність інвестиційного проекту. Чиста вартість грошових потоків при 

песимістичному сценарії становить 2762873,4 грн, а чистий прибуток уже в 2020 

році складе 1528530,9 грн. 

Індекс прибутковості при песимістичному сценарії також знаходиться на 

високому рівні і складає 3,1. Це обумовлено високою рентабельністю продажів і 

оборотністю активів, які дозволять генерувати велику величину грошового 

потоку, при відносно низькому рівні інвестиційних витрат. 

Внутрішня норма доходності інвестицій – 114%, що є високим показником 

надійності реалізації проекту (задовольняє умову більше 21%). Розмах варіації 

чистого дисконтованого доходу Var (NPV) = 4692413,7-2762873,4=1929540,3грн. 

На основі проведених розрахунків прибутковості від підвищення якості 

продукції підприємства за рахунок модернізації виробничої лінії, визначимо 

вплив покращення якості продукції на рівень інноваційної привабливості 

підприємства (додаток П). 

Таким чином, приріст загального інтегрального показника інвестиційної 

привабливості продукції на підприємстві ТОВ «Сільськогосподарське 

Підприємство Агродім» за рахунок придбання і використання сучасних 

фотосепараторів складе: 

 

Δxр + Δхп + Δхі = 0,351 + 0,148 + 0,058 = 0,557.  

 

Наочно зростання інвестиційної привабливості підприємства за рахунок 

придбання і використання сучасного обладнання з метою підвищення якості 

продукції досліджуваного підприємства, представлено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Зростання інвестиційної привабливості підприємства ТОВ 
«Сільськогосподарське Підприємство Агродім» після впровадження  системи 
управління якістю 

Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень 

 Як бачимо з рисунку, у результаті підвищення якості продукції 

підприємство може отримати додаткові можливості для зростання його 

інвестиційної привабливості, виражені у зміні груп ринкових, прибуткових та 

інноваційних показників. Підвищення якості продукції та технологічного 

процесу виробництва позитивно вплине на зміну таких коефіцієнтів, що 

формують інвестиційну привабливість за розробленою нами методикою, як: 

коефіцієнта ринкової влади фірми (х2); коефіцієнта привабливості продукції для 

споживача (х3); коефіцієнта відношення ринкової і балансової вартості 

підприємства (х4); коефіцієнта наростання вартості підприємства (х5); 

коефіцієнта цінності акції (х6); коефіцієнта загальної рентабельності (х13); 

коефіцієнта норми прибутку (х14); коефіцієнта рентабельності фінансових 

інвестицій (х15); коефіцієнта рентабельності власного капіталу (х16); коефіцієнта 

рентабельності активів (х17); коефіцієнта рентабельності діяльності (х18); 

-Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

х1 х3 х5 х7 х9 х11 х13 х15 х17 х19 х21 х23 х25 х27 х29 х31 х33 х35

Межа середньої інвестиційної привабливості
Межа високої інвестиційної привабливості

Зона ринкової 
позиції

Зона
майнового 
комплексу

Зона
прибутковості

Зона
фінансової 
стійкості

Зона ризику
Зона

інноваційного 
потенціалу

Δ
Х
р

Δ
Хі

Δ
Х
п



189 
 

 
 

коефіцієнта оновлення продукції (х32); коефіцієнта інвестування інноваційної 

діяльності (х33). 

Однією з найважливіших перспектив розвитку українських 

агропідприємств з метою залучення іноземних інвесторів, є інтенсифікація 

міжнародної торгівлі за рахунок виходу на нові ринки ЄС. Успішний вихід 

вітчизняної агропромислової продукції на нові ринки вимагає розробки 

продуманої стратегії позиціонування продукції до вимог нових ринків та 

споживачів, розуміння особливостей і кон'юнктури нових цільових ринків збуту 

та чіткого розуміння сильних і слабких сторін своєї діяльності.   

Як вже зазначалося, у подальшій перспективі агропідприємства України 

мають здійснити переорієнтацію з постачальника сільськогосподарської 

сировини, на конкурентоспроможного продавця сільськогосподарської 

продукції з високою доданою вартістю. При цьому обов'язковою умовою 

присутності вітчизняних агровиробників на ринку ЄС має стати відповідність 

продукції стандартам європейської якості і вимогам харчової безпеки. Саме тому 

для розуміння перспектив подальшого удосконалення системи управління 

якістю продукції на аграрних підприємствах, визначимо та проаналізуємо 

найбільш поширені міжнародні стандарти і процедури на європейському ринку, 

з якими доведеться зіштовхнутися вітчизняному агровиробнику у процесі 

розширення торгівельних відносин з європейським ринком (додаток Р). 

Вихід на нові ринки передбачає гармонізацію стандартів на 

сільськогосподарську продукцію, а відповідно і методів контролю, вимог 

безпеки, вимог охорони довкілля до стандартів ЄС. У 2016-2019 роках було 

докладено значні зусилля з гармонізації українського законодавства у сфері 

сільського господарства із законодавством ЄС. У 2016 році було створено 

Державну службу з питань безпечності продуктів харчування та захисту 

споживачів, що є єдиним органом, відповідальним за захист прав споживачів, 

ветеринарну та фітосанітарну службу, санітарно-епідеміологічну службу. У 

2016 р. уряд запровадив правила щодо органічних продуктів харчування 
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(продуктів бджільництва, тваринного чи рослинного походження). У грудні 2017 

року парламент затвердив Закон «Про безпечність та гігієну кормів». У липні 

2018 р. прийнято Закон України «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який 

введено в дію 2 серпня 2019 р. [246]. Гармонізація українських законів із 

нормами ЄС дозволить відкрити ринок ЄС для експорту нових продуктів, але ще 

понад 230 директив та інструкцій ЄС, мають бути імплементовані до кінця 2021 

р. [129]. 

Жорстка конкуренція на європейському ринку призводить до необхідності 

переорієнтування систем якості аграрних підприємств на все нові й нові критерії 

відповідності продукції. Як результат, стратегія виходу на нові ринки і 

гармонізація стандартів якості з європейськими нормами стають одними з 

ключових напрямків для подальшої ефективної діяльності агросектору, оскільки 

економіка України є досить залежною від експорту, а майже третину цього 

експорту становить продукція сільського господарства. Саме тому проблеми 

якості та безпеки продукції сільського господарства є важливими як на мікро-, 

так і на макрорівні, а їх вирішення передбачає виведення підприємств 

вітчизняного аграрного сектору на зовсім інший якісний рівень. 

 

 

3.3 Модернізація підприємств аграрного сектору на інноваційних 

засадах 

 

 

Передумовою активізації інноваційної діяльності та визначальним 

напрямом забезпечення високої конкурентоздатності і сталого становища 

агрокомпаній на внутрішньому та зовнішньому ринку за умов загострення 

глобальної конкууренції є модернізація процесу виробництва на інноваційних 

засадах. Техніко-технологічний рівень виробництва стає вагомим джерелом 
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зростання ефективності господарсько-економічної діяльності, а відтак – і 

підвищення інвестиційної привабливості. 

Однак, як показують результати досліджень, інноваційний рівень розвитку 

вітчизняних аграрних підприємств, навіть за умов існування достатньої кількості 

інноваційних розробок, все ще залишається низьким. Дефіцит ресурсів та значні 

коливання цін на нову техніку і технології змушують підприємства працювати 

на застарілому та зношеному устаткуванні (додаток С). 

Низький рівень відтворення та оновлення основних виробничих засобів 

агропідприємств при відсутності належної державної підтримки, 

незацікавленість самих власників та інші фактори призвели до значного 

погіршення стану матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств, в 

першу чергу малих та середніх форм господарювання. Однак слід зауважити, що 

з 2015 р. починає простежуватися тенденція приросту оновлення основних видів 

сільськогосподарської техніки агропідприємств, що займаються виробництвом 

зернових, про що свідчать дані, наведені в додатку С: темпи зростання купівлі 

тракторів, зернозбиральних комбайнів та вантажних автомобілів у 2019 р. 

становили відповідно 97,6, 113,7 та 122,5% по відношенню до 2018 р. 

Проблема матеріально-технічного забезпечення виробничої діяльності 

агропідприємств спричинила деструктивні тенденції в розподілі коштів на 

розвиток інноваційної діяльності: найбільша частка витрат, спрямованих на 

інноваційний розвиток агропідприємств України спрямована на придбання 

машин, обладнання та програмного забезпечення (табл. 3.4), що підтверджує 

пріоритетність вкладення коштів виробників у відновлення матеріально-

технічної бази, тоді як інтенсивний інноваційний розвиток залишається поза 

увагою агровиробників. Така структура фінансового забезпечення стримує 

активність інноваційного розвитку вітчизняної агропромислової галузі, оскільки 

власні кошти підприємств спрямовуються переважно на модернізацію існуючого 

обладнання, а не на впровадження наукових досягнень і розробок аграрної сфери 

загалом [21, с. 12]. 
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Таблиця 3.4 

Структура загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності, 

аграрних підприємств у 2012-2019 роках, у % 

Напрям інноваційної діяльності  Роки  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внутрішні науково-дослідні 
роботи  18,01 19,46 14,60 11,78 17,18 10,78 11,40 8,30 

Придбання науково-дослідних 
розробок  0,19 0,09 0,04 0 0,38 0,05 0,03 0,01 

Придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення  71,83 64,39 68,31 68,13 70,17 81,55 85,3 90,10 

Придбання інших зовнішніх знань  0,02 0,02 0,03 0,02 0 0 0,01 0,07 
Інші витрати  9,95 16,04 17,02 20,07 12,27 7,62 3,26 1,52 
Всього  100 100 100 100 100 100 100 100 

Джерело. Розраховано автором з використанням джерел [254] 

Як бачимо з таблиці 3.4 частка витрат на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення не лише є найбільшою, але і має стабільну динаміку 

до зростання, сягнувши у 2019 р. 90,1 %. 

На наступному етапі оцінки інноваційних процесів у аграрній галузі 

вважаємо за доцільне більш глибоко дослідити стан впровадження інновацій не 

лише на підприємствах, що займаються вирощуванням олійних культур, а і на 

підприємствах, що безпосередньо здійснюють виробництво олії як продукції з 

більш високою доданою вартістю, що забезпечує зростання обсягу доходів 

аграрних виробників і розширення виробничих потужностей вітчизняних 

переробних підприємств. Для дослідження додатково було обрано 4 компанії: 

ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство Агродім» (аналізоване нами у 

попередньому параграфі роботи), компанія «Каргілл» (міжнародна компанія, що 

займається виробництвом та торгівлею зерновими та олійними культурами, 

переробкою насіння соняшника та сої, виготовленням та розповсюдженням 

кормів для тварин; компанія володіє олієпереробним заводом у Каховці, 

комбікормовим заводом у Львівській області та двома елеваторами  у Куцівці та 

Брагинівці), ПАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» (входить до 

групи компаній «Олком» і виробляє соняшникову олію згідно ДСТУ 4492:2017, 
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шрот соняшниковий гранульований згідно ДСТУ 4638:2006 та лушпиння 

соняшникове пресоване), ТОВ «Інком Агро» (невелике підприємство, що 

займається виробництвом олії та тваринних жирів, здійснюючи закупки 

сировини по всій Україні). 

Для дослідження стану запровадження інновацій на виробничих 

підприємствах аграрного сектору та визначення проблем, що стосуються 

інвестиційної привабливості, як аграрних підприємств, що займаються 

вирощуванням олійних культур, так і підприємств, що займаються їх 

переробкою, було розраховано показники що характеризують їх інноваційну 

привабливість у контексті інвестиційної привабливості аграрного сектору 

(додаток Т). Так, за результатами аналізу, з точки зору привабливості 

інноваційного потенціалу для інвестицій серед 9 підприємств, що займаються 

вирощуванням олійних культур, близьким до середньоприваблививого є лише 

підприємство ТОВ «Сігнет-Центр», п'ять з шести показників якого відповідають 

мінімальному значенню межі середньої інвестиційної привабливості (1,975 при 

мінімальній межі середньої інноваційної привабливості 2). Менш привабливим, 

але не найгіршим за даними показниками серед аналізованих є агропідприємство 

ТОВ «Енселко Агро», три з шести показників сягнули мінімально прийнятного 

значення (1,351). Інші 7 досліджуваних аграрних підприємств відповідають 

мінімальний межі середньої інноваційної привабливості лише за двома 

показниками: коефіцієнтом оновлення продукції та коефіцієнтом інвестування 

інноваційної діяльності і є не привабливими для інвестицій з точки зору їх 

інноваційного потенціалу, оскільки низьке значення за даною групою показників  

негативно впливає на загальну інвестиційну привабливість підприємств, 

знижуючи значення інтегрального показника інвестиційної привабливості. 

Аналізуючи структуру комплексу показників інноваційного потенціалу 

підприємств, що займаються вирощуванням олійних культур, слід відмітити, що 

особливе занепокоєння викликають значення коефіцієнтів витрат на 

дослідження та розробки та зайнятості інноваційною діяльністю персоналу. 
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Щодо першого коефіцієнту, то у значної частки аналізованих підприємств обсяг 

затрат на дослідження та розробки у структурі затрат на інноваційну діяльність 

не досягає навіть 1 %. У 6 з 10 підприємств кількість працівників зайнятих в 

інноваційній сфері, коливається в межах 8-10 %, що є низьким показником, 

оскільки його значення свідчить, що 90-92 % персоналу не займається 

розумовою працею, а працює переважно на застарілому обладнанні. 

Дослідження підприємств, що займаються переробкою олійних культур і 

виробництвом олії показало таке: з 4-х досліджуваних 2 підприємства мали 

середні показники інноваційної привабливості: ТОВ «Ат Каргілл» (показник 

склав 2,671) та ПАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» (з 

показником 2,786). Інші два аналізовані виробничі підприємства мали низькі 

показники інноваційного потенціалу, зокрема ТОВ «Сільськогосподарське 

підприємство «Агродім» - 0,869, ТОВ «Інком Агро» - 0,993.  

З точки зору поелементного аналізу показників інноваційного потенціалу 

слід відзначити, що у переробних підприємств значно більші коефіцієнти 

зайнятості інноваційною діяльністю персоналу, і це є логічним, оскільки 

реалізується виробничий процес. Особливо на сучасних переробних 

підприємствах, виробничий процес пов'язаний із задіянням великої кількості 

високоточного обладнання, машин та устаткування, робота з яким вимагає 

спеціальних знань та умінь, а іноді і додаткової кваліфікації та навчання. Загалом 

же і всі інші коефіцієнти у двох найбільш інноваційно привабливих виробничих 

підприємств є значно більшими, в тому числі і у порівнянні з групою 

підприємств, що займається вирощуванням олійних культур. Такі відмінності 

легко пояснити: обидві компанії є провідними лідерами по переробці олійних 

культур на українському ринку, а компанія ТОВ «АТ Каргілл» є ще й компанією 

з іноземними інвестиціями. Тому невеликим підприємствам, по типу 

ТОВ «Інком Агро», важко конкурувати з ними, як за обсягами переробки, так і 

за рівнем інноваційності.  
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Вважаємо, що для обгрунтування вищезазначених розрахунків та 

визначення напрямів модернізації аналізованих підприємств, необхідною є 

побудова матриці інноваційно-інвестиційної привабливості за допомогою якої, 

за різних сполученнях значень сукупного інтегрального показника інвестиційної 

привабливості підприємства та значень загального коефіцієнту інноваційного 

потенціалу, можемо визначити позицію підприємства і шляхи переходу на новий 

рівень інвестиційної привабливості (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3 Матриця інноваційно-інвестиційної привабливості вітчизняних 

агропідприємств 

Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень 

За результатами розрахованих у поперредньому розділі дослідження 

сукупного інтегрального показника інвестиційної привабливості та загального 
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підприємств. Для цього використаємо сформовану нами на рисунку 3.3 матрицю 

інноваційно-інвестиційної привабливості, у якій по вертикалі відображається 

значення сукупного  інтегрального показника інвестиційної привабливості  (від 

0 до 14 – низька інвестиційна привабливість; від 14 до 28 – середня інвестиційна 

привабливість; більше 28 – висока інвестиційна привабливість), а по горизонталі 

– значення загального коефіцієнту інноваційного потенціалу (від 0 до 2 – зона 

заміщення; від 2 до 4 – зона модернізації; більше 4 – зона інновацій). 

При сполученнях відповідних значень сукупного інтегрального показника 

інвестиційної привабливості підприємства та загального коефіцієнта 

інноваційного потенціалу для кожного підприємства, отримаємо координати 

положення підприємства на площині матриці, а зона, в межах якої 

знаходитиметься підприємство, буде визначати рівень його інноваційно-

інвестиційної привабливості на даний час та можливі альтернативи і напрями. 

Як свідчать дані на рис. 3.3, позиції підприємств були розподілені в межах 

5-ти зон, 3 з яких свідчить про дуже низький стан інноваційно інвестиційної 

привабливості досліджуваних підприємств. Загальною тенденцією є те, що 

виробничі підприємства виявилися більш інноваційноспроможними, тоді як за 

загальним рівнем інноваційної привабливості значно поступилися 

підприємствам, що займаються вирощуванням олійних культур. Цей факт ще раз 

підкреслює, що досить високий рівень привабливості підприємств, що 

займаються вирощуванням олійних культур, досягнутий за рахунок показників 

прибутковості та фінансової стійкості на тлі екстенсивного нарощення обсягів 

виробництва та продажу сировинної продукції, тоді як виробничі підприємства 

є не такими прибутковими, а отже і менш привабливими, оскільки потребують 

значних витрат на налагодження та підтримання процесу виробництва 

висококонкурентної експортоорієнтованої продукції. Таким чином, в зону 

заміщення (коли інноваційна складова практично відсутня і виражається у заміні 

зношених основних засобів такими ж за техніко-технологічним рівнем, або 

більш новими, що причинено здебільшого браком коштів) і низької 
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інвестиційної привабливості потрапили підприємства: ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат», ПАТ «Богуславське хлібоприймальне підприємство» і ТОВ «Інком 

Агро». У зону модернізації (відбувається заміна технологій та засобів 

виробництва більш прогресивними та оновленими) і низької інвестиційної 

привабливості потрапило підприємство ПАТ «Мелітопольський 

олійноекстракційний завод». Найкращі позиції серед досліджуваних 

підприємств зайняли ТОВ «Сігнет Центр» та ТОВ «Ат Каргілл», вони потрапили, 

відповідно, у зони заміщення і високої інвестиційної привабливості та у зону 

модернізації і середньої інвестиційної привабливості. Щодо цих підприємств, то 

зі схеми матриці дуже чітко видно подальші вектори інноваційно-інвестиційного 

розвитку цих двох підприємств: підприємство ТОВ «Сігнет центр» у прямому 

розумінні знаходиться на межах зон. Щойно досягнувши зони високої 

інвестиційної привабливості, подальші зусилля підприємства мають бути 

направлені лише на розвиток інновацій, щоб досягти хоча б рівня модернізації, 

що дозволить підприємству перейти у квадрант  модернізації та зони високої 

інвестиційної привабливості. В той же час ТОВ «Ат Каргілл» дотримується 

«золотої середини», одночасно рухаючись як у напрямку зростання 

інвестиційної привабливості, так і зміцнення позицій у інноваційному секторі. 

Подальший розвиток і позиції підприємства будуть залежати від цілей та 

стратегії компанії, яка однаково вдало може обрати як курс на зону модернізації 

і високої інвестиційної привабливості, так і курс на зону інновацій (дійсно 

присутні інноваційні розробки та дослідження, використовуються передові 

технології тощо) та середньої інвестиційної привабливості. Всі ж інші 

підприємства, не проаналізовані нами вище, потрапили в зону заміщення і 

середньої інноваційної привабливості.  

На нашу думку, додаткову увагу слід приділити переробним 

підприємствам, оскільки рівень їх інноваційного розвитку має бути достатнім, 

щоб в умовах співпраці з досить привабливими підприємствами, що займаються 

вирощуванням олійних культур не знівелювати цей показник, а навпаки, досягти 
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синергетичного ефекту та зростання інвестиційної привабливості і переробних 

підприємств також.  

Таким чином, виходячи з аналізу рівня привабливості переробних 

підприємств за інноваційним потенціалом, для їх ефективного інноваційно-

інвестиційного розвитку у перспективі необхідним є впровадження такої моделі 

інноваційного розвитку, яка б забезпечувала баланс між модернізацію 

виробництва і впровадженням результатів наукових розробок, нових продуктів і 

технологій виробництва.  Виходячи з цього, для підвищення рівня інноваційної 

діяльності та інвестиційної привабливості, пропонуємо модель модернізації 

вітчизняних аграрних підприємств на засадах інноваційного провайдингу (рис. 

3.4). 

У чинному законодавстві України відсутній термін «провайдинг», є лише 

термін «інноваційна діяльність». У наукових публікаціях під інноваційним 

провайдингом розуміють комплексний цілісний процес формування, втілення в 

життя та подальшого супроводу системи заходів зі створення та просування на 

ринок нових товарів чи послуг, чия конкурентоспроможність гарантується на 

використанні нових наукових знань та прикладних розробок – наукоємних 

продуктів та послуг [153, с. 124].  

Відповідно до запропонованої моделі, систему інноваційного провайдингу 

формують сукупність інтелектуальної (аграрна наука), виробничої 

(підприємницьке середовище сільського господарства) та споживчої 

(інноваційна продукція, інноваційна технологія, інноваційний процес) сфер [21, 

с.12].  
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Рис. 3.4 Модель модернізації вітчизняних аграрних підприємств (що 
займаються вирощуванням олійних культур) на засадах інноваційного 
провайдингу 

Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
ер

ж
ав

а 

Ін
ве

ст
иц

ій
ні

 ф
он

ди
 

ро
зв

ит
ку

 ін
но

ва
ці

й 
За

бе
зп

еч
ен

ня
 ф

ін
ан

су
ва

нн
я 

ін
но

ва
ці

йн
ої

 д
ія

ль
но

ст
і А

П
К

 
Д

ер
ж

ав
на

 п
ід

тр
им

ка
 ін

но
ва

ці
йн

их
 

ф
ор

м
 і 

сп
ос

об
ів

 г
ос

по
да

рю
ва

нн
я 

Ін
ст

ит
ут

 ін
но

ва
ці

йн
ог

о 
пр

ов
ай

ди
нг

у 
Н

А
А

Н
 

П
оп

ит
 н

а 
ін

но
ва

ці
ї 

П
ро

по
зи

ці
я 

ін
но

ва
ці

й 

Аграрна наука 

Підприємницьке середовище АПК 

Інноваційна продукція, інноваційна 
технологія, інноваційний процес 

Трансфер інновацій з-
за кордону 

Технопарки, 
технополіси, бізнес-

інкубатори 

Конференції, виставки, 
ярмарки, наукові журнали 
і спеціалізовані публікації 

Аутсорсинг послуг 
наукових центрів і 

університетів 

Прогресивний 
інновінг 

Інноваційний 
консалтинг 

Інноваційний 
венчурний бізнес 

Комерціалізація 
нововведень 

Післявпроваджувальний 
супровід інновацій 

Маркетинг інновацій 

Селекційно-генетичні 
інновації 

Еколого-виробничо-
технологічні інновації 

Організаційно-
управлінські інновації 

Екологобезпечні технологій 
землеробства 

Технології виробництва 
органічної продукції 

Придбання інноваційних 
основних засобів (машин, 
обладнання, установок) 

Енергозберігаючі технології 
обробітку 

Ресурсозберігаючі технології на 
основі досягнень біохімії та 

мікробіології 

Навчання і підвищення 
кваліфікації кадрів, 

вдосконалення організації 
управління 

Розвиток НДДКР на базі 
виробництва 

Впровадження нових форм 
організації праці 

Нові сорти культур з високою 
потенційною продуктивністю 

Відновлювана та екологічно 
безпечна біопродукція 

Нові сорти і гібриди культур з 
покращеними якісними 

параметрами 

Адаптаційні культури (виведення 
сортів, що більш пристосовувані 

до несприятливих погодних умов) 



200 
 

 
 

 Перехід між зазначеними сферами системи інноваційного провайдингу 

здійснюється за допомогою наступних інструментів: 

− прогресивний інновінг (за його допомогою забезпечується взаємодія 

підприємницького середовища агробізнесу з науковою спільнотою);  

− інноваційний консалтинг (гарантує інформування та консультування 

щодо інноваційної продукції та сприяє налагодженню зв'язку з 

підприємницькими структурами); 

− інноваційно-венчурний бізнес (основною задачею є сприяння 

поширенню розробленої інноваційної продукції). 

Сфері аграрної науки у моделі інноваційного провайдингу належить 

важливе місце, адже вона є генератором наукових ідей та інноваційних розробок 

у аграрній сфері. До основних елементів даної сфери належать: трансфер 

інновацій з-за кордону; аутсорсинг послуг наукових центрів і університетів; 

технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори; конференції, виставки, ярмарки, 

наукові журнали і спеціалізовані публікації. 

У сфері підприємницького середовища аграрної сфери, відповідно до 

запропонованої моделі, існує три напрями впровадження інновацій: селекційно-

генетичні, еколого-виробничо-технологічні та організаційно-управлінські 

інновації. Так, основними напрямами селекційно-генетичних інновацій за 

сучасних умов у сільському господарстві можуть бути такі: нові сорти культур з 

високою потенційною продуктивністю; відновлювана та екологічно безпечна 

біопродукція; нові сорти і гібриди культур з покращеними якісними 

параметрами; адаптаційні культури (виведення сортів, що більш пристосовувані 

до несприятливих погодних умов) тощо. Варіанти впровадження еколого-

виробничо-технологічних інновацій на вітчизняних аграрних підприємствах 

включають: екологобезпечні технологій землеробства; технології виробництва 

органічної продукції; енергозберігаючі технології обробітку; ресурсозберігаючі 

технології на основі досягнень біохімії та мікробіології; придбання інноваційних 

основних засобів (машин, обладнання, установок) тощо. Організаційно-
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управлінські інновації аграрних підприємств передбачають: навчання і 

підвищення кваліфікації кадрів, вдосконалення організації управління; розвиток 

НДДКР на базі виробництва; впровадження нових форм організації праці тощо. 

Очевидно, зазначений перелік варіантів впровадження інновацій в 

агропромисловому секторі не є вичерпним, а у моделі запропоновані тільки 

найбільш розповсюджені сучасні способи розширення інноваційного потенціалу 

аграрних підприємств [21, с.14]. 

Сферою моделі інноваційного провайдингу є безпосередньо отримана 

інноваційна продукція, інноваційна технологія або інноваційний процес. 

Важливого значення на цьому етапі набуває доведення інновації до цільового 

споживача, що має забезпечуватися за допомогою трьох складових: маркетингу 

інновацій; післявпроваджувального супроводу інновацій; комерціалізації 

нововведень. Вагома роль у цій моделі відводиться державі, оскільки її участь 

передбачена на всіх етапах здійснення інноваційного процесу – від зародження 

ідеї і закінчуючи комерціалізацією інновації. Так, на етапі підтримки аграрної 

науки пропонується відкриття державних фондів інвестиційного розвитку 

інновацій, які за кошти державного бюджету (або частково) стимулюватимуть 

розвиток НДДКР у галузі [21, с.14]. 

На етапі взаємодії з підприємницьким середовищем сільського 

господарства державі відводяться ті ж самі функції, що покладені на неї і на 

даний момент – забезпечення ефективного фінансування інноваційної діяльності 

галузі через реалізацію програм державної підтримки, пільгового кредитування, 

дотаційної діяльності, лояльної системи надання банківських кредитів тощо. 

Підтримка держави на останньому етапі реалізації інновацій передбачає 

удосконалення законодавчої бази, на основі якої ґрунтується практичне 

поширення інновацій; розробку чіткого механізму залучення і використання 

результатів науково-виробничої діяльності аграрних підприємств у 

господарському обігу; розробку критеріїв оцінки ринкової вартості нової 
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продукції чи технології; побудову макроекономічних стимулів та надання пільг 

для імплементації інновацій у виробництво [21, с.14]. 

Важливою ланкою моделі є також діяльність Інституту інноваційного 

провайдингу НААН України. Цей заклад є провідною структурою, яка 

займається просуванням інноваційних продуктів для аграрного сектора країни. 

Розробки інституту ґрунтуються, переважно, на економічних правилах 

наукоємного ринку. Враховуючи те, що технологічні інновації не мають суворо 

визначених етапів, просування НДДКР є складним і несистематизованим 

процесом. Досвід господарювання в Україні довів потребу формування єдиної 

регулюючої інституції щодо постійного просування технологій на ринок. Таким 

чином, Інститут забезпечує баланс попиту та пропозиції на інноваційну 

продукцію й стимулює впровадження досягнень науки і техніки у сфери 

виробництва та послуг. Даний заклад став ініціатором переходу агросфери на 

шлях розвитку впровадження НДДКР [153, с. 126, 248, c. 56]. 

Таким чином, для забезпечення належного розвитку інноваційної 

діяльності в аграрній сфері необхідною та доречною на сьогодні є 

застосовування запропонованої моделі системного підходу до модернізації 

підприємств аграрного сектору на засадах інноваційного провайдингу, оскільки 

її механізм є найбільш прийнятним на сьогодні для вирішення питання 

консолідації науково-технічного потенціалу науково-навчальних установ, 

інноваційних структур та безпосередньо товаровиробників і споживачів 

аграрного сектору економіки. 

Виходячи із ситуації, що склалася на аналізованих переробних 

підприємствах, необхідною є розробка заходів щодо модернізації підприємств та 

активізації їх інноваційного розвитку, що забезпечить приріст їх інноваційного 

потенціалу у перспективі, і, як результат, зростання інтегрального показника 

інвестиційної привабливості.  

З метою здійснення модернізації вітчизняних підприємств, що займаються 

переробкою олійних культур та виробництвом олії на інноваційних засадах, 
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необхідною є реалізація таких заходів як з боку підприємницького сектору, так і  

держави: 

1) підвищення  активності інноваційної діяльності агропідприємств за 

рахунок удосконалення механізму освоєння інновацій. Необхідною є розробка 

організаційно-економічного механізму впровадження інновацій у діяльність 

підприємств, системи науково-технічної інформації, яка є відповідною вимогам 

ринкової економіки, апробованої і ефективної схеми взаємодії наукових установ 

з впроваджуючими структурами; 

2) розширення джерел фінансування інноваційної діяльності 

підприємств. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності може 

здійснюватися як державними фондами підтримки, так і недержавними 

(фондами підтримки наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, 

створеними юридичними особами та фізичними особами); 

3) удосконалення інноваційної діяльності малих підприємств та 

фермерських господарств, у тому числі через застосування інноваційних методів 

управління; 

4) підвищення ефективності використання людського капіталу не лише 

в системі управління підприємствами, а й у сфері розробки, впровадження та 

реалізації інновацій в межах підприємства. Це необхідно здійснити за рахунок 

залучення наукових кадрів, навчання та підвищення кваліфікації працівників, 

оскільки агропромисловий сектор сьогодні відчуває гостру нестачу 

кваліфікованих кадрів, здатних впроваджувати інноваційні технології та 

працювати на сучасній техніці; 

5) підвищення зацікавленості приватного агросектора в розробці та 

впровадженні інновацій1за1рахунок розширення непрямої підтримки 

інноваційної діяльності, включаючи звільнення підприємств, що впроваджують 

інновації, від податку на додану вартість або інших обов’язкових платежів; 

6) подолання процесів деградації та руйнування природного середовища 

і націленість на екологізацію виробництва; 
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7) подолання недовіри агровиробників до вітчизняних технологій та 

інноваційних розробок шляхом стимулювання їх впровадження на вітчизняних 

підприємствах з одночасним зменшенням імпорту продукції, 

сільськогосподарської техніки, устаткування, засобів захисту рослин та інших 

інновацій з-за кордону; 

8) підтримка та стимулювання впровадження інноваційних проектів, 

пов’язаних з переробкою енергетичних продуктів і виробництвом біопалива, що 

сприятиме виробництву альтернативного виду екологічно чистого палива, 

утилізації надлишків виробленої сільськогосподарської продукції, створенню 

нових робочих місць для сільських мешканців та підвищенню їх добробуту [21, 

с.15].  

Отже, незважаючи на весь свій масштабний потенціал, сучасний 

український аграрний сектор зможе ефективно розвиватися лише за умов 

активного інноваційного розвитку підприємств, що його формують. Тому цілі 

модернізації та зусилля, як самих агровиробників, так і держави в цілому, мають 

бути спрямовані на реалізацію вищезазначених заходів.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Пріоритетними напрямами підвищення інвестиційної привабливості 

вітчизяних аграрних підвприємств в умовах загострення глобальної конкуренції 

могжуть бути такі. 

Активізація процесів інтергації підприємств – вертикальної і 

горизонтальної. Найперспективнішими формами інтергації агропідприємств в 

Україні можуть бути агрохолдинги та контрактене фермерство. Незважаючи на 

ряд негативних наслідків діяльності агрохолдингів (нераціональним 

використання земель; монополізація ринку оренди землі, зловживання власним 
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становищем шляхом витіснення з ринку малих і середніх фермерів; 

незацікавленість у здійсненні довгострокових капітальних вкладень у земельні 

угіддя тощо) вони в цілому здійснюють позитивний вплив на розвиток галузі, 

регіону їх функціонування та економіки в цілому (сприяють підвищенню 

продуктивності праці, економії на постійних і трансакційних витратах, 

поглибленню спеціалізації; підвищенню рівня технічного забезпечення, оплати і 

умов праці; збільшенню експортного потенціалу держави; позитивно впливає на 

підвищення конкурентоспроможності агросектору на внутрішньому і 

зовнішньому ринках; розширенню можливостей залучення зовнішніх джерел 

фінансування; поглибленню переробки сільськогосподарської продукції, що 

знижує собівартість кінцевої продукції; формуванню вищого рівня ставок 

орендної плати за землю; застосуванню високопродуктивних технологій та 

впровадженню інновацій; зниженню фінансової ризиковості бізнесу). 

Перспективним напрямом розвитку можке стати контрактне фермерство. 

Стимулювання розвитку такої форми інтеграції відкриває широкі можливості 

для невеликих фермерських господарств, зокрема в частині доступу до 

кредитних банківських ресурсів та програм державної фінансової підтримки з 

метою розвитку інфраструктури та модернізації сільськогосподарського 

виробництва, що сприятиме підвищенню їх інвестиційної привабливості. 

Одними з ключових напрямів формування інвестиційної привабливості 

агропідприєимств є реалізація заходів щодо підвищення якості продукції та 

гармонізація стандартів якості з європейськими нормами. Для забезпечення 

ефективного управління якістю продукції агропідприємств доцільно впровадити 

оновлену систему управління якістю, що являє собою соціально-еколого-

економічну системи, яка поєднує в собі злагоджену взаємодію різних видів 

підсистем управління якістю (продукції, технологій, людських ресурсів, землі), і 

в основі якої лежать вимоги міжнародних стандартів ISO 9001 щодо продукції та 

міжнародні вимоги, що стосуються соціальних та екологічних аспектів. Дія цієї 

системи гармонізована з принципами управління якістю продукції згідно 
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системи НАССР та підкріплена фінансовим, нормативним, технологічним та 

інформаційним забезпеченням. Керування системою здійснюється комплексно 

відділом управління якості підприємства. 

Вагомим джерелом підвищення інвестиційної привабливості 

агропідприємств є їх модернізація, яка має здійснюватися на засадах 

інноваційного провайдингу, що являє собою сукупність інтелектуальної (аграрна 

наука), виробничої (підприємницьке середовище сільського господарства) та 

споживчої (інноваційна продукція, інноваційна технологія, інноваційний 

процес) сфер інноваційної діяльності. Перехід між зазначеними сферами моделі 

інноваційного провайдингу здійснюється за допомогою прогресивного інновінгу 

(за його допомогою забезпечується взаємодія підприємницького середовища 

сільського господарства з науковим середовищем), інноваційного консалтингу 

(гарантує інформування та консультування щодо інноваційної продукції та 

сприяє налагодженню зв'язку з підприємницькими структурами) та інноваційно-

венчурного бізнесу (основною задачею є сприяння поширенню розробленої 

інноваційної продукції). Важлива роль у запропонованій моделі належить 

державі, а також Інституту інноваційного провайдингу НААН України. Їі 

впровадження забезпечить баланс між модернізацію виробництва і 

впровадженням результатів наукових розробок, нових продуктів і технологій 

виробництва на вітчизняних агропідприємствах усіх форм господарювання, а 

також сприятиме зростанню попиту на інноваційні розробки у аграрній сфері на 

основі забезпечення ефективної комерціалізації інновацій та 

післявпроваджувального супроводу. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Результатом дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення та вирішення 

науково-практичного завдання щодо методики оцінки та напрямів підвищення 

інвестиційної привабливості агропідприємств України. Отримані наукові, 

теоретичні та практичні результати дослідження дозволяють зробити такі 

висновки. 

1. У результаті вдосконалення підходу до поняття інвестиційної 

привабливості підприємства, з урахуванням впливу сучасних концепцій 

інтегральної оцінки показників підприємства, економіко-психологічної 

задоволеності інвестора, сукупності умов та характеристик діяльності 

підприємства, перспективності розвитку підприємства та концепції факторного 

аналізу ефективності інвестицій, було запропоновано удосконалене визначення 

поняття інвестиційної привабливості підприємства. Інвестиційна привабливість 

підприємства являє собою комплексний показник потенційно можливого рівня 

розвитку підприємства, який виражається у сукупності умов і характеристик 

взаємодії його внутрішнього і зовнішнього середовища, і, при певному ступені 

ризику, забезпечує задоволення особистого інтересу інвестора до здійснення 

вкладень з метою отримання економічного та соціального ефекту.  

2. Удосконалено визначення змісту поняття «інвестиційна привабливість 

аграрного підприємства», що, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

міждисциплінарному підході та комплексно враховує особливості аграрного 

сектору. Авторське трактування містить у собі не лише характерні для всіх видів 

діяльності фінансово-економічні, виробничі, інформаційні, інноваційні та 

організаційно-економічні складові інвестиційної привабливості, а й враховує 

специфічний вплив елементів формування інвестиційного середовища аграрних 

підприємств, які знаходяться в юридично-правовій, соціальній, екологічній та 

ресурсній площинах 
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3. Удосконалено основні складові механізму формування інвестиційної 

привабливості підприємства, відповідно до якого підсистеми управління та 

забезпечення інвестиційної привабливості в сукупності з зовнішнім і внутрішнім 

інвестиційним середовищем підприємницької діяльності, утворюють комплекс 

функціональних зв'язків між елементами та факторами цього механізму в рамках 

окремої галузі (сільського господарства). Отримані, у кінцевому результаті, 

ефективність і ефект, від дії механізму, мають бути спрямовані на підвищення 

інвестиційної привабливості вітчизняних агропідприємств в умовах загострення 

глобальної конкуренції. 

4. Удосконалено аналітичний інструментарій оцінювання інвестиційної 

привабливості агропідприємств в частині формування комплексної системи 

показників інвестиційної привабливості підприємства, що, відповідно до 

запропонованої структури, включає шість груп показників (ринкова позиція, 

майновий комплекс, прибутковість, фінансова стійкість, ризики, інноваційний 

потенціал), кожна з яких також містить по шість коефіцієнтів, які визначають 

рівень інвестиційної привабливості за відповідною групою. Перевагами даної 

системи показників є: комплексність та доповнення стандартних методик 

показниками рівня інвестиційного ризику та інноваційного потенціалу 

підприємств; односпрямованість показників; стандартизація показників; 

гнучкість рекомендованих меж для кожного коефіцієнта; включення у вимір 

інвестиційної привабливості підприємства соціальної складової, яка 

визначається у методиці коефіцієнтом величини соціальних інвестицій; 

врахування специфіки аграрних підприємств за рахунок визначення коефіцієнту, 

що включає характеристику якості землі.  

5. Запропоновано модель інтерпретації методу графічного інтегрування 

інвестиційної привабливості підприємства для аналізу ефективності 

інвестиційних вкладень, яка має ряд переваг у порівнянні з іншими методичними 

підходами. Розроблена методика, що лежить в основі моделі, є комбінованою, 

оскільки включає в себе переваги інтегрального методу, ринкового та 
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матричного, а також можливість кількісної оцінки різних аспектів економічної 

діяльності підприємства шляхом елементарного розрахунку визначеної кількості 

коефіцієнтів. При цьому, вона математично обґрунтована, оскільки кінцеві 

показники для порівняння інвестиційної привабливості декількох підприємств 

обчислюються за допомогою методу чисельного інтегрування. Крім того, 

методика не є ресурсозатратною, тобто не потребує значних витрат часу та 

зусиль для проведення оцінки та характеризується гнучкістю меж визначення 

рівня інвестиційної привабливості підприємства шляхом включення у методику 

інтересів інвестора. 

6. За результатами аналізу діяльності агропідприємств України, 

виокремлено основні тенденції, що характеризують їх розвиток в умовах 

загострення глобальної конкуренції: скорочення іноземних інвестицій та висока 

частка самофінансування інвестицій; падіння обсягів фінансування та державної 

підтримки; зростання рівня продуктивності праці; стабільність позицій 

аграрного сектору, як високоприбуткової галузі української економіки; 

зростання експортного потенціалу та збільшення податкових надходжень від 

агросектору; становлення діяльності та розвиток вітчизняних фермерських 

господарств; розширення сектору органічного агровиробництва; підвищення 

якості продукції аграрних підприємств України за рахунок виходу на ринки ЄС.  

7. У результаті апробації запропонованої у роботі методики, що базується 

на методі графічного інтегрування, серед досліджених вітчизняних аграрних 

підприємств було встановлено, що найбільш привабливими для інвестування є: 

ТОВ «Сігнет-Центр», ТОВ «Дніпроагроальянс»,ТОВ «Урожайна країна»,ТОВ 

«Енселко Агро». При цьому, за результатами розрахунку інтегрального 

коефіцієнта інвестиційної привабливості, найменш привабливим з точки зору 

вкладення інвестицій  виявилося підприємство ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат». Застосування на кінцевому етапі дослідження методу графічного 

інтегрування дозволило (на основі аналізу розташування графіків підприємств 

відносно різних зон привабливості) виявити проблемні місця у діяльності 
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аналізованих підприємств, які здебільшого стосуються зон ринкової позиції (і 

зокрема показника соціальної привабливості підприємств, що виражається 

відносною величиною соціальних інвестицій (х1)), інвестиційного ризику та 

інноваційного потенціалу. 

8. Визначено рівень інвестиційної привабливості досліджуваних 

підприємств за допомогою узагальнюючого показника – інтегрального 

коефіцієнта інвестиційної привабливості підприємства. За результатами 

розрахунку якого, при умові, що всі групи показників для інвестора мають 

однакову вагу (h1=1, h2=1, h3=1, h4=1, h5=1, h6=1) найбільш привабливим 

визнано підприємство ТОВ «Сігнет-Центр», значення загального інтегрального 

показника якого становило 29,11, а найменш привабливим – ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат», значення інтегрального коефіцієнту інвестиційної привабливості 

якого складало лише 8,52. За результатами подальших розрахунків інтегральних 

коефіцієнтів, в залежності від впливу психологічного чинника інвестиційної 

привабливості – різних цілей та побажань інвестора (конкурентоздатність, 

прибутковість, фінансова стійкість, інноваційна активність), врахування яких у 

запропонованій методиці обчислюється шляхом включення у формулу 

загального інтегрального показника вагового коефіцієнту h (що виступає у ролі 

психологічного чинника), складено нові рейтинги підприємств і 

продемонстровано зміни у ієрархії їх інвестиційної привабливості відповідно до 

варіації цілей інвестування. За середнім значенням рейтингів, ТОВ «Сігнет-

Центр» залишилося на лідерських позиціях серед досліджуваних аграрних 

підприємств, зайнявши другу позицію у рейтингу лише за умов переваги для 

інвестора показників прибутковості та інноваційного потенціалу. 

9. У процесі дослідження встановлено необхідність та перспективність 

продовження інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України, 

зокрема через розвиток агрохолдингів та контрактного фермерства. Відповідні 

висновки підтверджені результатами оцінки інноваційної привабливості 

досліджуваних підприємств, відповідно до якої, два підприємства з трьох, що не 
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входили у інтеграційну структуру, мали дуже низькі показники інвестиційної 

привабливості у порівнянні з тими, що входили. 

10. Сформульовано напрями удосконалення системи управління якістю 

продукції аграрних підприємств, яку представлено у вигляді соціально-еколого-

економічної системи, яка поєднує у собі дію таких підсистем: управління якістю 

продукції, управління якістю технологій, управління людським капіталом, 

управління якістю земельних ресурсів. Дія системи гармонізована з принципами 

управління якістю продукції системи НАССР та підкріплена фінансовим, 

нормативним, технологічним та інформаційним забезпеченням. Ефективність 

системи визначається показниками економічної ефективності запровадження 

системи управління якістю виробником та сукупним приростом показників 

інвестиційної привабливості аграрного підприємства. Переваги впровадження 

запропонованої системи підтверджено на прикладі підприємства, що займається 

вирощуванням та переробкою олійних культур і реалізацією продукції на 

зовнішніх ринках. 

11. Обгрунтовано напрями модернізації вітчизняних агропідприємств на 

засадах інноваційного провайдингу. Інноваційний провайдинг – сукупність 

інтелектуальної (аграрна наука), виробничої (підприємницьке середовище 

сільського господарства) та споживчої (інноваційна продукція, інноваційна 

технологія, інноваційний процес) сфер інноваційної діяльності. Перехід між 

зазначеними сферами здійснюється за допомогою прогресивного інновінгу, 

інноваційного консалтингу та інноваційно-венчурного бізнесу. Запропоновано 

заходи підвищення інноваційної привабливості підприємств агросектору, що 

мають передувати впровадженню моделі інноваційного провайдингу. Реалізація 

цієї моделі сприятиме зростанню попиту на інноваційні розробки в агросфері на 

основі забезпечення ефективної комерціалізації інновацій та 

післявпроваджувального супроводу та сприятиме підвищенню інвестиційної 

привабливості агропідприємств, що її реалізують. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

Наукові підходи до визначення сутності інвестиційної привабливості 

підприємства відповідно до різних концепцій 
№ 
п/п Автор чи джерело Визначення поняття 

1. Концепція інтегральної оцінки показників підприємства 

1.1 Гончарук А.Г. 
[79, c.15] 

Описується системою комплексних показників доцільності 
вкладання капіталу інвестором у підприємство, яка відображає 
сукупність існуючих умов та факторів, що сприяють або 
перешкоджають процесу інвестування 

1.2 Семенчук Л.І. 
[294, c.898] 

Це сукупність показників, що комплексно характеризують 
діяльність підприємства і показують доцільність укладення в 
нього тимчасово вільних коштів 

1.3 Бланк І.А. [42] 

Характеристика переваг та недоліків підприємства з 
використанням системи показників рентабельності, фінансової 
стійкості, платоспроможності, оборотності капіталу та активів 
(якщо акції передбачаються вперше), а також рівня віддачі 
акціонерного капіталу, балансової вартості однієї акції тощо 
(якщо акції тривалий період обертаються на фондовому ринку) 

1.4 Крилова О.І. [102] 

Характеризується ефективністю використання майна 
підприємства, його платоспроможністю, фінансовою стійкістю, 
спроможністю підприємства до саморозвитку на базі підвищення 
дохідності капіталу, техніко-економічного рівня виробництва, 
якості та конкурентоспроможності продукції 

1.5 Брюховецька Н.Ю.  
[46, c.110]   

Збалансована система інтегральних та комплексних показників 
доцільності вкладання капіталу інвестором в об’єкт інвестування, 
яка відображає сукупність об’єктивних та суб’єктивних умов, що 
сприяють або перешкоджають процесу інвестування 

1.6 Крамаренко К.М. 
[170, c.101]   

Інтегральний показник, об’єднуючий комплекс формалізованих і 
неформалізованих критеріїв, що характеризує доцільність 
вкладення капіталу в досліджуваний потенційний об’єкт 
інвестування 

1.7 Черваньов Д.М. 
[46, с.156] 

Сукупність показників фінансово-економічного стану 
підприємства, на основі аналізу яких потенційний інвестор може 
прийняти управлінське рішення щодо до  цільності вкладення 
вільних засобів у розвиток цього підприємства без значного 
ризику їх втрати або неотримання очікуваного доходу на 
інвестований капітал 

1.8 Дука А.П.  
[103, с. 15]   

інтегральна оцінка підприємства з позицій перспектив розвитку, 
об'єму та можливостей збуту продукції, ефективності 
використання активів та їх ліквідності, стану платоспроможності 
та фінансової стійкості 

1.9 Жибак М.М. 
[113, c.71] 

Інтегрована фінансово-економічна оцінка тієї чи іншої фірми як 
потенційного об’єкта інвестування 
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1.10 Євтушенко С.О. 
[108, c.10]   

Це збалансована система інтегральних та комплексних 
показників доцільності вкладання капіталу інвестором в об’єкт 
інвестування, яка відображає сукупність об’єктивних та 
суб’єктивних умов, що сприяють або перешкоджають процесу 
інвестування 

1.11 Горяча О.Л.  
[81, c.47]   

Це справедлива кількісна та якісна інтегральна оцінка внутрішніх 
і зовнішніх можливостей об’єкта потенційного інвестування 
залучати й використовувати інвестиційні ресурси для свого 
розвитку і забезпечувати максимізацію економічного ефекту 
суб’єктам інвестування при мінімальному інвестиційному ризику 

2. Концепція економіко-психологічної задоволеності інвестора 

2.1 Алексеєнко Л.М. 
[22, c.95]   

Узагальнена характеристика переваг та недоліків окремого 
об'єкта інвестування з точки зору конкретного інвестора згідно 
сформованим ним критеріям 

2.2 Бабушкін В.А. 
[102]   

Це стан організації, за якого у потенційного власника капіталу 
(інвестора, кредитора, лізингодавця тощо) виникає бажання піти 
на певний ризик та забезпечити притік інвестицій у монетарній 
та (або) немонетарній формі 

2.3 Андраш О.А.  
[24, c.222]    

Відносне поняття, що відображає думку певної групи інвесторів 
відносно співвідношення рівня ризику, рівня прибутковості і 
вартості фінансових ресурсів в тій або іншій державі, регіоні, 
галузі, підприємстві 

2.4 Момот Т.В.  
[13, c.60]    

Рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та 
інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного 
акціонерного товариства, що оцінюється рівнем внутрішньо 
генерованого гудвілу 

2.5 Юр’єва О.Г.  
[64, c.32]    

Досягнення компромісу інтересів між інвестором і реципієнтом 
інвестицій 

2.6 Вознюк Г.Л.  
[71, с.14]   

Узагальнена характеристика переваг і недоліків інвестування 
окремих об’єктів чи напрямів із погляду інвестора 

2.7 
Саблук П.Т.,  
Кісіль М.І.  
[288, c.204]    

Сукупність критеріїв дієвості умов інвестування, які 
забезпечують особистий інтерес інвесторів до вкладення капіталу 
з метою його примноження або отримання соціального ефекту 

2.8 Стащук О.В.  
[316, c.190]    

Це економічна та соціально економічна доцільність інвестування, 
підвищення ефективності залучення інвестиційних ресурсів для 
розвитку підприємства, що базується на узгодженні інтересів та 
можливостей інвестора та реципієнта для забезпечення 
досягнення цілей для кожного з них при прийнятому рівні 
доходності та ризику інвестицій 

2.9 Гриценко М. П. 
[85, с.14]   

Сукупність економіко психологічних характеристик діяльності 
підприємства, які задовольняють вимоги інвестора, тобто, 
пов'язує інвестиційну привабливість з психологічним кліматом, 
рівнем корпоративної культури підприємства, рівнем розвитку 
управлінських якостей менеджменту тощо. 
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2.10 Донцов С.С. [99]    
Можливість отримання прибутку у процесі вкладання грошей в 
цінні папери підприємств, тобто розглядати інвестиційну 
привабливість лише з точки зору інвестора 

2.11 Машкін В.А. [99]   Наявність таких умов інвестування, які впливають на уподобання 
інвестора у виборі того або іншого об’єкта інвестування 

2.12 Чорна Л.О.  
[356, c.4]    

Сукупність економіко-психологічних характеристик фінансово-
господарської діяльності підприємства, які відповідають вимогам 
інвестора та забезпечують досягнення ефекту від вкладень при 
відповідному рівні ризику 

2.13 Єлович А.Я.  
[99, c.38]    

Характеристика підприємства як об'єкту майбутнього 
інвестування, що відображає економічну цінність підприємства і 
ступінь його відповідності споживацьким цілям інвестора 

3. Концепція сукупності умов та характеристик діяльності підприємства 

3.1 Мельник О.Г. 
[205, c.6]    

Сукупність фінансово-економічних, соціальних, логістичних, 
технологічно-майнових, адміністративно-правових, 
партнерських, іміджево-брендових, товарних характеристик 
підприємства, які забезпечують його пріоритетне становище у 
конкурентній боротьбі за інвестиційні ресурси 

3.2 
Савчук В.П., 
Прилипко С.І.  
[13, с.60]    

Сукупність характеристик фінансово господарської та 
управлінської діяльності підприємства, перспектив розвитку та 
можливості залучення інвестиційних ресурсів 

3.3 Макарій Н.П. 
[193, c.52]    

Справедлива кількісна та якісна характеристика зовнішнього та 
внутрішнього середовища об'єкта потенційного можливого 
інвестування 

3.4 
Соболь В.А., 
Кошилєв І.В.  
[97, c.119]    

Загальна характеристика виробництва, що може забезпечити 
найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії інвестора 

3.5 Довбня С.Б. [73]    Набір характеристик фінансової стійкості і економічної 
ефективності підприємства 

3.6 
ЮхимчукС.В.,  
Супрун С.Д.  
[62, c.32]    

Це фінансово-майновий стан підприємства, ефективність 
використання його ресурсів, а також якісні характеристики: 
професійні здібності керівництва, галузева та регіональна 
приналежність підприємства, стадія життєвого циклу, 
добросовісність підприємства як партнера 

3.7 Бондарь В.М. [99]    

Це сукупність характеристик його виробничої, комерційної, 
фінансової і управлінської діяльності та особливостей 
інвестиційного клімату, що свідчать про доцільність здійснення 
інвестицій в нього 

3.8 Гайдуцький А.П. 
[70, c.3]    

Сукупність характеристик, що дозволяє потенційному інвестору 
оцінити, наскільки той або інший об'єкт інвестицій привабливіше 
інших для вкладення наявних коштів 

3.9 Носова О.В. [99]    Це узагальнена характеристика переваг і недоліків об’єкта 
інвестування 

4. Концепція перспективності розвитку підприємства 
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4.1 Катан Л.І.  
[152, c.22]    

Здатність підприємства до залучення відповідних обсягів та 
відповідної якості інвестиційних ресурсів, здатність до простого 
та розширеного відтворення з метою забезпечення сталого 
розвитку виробництва в умовах соціально орієнтованої ринкової 
економіки 

4.2 Пилитяк А.В.  
[13, с.60]    

Оцінка окремих підприємств як об’єктів майбутнього 
інвестування з позиції перспективності розвитку виробництва й 
обсягів збуту продукції, ефективності використання активів, їх 
ліквідності, стану платоспроможності та фінансової стійкості 

4.3 Нападовська І.В. 
[224, c.57]    

Системна сукупність потенційних можливостей вкладання 
коштів з метою отримання економічної ефективності у 
майбутньому, як наслідок результатів минулої господарської 
діяльності потенційного об’єкта інвестування суб’єктивно 
оцінювана інвестором 

4.4 Ткаченко А.М. 
[331, c.155]    

Поєднання ефективності інвестицій, їх безпеки та наявність 
довгострокових економічних перспектив, таких як зростання 
споживчого ринку, стійке економічне зростання 

5. Концепція факторного аналізу ефективності інвестицій 

5.1 Гончаров В. М. 
[77, c.32]    

Визначається на засадах системного підходу, що ґрунтується на 
єдності та взаємодії його аспектів: технічного, географічного, 
трудового, організаційного, екологічного, ресурсного, фінансово-
економічного, правового та комерційного 

5.2 Лайко Г.П. 
[44, С.156]    

Сукупність виробничо-фінансових кількісних і якісних факторів 
та критеріїв, які характеризують їхні потенційні можливості та 
економічні переваги порівняно з іншими об’єктами інвестування 

5.3 Гунько В.І.  
[91, c.71]    

Сукупність природно-географічних, соціально-економічних 
політичних та інших факторів, які формують уявлення інвестора 
про ефективність інвестування в об’єкти 

5.4 
Задорожна Я.Є., 
Дядечко Л.П.  
[124, c.32]    

Комплекс різноманітних факторів, перелік і вага яких може 
змінюватись в залежності від: цілей інвесторів; виробничо-
технічних особливостей підприємства, у яке інвестуються кошти; 
економічного розвитку підприємства у минулому, на теперішній 
час, а також очікуваного у майбутньому економічного розвитку 

Джерело. Сформовано на основі матеріалів авторських досліджень 
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Чинники зовнішнього середовища, що впливають на формування інвестиційної 

привабливості аграрного підприємства 
№ 
п/п 

Елементи 
зовнішнього 
середовища 

Чинники формування інвестиційної привабливості аграрних 
підприємств 

1 Політичне 
середовище 

− рівень політичної стабільності в суспільстві; 
− політичні відносини с зарубіжними партнерами та донорами (ЄС, 

МВФ); 
− політичний устрій в країні; 
− політичні інтереси з питань продовольчої безпеки країни. 

2 Економічне 
середовище 

− рівень економічної стабільності регіонів; 
− обсяги вироблення сільськогосподарської продукції на душу 

населення; 
− динаміка капіталовкладень у сільське господарство; 
− рівень зайнятості та структурного безробіття в сільській місцевості; 
− стабільність валютного ринку; 
− наявність та рівень податкових пільг і пільгових тарифів для 

аграрних підприємств; 
− наявність та відповідність рівня кваліфікації трудових ресурсів; 
− прибутковість та рентабельність аграрного сектору економіки; 
− рівень інфляції. 

3 Адміністра-
тивно-правове 
середовище 

− питома вага приватизованих аграрних підприємств у загальній 
кількості підприємств державної та комунальної власності;  

− урегульованість права на довгострокову оренду землі; 
− урегульованість правил ліцензування, сертифікації товарів, митних 

процедур та торгового, трудового і природоохоронного 
законодавства; 

− антимонопольне регулювання 
4 Ринкове 

середовище 
− можливості доступу до міжнародних  ринків; 
− інтенсивність міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією; 
− частка національної аграрної продукції на внутрішньому ринку; 
− рівень попиту на продукцію аграрних підприємств; 
− експортні можливості та імпортні потребиаграрногоринку; динаміка 

сегменту ринку, до якого належить аграрне підприємство; 
− наявність ринків ресурсів і збуту продукції. 

5 Інфраструк-
турне 
середовище 

− обсяги капітальних інвестицій у соціальну сферу села; місцевості 
− обсяги виробництва та вартість  енергетичних ресурсів; 
− кількість банківських установ у регіоні;  
− щільність залізничних шляхів сполучення; 
− щільність та якість автомобільних доріг з твердим покриттям; 
− можливість приєднання до міжнародних і регіональних мереж 
− ЕОМ та супутникового зв’язку; 
− особливості регіональної спеціалізації. 

Джерело. Сформовано на основі матеріалів авторських досліджень
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Додаток В 

Методики, орієнтовані на оцінку особливостей сприятливості інвестиційної 

діяльності та розвитку бізнес-середовища країни 
№ 
п/п 

Назва методики Сутність методики 
 

1 Індекс залучення прямих іноземних інвестицій 
(Inward FDI PerformanceIndex),розроблений 
Конференцією ООН з торгівлі ірозвитку 
(UNCTAD) 

Індекс розраховується на основі 
відношення частки країни у 
вхідних потоках прямих іноземних 
інвестицій до її частки в світовому 
ВВП. 

2 Індекс потенціалу залучення прямих іноземних 
інвестицій (Inward FDI 
PotentialIndex),розроблений Конференцією ООН з 
торгівлі і 
розвитку (UNCTAD) 

Являє собою набір з дванадцяти 
показників і характеризує загальне 
економічне середовище і його 
перспективи: ВВП на душу 
населення, темпи зростання ВВП, 
телекомунікаційна інфраструктура, 
комерційне використання енергії 
на душу населення, частка витрат 
на НДДКР в ВВП, частка студентів 
у населенні, ризик країни, експорт 
природних ресурсів у відсотках до 
світового обсягу, імпорт запчастин 
і компонентів електроніки і 
автомобілів у відсотках до 
світового обсягу, експорт послуг у 
відсотках до світового обсягу і 
накопичені іноземні інвестиції у 
відсотках до світового обсягу. 

3 Індекс економічної 
свободи(IndexofEconomicFreedom),розраховується 
WallStreetJournal і HeritageFoundation 

Індекс оцінює країни за десятьма 
категоріями економічної свободи: 
регуляторна політика; торгова 
політика; фіскальна політика; 
втручання держави; монетарна 
політика; інвестиційна політика; 
фінансова політика; права 
власності; поширення корупції; 
політика в сфері праці. 

4 Рейтинг інвестиційної привабливості країн світу 
(InternationalBusinessCompass), розраховується 
BDOта Гамбурзьким інститутом світової 
економіки  

Щорічне дослідження, яке оцінює 
привабливість країн світу для 
бізнесу у вигляді єдиного індексу, 
що поєднує загальний статус 
соціального та ділового розвитку 
різних країн та регіонів. 
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Продовження додатку В 

5 Рейтинг сприятливості ведення бізнесу 
(DoingBusiness), розраховуєтьсяСвітовим банком 

Рейтинг містить десять категорій, 
за якими оцінюється рівень 
сприятливості ведення бізнесу в 
країні: реєстрація підприємств; 
отримання дозволів на 
будівництво; підключення до 
системи електропостачання; 
реєстрація власності; 
кредитування; захист інвесторів; 
оподаткування; міжнародна 
торгівля; забезпечення виконання 
контрактів; дозвіл 
неплатоспроможності. 

6 Індекс сприйняття корупції 
(TransparencyInternational),розраховується 
міжнародною організацією 
TransparencyInternational 

Індекс вимірює рівень сприйняття 
корупції в державному секторі 
країни і є складеним індексом, 
заснованим на даних опитувань, 
проведених серед експертів і в 
ділових колах. 

7 Індекс глобальної конкурентоспроможності 
(GlobalCompetitivenessIndex, GCI),розраховується 
Світовим Економічним Форумом  

Індекс представляється у вигляді 
оцінки країн за такими 
параметрами, як якість інститутів, 
інфраструктура, макроекономічна 
стабільність, здоров'я і початкова 
освіта, вища освіта та професійна 
підготовка, ефективність ринку 
товарів і послуг, ефективність 
ринку праці, розвиненість 
фінансового ринку, технологічний 
рівень, розмір ринку, 
конкурентоспроможність компаній 
та інноваційний потенціал. 

8 Індекс конкурентоздатності бізнесу 
(BusinessCompetitivenessIndex, 
BCI),розраховується Світовим Економічним 
Форумом 

Індекс є синтетичним показником і 
включає в себе оцінку якості 
національного бізнес-клімату, а 
також оцінку операцій і стратегії 
компаній. 

 
Джерело. Побудовано автором з використанням джерел [58, 72, 77] 
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Додаток Г 

Комплексна система показників інвестиційної привабливості підприємства 

Умов-
не 

позна-
чення 

Показники оцінки 
інвестиційної 
привабливості 
підприємства 

Формула для 
розрахунку 

Сутність умовних позначень у формулі 
для розрахунку 

Межі 
показн

ика, 
рекоме

н-
довані 
межі  

1. Система показників оцінки ринкової позиції підприємства 

х1 

Коефіцієнт 
величини 

соціальних 
інвестицій 

Всоц ÷ Вс, 
 

Всоц – обсяг витрат, спрямованихна 
соціальні заходитаутриманнясоціальної 
інфраструктури, що розраховується 
величиною сукупних затрат 
матеріальних, технологічних, та 
управлінських ресурсів, гр.од.; 
Вс - сукупні витрати, гр. од 

[0;1]  

х2 
Коефіцієнт 

ринкової влади 
фірми (Лернера) 

Цт − Вгр
Цт

 
Цт - ціна товару, гр. од.; 
Вгр - граничні витрати на виробництво 
товару, гр. од. 

(0;∞] 

х3 

Коефіцієнт 
привабливості 

продукції 
для споживача 

П ÷ Пр П - попит на продукцію певного виду, 
од.; 
Пр - пропозиція аналогічної продукції 
на ринку, од. 

[0;∞] 

х4 

Коефіцієнт 
цінності акції (або 

відачі від 
інвестованого 

капіталу для не 
акціонерних форм) 

Цар ÷ Ва, 
 

Цар – ринкова ціна акції гр.од.; 
Ва - виручка, що припадає на одну 
акцію, гр од. 

(0;∞], 
(1;∞] 

х5 

Коефіцієнт 
відношення 
ринкової і 

балансової вартості 
підприємства 

Вкп ÷ Вк 
Вкп - ринкова вартість (капіталізація) 
підприємства, гр. од.; 
Вк - власний капітал, гр. од. 

(0;∞], 
(1;∞] 

х6 

Коефіцієнт 
наростання 

вартості 
підприємства 

Вкп × Іпр
Сді + Нк × (1 − Вз) 

Вкп - ринкова вартість (капіталізація) 
підприємства, гр. од.; 
Іпр - інвестиційна привабливість 
регіону; 
Сді - ставка дохідності інвестицій, 
гр.од.; 
Нк - норма повернення капіталу, гр.од.; 
Вз - частка землі узагальній вартості 
об’єкта, гр.од. 

(0;∞], 
(1;∞] 

2. Система показників оцінки майнового комплексу підприємства (з урахуванням землі) 
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Продовження додатку Г 

х7 

Коефіцієнт 
потенційного 

валового доходу 
від нерухомості та 

якості земель 

Пн × Ан + Пз × Аз
Вб

 

Пн - площа приміщень, що здаються в 
оренду (або економія за рахунок права 
власності на приміщення), м. кв.; 
Пн - площа земель, що здаються в 
оренду (або економія за рахунок права 
власності на землю), га; 
Ан - орендна ставка за 1 м. кв., гр. од.; 
Аз - орендна ставка за 1 га., гр. од.; 
Вб - нараховані відсотки від вкладу 
суми інвестицій в банк, гр. од. 

(0;∞] 

х8 
Коефіцієнт 

територіальної 
привабливості 

1 − (Во ÷ Вс) Во - витрати обігу, гр. од; 
Вс - сукупні витрати, гр. од 

[0;1], 
[0,5;1] 

х9 
Коефіцієнт 
придатності 

основних засобів 

1 − Кзо ÷ Ко 
 

Кзо - кількість застарілого обладнання, 
машин і устаткування, од.; 
Ко - загальна кількість обладнання, 
машин і устаткування, од. 

[0;1],  
[0,5;1] 

х10 
Коефіцієнт 
оновлення 

основних засобів 
Возн ÷ ОЗ 

Возн – первісна вартість основних 
засобів, що поступили за звітний період, 
гр. од.; 
ОЗ - первісна вартість основних засобів 
на балансі підприємства на кінець 
періоду, гр.од. 

(0;∞] 

х11 Коефіцієнт 
постійного активу НА ÷ ВК НА - необоротні активи, гр.од.; 

ВК - власний капітал, гр. од. (0;1] 

х12 
Коефіцієнт 

виробничого 
потенціалу 

ОЗ + ОВЗ
ВБ

 

ОЗ - первісна вартість основних засобів 
на балансі підприємства на кінець 
періоду, гр.од. 
ОВЗ- вартість оборотних виробничих 
засобів, гр. од; 
ВБ - валюта балансу, гр. од 

(0;1] 

3. Система показників оцінки прибутковості підприємства 

х13 
Коефіцієнт 

рентабельності 
активів 

ЧП ÷ ВБ ЧП - чистий прибуток (збиток), гр. од; 
ВБ - валюта балансу, гр. од. 

х ∈  ∞,  
(0;∞] 

х14 
Коефіцієнт 

рентабельності 
діяльності 

ЧП ÷ ЧДрп 
ЧП - чистий прибуток (збиток), гр. од; 
ЧДрп - чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг),гр. од. 

х∈ ∞,  
(0;∞] 

х15 

Коефіцієнт 
рентабельності 

фінансових 
інвестицій 

ЧП ÷ ФІ ЧП - чистий прибуток (збиток), гр. од; 
ФІ - фінансові інвестиції, гр. од. 

х ∈  ∞,  
[0;∞] 

 

х16 
Коефіцієнт 

рентабельності 
власного капіталу 

ЧП ÷ ВК ЧП - чистий прибуток (збиток), гр. од; 
ВК - власний капітал, гр. од. 

х ∈  ∞,  
(0;∞] 
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Продовження додатку Г 

х17 
Коефіцієнт 
загальної  

рентабельності 
Пв ÷ Вв 

Пв- валовий прибуток від реалізації 
(робіт, послуг), гр. од.; 
Вв - виробничі витрати на реалізовану 
продукцію (її виробнича собівартість), 
гр. од. 

х∈ ∞,  
(0;∞] 

х18 Коефіцієнт норми 
прибутку 

Пв
ОЗос + ОЗоб

 

Пв- валовий прибуток від реалізації 
(робіт, послуг), гр. од; 
ОЗос, ОЗоб - середньорічна вартість 
відповідно основних виробничих і 
оборотних засобів, гр. од. 

х ∈ ∞,  
(0;∞] 

4. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 

х19 
Коефіцієнт 
фінансової 

стабільності 
ВК ÷ ЗК ВК - власний капітал, гр. од.; 

ЗК – залучений капітал, гр. од. 
(0;∞] 

 

х20 
Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості 

ВК + ДЗ
ВБ

 

ВК - власний капітал, гр. од.; 
ДЗ – довгострокові зобов’язання, гр. 
од.;  
ВБ - валюта балансу, гр. од. 

(0;1],  
[0,5;0,9] 

х21 

Коефіцієнт 
забезпечення 

власними 
оборотними 

коштами 

ОА − ПЗ
ОА

 
ОА - оборотні активи, гр. од.; 
ПЗ - поточні зобов’язання, гр. од. 

(0;1], 
[0,5;0,9] 

х22 
Коефіцієнт 
фінансової 

незалежності 
ВК ÷ ВБ ВК - власний капітал, гр. од.; 

ВБ - валюта балансу, гр. од. 
(0;1],  
[0,5;1] 

х23 

Коефіцієнт 
інвестування 
власних та 

довгострокових 
залучень 

ЗДК ÷ НА 
 

ЗДК – засоби довгострокового 
користування, гр. од. 
НА – необоротні активи, гр. од.; 

(0;1],  
[0,4; 0,9] 

 

х24 

Коефіцієнт 
маневреності 

власних 
коштів 

ВОК ÷ ВК 

ВОК - власний оборотний капітал, гр. 
од; 
ВК - власний капітал, гр. од.; 

 

(0;1],  
[0,25;0,9] 

5. Система показників оцінки ризиків інвестування 

х25 

Коефіцієнт 
ймовірності 
банкрутства 
(Таффлера) 

0,53×у1+0,13×у2+0,
18×у3+0,16×у4 

y1 - прибутковість; 
y2 - відповідність оборотного капіталу; 
y3 - фінансовий ризик; 
y4 - ліквідність підприємства 

х∈ ∞,  
(0,3;∞] 

х26 
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

ГК
ПЗ + ДМП

 

ГК - грошові кошти та їх еквіваленти, 
гр. од.; 
ПЗ - поточні зобов’язання, гр. од; 
ДМП - доходи майбутніх періодів, 
гр.од. 

[0;∞],  
(0,2;0,5] 
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Продовження додатку Г 

х27 

Фінансова 
прозорість і 
розкриття 
інформації 

Бсер ÷ Бмакс 

Бсер - середнє арифметичне значення 
балів, виставлених експертами за 
прозорість розкриття інформації; 
Бмакс - максимальний бал, за шкалою 
якого оцінюється явище (10 балів) 

[0;1] 
 

х28 Індекс ризику 
країни  Ірк ÷ 100 

Ірк - індекс ризику країни ICRG – 
загальний індекс, визначений за 100-
бальною шкалою на підставі 22 
компонентів ризику, наближення до 100 
найнижчий ризик.  

[0;1] 

х29 

Коефіцієнт 
диверсифікації  

видів діяльності 
підприємства  

1 −
∑ ПВі(2Ні − 1)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

100%
 

 ПВі - частка і-го виду діяльності в 
структурі товарної продукції 
підприємства, %; 
Ні - порядковий номер виду діяльності за 
обсягами товарної продукції у 
ранжованому ряді, побудованому за 
спадним принципом 

(0;1) 
 

х30 

Коефіцієнт 
відповідності 

продукції 
підприємства 

потребам ринку 

Вш ÷ Вз 

Вш – обсяг реалізації продукції, що була 
оновлена чи удосконалена , од.; 
Вз – загальний обсяг реалізованої 
продукції підприємства на ринку, гр.од. 

[0;1] 
 

6. Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства 

х31 

Коефіцієнт  
кваліфікації та 

зайнятості 
інноваційною 

діяльністю персоналу 

Ккп + Кіп
Ксоч

 

 

Ккп- кількість кваліфікованих 
працівників та працівників із науковим 
ступенем, осіб 
Кіп - кількість працівників, зайнятих в 
інноваційній сфері, осіб; 
Ксоч – 
середньообліковачисельністьпрацівникі
впідприємства, осіб. 

[0;1] 

х32 Коефіцієнт оновлення 
продукції 

Онп ÷ Озп 
 

Онп- обсяг випуску нової продукції, од.; 
Озп - загальний обсяг випущеної 
продукції, од. 

[0;1] 

х33 

Коефіцієнт 
інвестування 
інноваційної 

діяльності 

Оід ÷ Із 
Оід -  обсяг коштів, що направляються 
на інноваційну діяльність, грн.; 
Із - загальний обсяг інвестицій, грн. 

[0;1] 

х34 Коефіцієнт ступеня 
реалізації новацій Крн ÷ Кін 

Крн - кількість новацій, доведених до 
реалізації (інновацій), шт.; 
Кін - загальна кількість інновацій, шт. 

[0;1] 

х35 
Коефіцієнт затрат на 

дослідженнята 
розробки 

Зздр ÷ Зід 

Зздр - обсяг затрат на дослідження та 
розробки, грн.; 
Зід - обсяг затрат на інноваційну 
діяльність, грн. 

[0;1] 

х36 
Коефіцієнт реалізації  

інноваційної 
продукції 

Оіп ÷ Отп Оіп - обсяг  інноваційної продукції, од.; 
Отп - обсяг товарної продукції, од. 

[0;1] 
 

Джерело. Сформовано на основі матеріалів авторських досліджень 
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Додаток Д 

Розрахунок рівня інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств які займаються вирощуванням 

олійних культур, за комплексною системою інтегральних показників згідно методики графічного інтегрування 

Інтегра
-льний 
показ-

ник 

Верхня 
межа  
зони 

низької 
інвести-
ційної 

приваб-
ливості 

Верхня 
межа 
зони 

середньої 
інвести-
ційної 

приваб-
ливості 

ТОВ 
«Енселк
о Агро» 

ТОВ 
«Сігнет-
Центр» 

ПАТ 
«Богусла

вське 
хлібопри
ймальне 
підприєм

ство» 

СТОВ 
«Агро-

ко» 

ПП 
«Ютс-

Агропро
-дукт 

Плюс» 

ТОВ 
«Урожай-

на 
Країна» 

ПрАТ 
«Ніжинський 
жиркомбінат» 

ТОВ «СП 
Агродім» 

СТОВ 
«Промінь» 

ТОВ 
«Дніпро-

агро-
альянс» 

1. Система показників оцінки ринкової позиції підприємства 
x1 0,05 0,1 0,115 0,056 0,046 0,012 0,029 0,037 0,009 0,012 0,033 0,013 
x2 0,3 0,6 0,339 0,464 0,412 0,348 0,175 0,440 0,279 0,277 0,076 0,453 
х3 0,3 0,5 0,395 0,383 0,051 0,131 0,514 0,350 -0,134 0,002 0,077 0,395 
x4 0,5 1 1,256 1,123 0,880 0,976 1,007 0,909 0,760 0,893 1,001 1,098 
x5 0,5 1 1,754 1,872 1,491 1,648 1,796 1,789 1,255 1,366 1,593 1,589 
x6 0,9 1 1,062 1,091 0,964 0,996 1,031 1,016 0,931 0,976 0,987 1,003 

2. Система показників оцінки майнового комплексу підприємства (з урахуванням землі) 
x7 0,9 1 0,745 0,742 0,736 0,739 0,735 0,737 0,738 0,731 0,734 0,728 
x8 0,7 0,9 0,989 0,890 0,812 0,797 0,826 0,742 0,946 0,840 0,979 0,912 
x9 0,5 0,7 0,542 0,610 0,590 0,684 0,561 0,685 0,595 0,532 0,566 0,489 
x10 0,1 0,25 0,143 0,136 0,091 0,081 0,102 0,097 0,078 0,084 0,093 0,092 
x11 0,15 0,3 0,025 0,269 0,173 0,535 0,014 0,125 0,247 0,185 0,005 0,122 
x12 0,15 0,3 0,114 0,346 0,304 0,758 0,462 0,246 0,360 0,312 0,010 0,148 

3. Система показників оцінки прибутковості підприємства 
x13 0,1 0,3 0,203 0,294 0,035 0,100 0,237 0,244 -0,073 0,001 0,031 0,364 
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Продовження додатку Д 

x14 0,1 0,3 0,396 0,410 0,071 0,164 0,525 0,350 0,519 0,060 0,079 0,395 
x15 0,2 0,4 0,413 0,316 0,151 0,107 0,530 0,286 -0,119 0,003 0,234 0,537 
x16 0,2 0,4 0,413 0,326 -0,059 0,116 0,530 0,286 0,052 0,010 0,243 0,537 
x17 0,3 0,6 0,598 0,764 0,121 0,251 0,636 0,625 0,720 0,083 0,085 0,723 
x18 0,5 1 1,793 0,906 0,159 0,165 0,524 0,992 0,778 0,053 3,139 2,451 

4. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 
x19 0,5 1 0,970 3,000 -0,244 3,000 0,810 3,000 -0,317 0,055 0,145 2,092 
x20 0,4 0,8 0,492 0,951 -0,587 0,862 0,448 0,854 -1,401 0,791 0,128 0,929 
x21 0,4 0,8 0,479 0,893 -2,023 0,439 0,111 0,816 -3,000 0,604 0,119 0,919 
x22 0,4 0,8 0,492 0,901 -0,588 0,860 0,448 0,854 -1,401 0,057 0,128 0,677 
x23 0,4 0,8 0,971 1,000 0,844 0,860 0,037 0,607 0,893 0,900 0,966 0,999 
x24 0,4 0,8 1,000 0,725 0,999 0,986 1,000 1,000 1,000 0,222 1,000 0,220 

5. Система показників оцінки ризиків інвестування 
x25 1 1,5 3,000 3,000 -0,664 2,803 3,000 3,000 1,047 0,788 3,000 3,000 
x26 1 1,5 1,920 3,000 0,500 3,000 1,120 3,000 0,300 3,000 1,140 3,000 
x27 0,7 0,9 0,822 0,798 0,701 0,723 0,769 0,701 0,721 0,762 0,698 0,781 
x28 0,6 0,8 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 
x29 0,6 0,8 0,921 0,943 0,965 0,948 0,921 0,912 0,976 0,932 0,919 0,960 
x30 0,3 0,6 0,884 0,912 0,821 0,809 0,900 0,879 0,793 0,811 0,891 0,931 

6. Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
x31 0,2 0,5 0,146 0,159 0,097 0,101 0,129 0,092 0,086 0,082 0,090 0,191 
x32 0,2 0,5 0,362 0,489 0,299 0,287 0,378 0,357 0,271 0,295 0,289 0,409 
x33 0,2 0,5 0,379 0,472 0,223 0,219 0,294 0,310 0,189 0,201 0,211 0,326 
х34 0,2 0,5 0,221 0,298 0,117 0,121 0,198 0,184 0,125 0,182 0,173 0,152 
x35 0,2 0,5 0,056 0,282 0,019 0,012 0,032 0,049 0,004 0,009 0,008 0,069 
х36 0,1 0,3 0,187 0,275 0,075 0,096 0,105 0,195 0,092 0,100 0,111 0,166 
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Додаток Е  

Рейтинг та значення загальних інтегральних коефіцієнтів інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних 

підприємств, які займаються вирощуванням олійних культур, відповідно до різних цілей інвестора 

Назва показника 
ТОВ 

«Сігнет-
Центр» 

ТОВ 
«Дніпроагро-

альянс» 

ТОВ 
«Урожайна 

Країна» 

ТОВ 
«Енселко 

Агро» 

СТОВ 
«Агроко» 

ПП «Ютс-
Агропро-

дукт 
Плюс» 

СТОВ 
«Промінь» 

ТОВ «СП  
Агродім» 

ПАТ 
«Богуславське 

хлібоприймальне 
підприємство» 

ПрАТ 
«Ніжинський 
жиркомбінат» 

1. За умов однакової 
ваги показників (h1=1, 
h2=1, h3=1, h4=1, h5=1, 
h6=1) 

29,11 27,99 26,86 24,89 24,93 21,12 20,16 16,40 8,80 8,52 

Рівень інвестиційної 
привабливості 
підприємства 1 

Висока Висока Висока Висока Висока-
середня Середня Середня-

низька 
Середня-

низька Низька-середня Низька 

Рейтинг 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. За умов важливості 
ринкової позиції 
підприємства (h1=2,5, 
h2=0,5, h3=1, h4=1, 
h5=0,5, h6=0,5) 

29,92 28,60 27,57 26,40 24,69 22,63 20,82 16,72 11,56 9,33 

Рівень інвестиційної 
привабливості 
підприємства 2 

Висока Висока Висока Висока Висока-
середня Середня Середня-

низька 
Середня-

низька Низька-середня Низька 

Рейтинг 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. За умов важливості 
прибутковості 
підприємства (h1=1, 
h2=2,5, h3=1, h4=0,5, 
h5=0,5, h6=0,5) 

26,95 29,29 24,93 24,74 19,88 20,28 20,88 11,75 6,52 7,50 
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Продовження додатку Е 

Рівень інвестиційної 
привабливості 
підприємства 3 

Висока Висока Висока Висока Середня Середня Середня-
низька Низька Низька-середня Низька 

Рейтинг 3 2 1 3 4 6 5 7 9 8 10 
4. За умов важливості 
фінансової стійкості 
підприємства (h1=1, 
h2=1, h3=2,5, h4=0,5, 
h5=0,5, h6=0,5) 

33,64 30,53 31,45 25,62 29,03 20,09 18,90 15,38 3,40 -1,66 

Рівень інвестиційної 
привабливості 
підприємства 4 

Висока Висока Висока Висока Висока-
середня Середня Середня-

низька 
Середня-

низька Низька-середня Низька 

Рейтинг 4 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 
5. За умов важливості 
інноваційного 
потенціалу 
підприємства (h1=1, 
h2=1, h3=1, h4=0,5, 
h5=0,5, h6=2,5) 

23,89 22,13 20,86 19,26 18,14 15,80 15,05 11,41 5,54 4,66 

Рівень інвестиційної 
привабливості 
підприємства 5 

Середня Середня-
висока Середня Середня Середня Середня Середня-

низька Низька Низька-середня Низька 

Рейтинг 5 2 1 3 4 5 6 7 9 8 10 
Середнє значення 
рейтингу 1,4 1,8 2,8 4 5,2 5,8 7 8,4 8,6 10 

 
Джерело: складено і розраховано автором на основівласнихдосліджень
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства  ТОВ «Енселко Агро» у 

2017-2019 роках, тис. грн 
№ п/п Назва показника Роки 

2017 2018 2019 
1. Аналіз прибутковості підприємства 

1.1 Рентабельність активів (ROA) 0,1509 0,5027 0,2034 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) -0,0100 1,0096 0,4132 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал -0,0100 1,0096 0,4132 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) 0,1996 0,4754 0,3948 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,2867 0,4441 0,3390 
1.6 Операційна рентабельність 0,2094 0,4770 0,3955 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) 0,1583 0,5044 0,2038 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 1,43 4,03 2,63 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,8 1,1 0,53 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 14,13 25,78 20,07 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 0,76 1,06 0,52 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу -11,9 2,32 1,1 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) -12 658 1 219 108 2 077 044 
3.3 Чисті фінансові ресурси -1 292 897 -1 228 727 -2 143 769 
3.4 Чиста заборгованість -224 -1 454 -13 
3.5 Оборотний капітал -81 345 1 119 100 1 970 192 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 0,94 1,91 1,92 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,56 1,62 1,66 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0 0 0 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0 0 0 
5.2 Коефіцієнт заборгованості 0 0 0 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 0 0 0 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності -0,0094 0,9917 0,9698 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 1,0 1,0 1,0 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0002 0,0006 0 
6.2 Частка запасів у активах 0,3780 0,1457 0,1295 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,0408 0,0273 0,0249 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,0869 0,0393 0,0590 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих обсягах продажу 0,0379 0,0195 0,0268 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 0,0090 0,0049 0,0082 
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Продовження таблиці Ж.1 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 
 

 

Таблиця Ж.2 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства ТОВ «Сігнет-Центр» у 

2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) 0,5034 0,4980 0,2937 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) 0,8704 0,5857 0,3259 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал 0,7172 0,5168 0,3156 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) 0,3560 0,3910 0,3833 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,4538 0,4200 0,4636 
1.6 Операційна рентабельність 0,3337 0,4183 0,4096 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) 0,4718 0,5328 0,3138 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 1,55 3,17 3,49 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 2,09 1,63 1,05 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 4,39 5,88 2,84 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 1,41 1,27 0,77 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 5,22 1,88 1,16 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) 258 345 623 535 1 241 453 
3.3 Чисті фінансові ресурси -179 859 -107 227 -84 792 
3.4 Чиста заборгованість 46 709 80 521 -10 748 
3.5 Оборотний капітал 121 038 496 327 907 827 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,67 7,36 10,20 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,44 5,17 8,55 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,05 0,03 0,52 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0,12 0,11 0,03 
5.2 Коефіцієнт заборгованості 0,21 0,13 0,03 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 0,24 0,20 0,09 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 1,3719 5,6816 9,1195 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 0,9645 0,7114 0,7251 
 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 185,70% -18,37% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 314,53% -35,89% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - 509,57% -30,36% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - 537,31% -30,26% 
8.5 Темп зростання запасів - -26,28% 53,16% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - 28,04% 57,41% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 91,27% 72,34% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - -10,00% 70,41% 
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6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0190 0,0034 0,0373 
6.2 Частка запасів у активах 0,4968 0,2330 0,1177 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,3202 0,2157 0,2692 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,0642 0,0538 0,0543 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих обсягах продажу 0,0223 0,0162 0,0172 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих  обсягах продажу 0,0261 0,0247 0,0277 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 53,13% 7,66% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 36,86% 24,74% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - 85,39% 10,65% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - 62,40% 10,78% 
8.5 Темп зростання запасів - -22,99% -5,13% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - 10,59% 134,49% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 64,16% 87,86% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - 141,35% 99,09% 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.3 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства  ПАТ «Богуславське 

хлібоприймальне підприємство» у 2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) 0,4934 0,1946 0,0345 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) 0,8495 0,4472 -0,0588 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал 0,7808 0,4472 0,1513 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) 0,4842 0,2731 0,0508 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,0865 0,0662 0,4118 
1.6 Операційна рентабельність 0,4913 0,2724 0,0710 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) 0,5007 0,1941 0,0483 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 5,55 2,47 3,64 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,33 0,79 0,86 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 4,39 7,65 3,31 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 1,02 0,71 0,68 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 2,92 2,08 -0,86 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) 56 590 104 351 -763 466 
3.3 Чисті фінансові ресурси -36 411 -122 485 -2 013 808 
3.4 Чиста заборгованість 441 -13 097 1 034 525 
3.5 Оборотний капітал 34 085 82 113 -1 004 969 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,83 1,61 0,50 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,43 1,13 0,43 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,11 0,1 0 
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Продовження таблиці Ж.3 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0,05 0 0,82 
5.2 Коефіцієнт заборгованості 0,09 0 -1,39 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 0,10 0,00 14,45 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 1,3858 0,7706 -0,3701 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 1,0 1,0 0,9995 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0465 0,0546 0,0004 
6.2 Частка запасів у активах 0,1677 0,2697 0,1099 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,2004 0,0841 0,1734 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,0781 0,0854 0,0904 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих обсягах продажу 0,0062 0,0198 0,3147 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 0,0102 0,0064 0,0121 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 113,11% 201,62% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 31,44% 3,00% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - -4,75% 31,39% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - -3,11% -6,21% 
8.5 Темп зростання запасів - 294,96% 115,30% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - 3,11% 989,62% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 145,66% 428,54% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - 84,07% -813,55% 
Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.4 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства Сільськогосподарське ТОВ 

«Агроко» у 2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) 0,0066 0,1175 0,0998 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) 0,0083 0,1351 0,1160 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал 0,0069 0,1202 0,1068 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) 0,0123 0,1991 0,1307 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,1968 0,3757 0,3482 
1.6 Операційна рентабельність 0,0617 0,2666 0,1636 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) 0,0329 0,1573 0,1250 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 2,69 1,6 1,93 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 2,12 1,8 2,02 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 0,71 0,88 1,23 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 0,53 0,59 0,76 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 8,42 2,9 3,18 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) 199 958 230 878 261 186 
3.3 Чисті фінансові ресурси -50 829 -32 453 -41 896 
3.4 Чиста заборгованість 38 396 26 363 21 987 
3.5 Оборотний капітал 15 970 54 327 73 151 
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Продовження таблиці Ж.4 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,34 2,63 2,74 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,49 0,78 0,87 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,01 0,07 0,02 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0,15 0,11 0,07 
5.2 Коефіцієнт заборгованості 0,19 0,12 0,09 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 1,99 0,53 0,44 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 3,8965 6,6526 6,1558 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 0,9202 0,9561 0,9864 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0024 0,0089 0,0022 
6.2 Частка запасів у активах 0,1591 0,2307 0,2579 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,6831 0,6012 0,5351 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,147 0,1092 0,0964 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих  обсягах продажу 0,0615 0,0445 0,0471 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 0,0844 0,0781 0,0594 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 7,33% 41,32% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 123,32% 37,07% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - 405,85% -9,21% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - 1,00% -2,93% 
8.5 Темп зростання запасів - 53,47% 27,77% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - -6,85% 1,70% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 5,84% 14,27% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - 15,62% 13,08% 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.5 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства ПП «Ютс-Агропродукт 

Плюс» у 2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) -0,0119 0,3095 0,2373 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) -0,5710 0,9971 0,5302 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал -0,5710 0,9971 0,5302 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) -1,5922 0,8215 0,5138 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,3882 0,3880 0,1752 
1.6 Операційна рентабельність -1,5922 0,8215 0,5245 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) -0,0119 0,3096 0,2422 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 0,02 3,05 4,08 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,02 0,43 0,74 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 0,01 3,05 1,22 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 0,01 0,38 0,46 

 

 



280 
 

 
 

Продовження таблиці Ж.5 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу -0,01 2,02 6,69 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) 711 248 041 527 938 
3.3 Чисті фінансові ресурси -33 341 -548 173 -648 688 
3.4 Чиста заборгованість -4 -2 790 -2 824 
3.5 Оборотний капітал -18 717 149 164 81 399 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 0,44 1,27 1,12 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,20 1,16 0,96 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0 0,01 0 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0 0 0 
5.2 Коефіцієнт заборгованості 0 0 0 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 0 0 0 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 0,0213 0,4502 0,8103 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 1,0 1,0 1,0 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0001 0,0035 0,0024 
6.2 Частка запасів у активах 0,2376 0,0756 0,0933 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,5691 0,0239 0,0139 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
4,7255 0,0397 0,0301 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих обсягах продажу 2,4039 0,0144 0,0085 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 2,6353 0,0086 0,0052 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 133,00% 71,58% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 117,00% -18,29% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - -61,00% 15,51% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - -61,00% 13,17% 
8.5 Темп зростання запасів - 646,97% 82,08% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - -1,42% -14,12% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 2,00% 47,62% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - 34,00% 112,84% 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.6 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства ТОВ «Урожайна Країна» у 

2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) 0,2699 0,2882 0,2441 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) 0,4803 0,5257 0,2859 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал 0,4803 0,5257 0,2859 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) 0,3977 0,5101 0,3498 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,6009 0,6582 0,4404 
1.6 Операційна рентабельність 0,3985 0,5105 0,3499 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) 0,2704 0,2884 0,2442 
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Продовження таблиці Ж.6 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 1,94 1,69 5,37 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,83 0,64 0,88 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 3,63 4,85 3,38 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 0,68 0,56 0,7 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 1,81 1,31 1,08 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) 207 955 486 114 797 754 
3.3 Чисті фінансові ресурси -195 428 -438 596 -147 453 
3.4 Чиста заборгованість -1 840 -1 202 -310 
3.5 Оборотний капітал 168 865 420 327 653 601 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,86 1,96 5,42 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,54 1,70 4,93 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,01 0 0 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0 0 0 
5.2 Коефіцієнт заборгованості 0 0 0 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 0 0 0 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 1,1342 1,2133 5,8363 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 1,0 1,0 1,0 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0041 0,0012 0,0003 
6.2 Частка запасів у активах 0,1398 0,1142 0,0727 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,0579 0,0513 0,1254 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,0877 0,0774 0,0612 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих обсягах продажу 0,2746 0,2206 0,0310 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 0,0249 0,0215 0,0212 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 69,67% 32,76% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 97,07% -14,23% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - 130,50% -12,14% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - 130,76% -12,10% 
8.5 Темп зростання запасів - 76,59% -33,94% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - 91,77% 153,56% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 116,14% 3,78% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - 110,84% 61,62% 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця Ж.7 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат» у 2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) -1,2793 -0,5517 -0,0726 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) 0,6650 0,3402 0,0519 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал 1,2152 -0,7158 -0,1186 
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Продовження таблиці Ж.7 

1.4 Рентабельність продаж (ROS) -3,4562 -0,6290 -0,1344 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,2718 0,3782 0,2794 
1.6 Операційна рентабельність 0,5425 0,4514 0,5187 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) 0,2008 0,3959 0,2803 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 0,56 1,92 0,96 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,56 1,27 0,75 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 1,09 2,82 1,95 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 0,37 0,88 0,54 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу -0,83 -0,45 -0,32 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) -297 236 -408 741 -431 282 
3.3 Чисті фінансові ресурси -451 613 -651 993 -738 243 
3.4 Чиста заборгованість 134 461 594 217 618 862 
3.5 Оборотний капітал -69 143 -487 165 -516 295 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 0,60 0,26 0,30 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,16 0,15 0,13 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0 0,01 0 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0,87 2,39 2,01 
5.2 Коефіцієнт заборгованості -0,45 -1,48 -1,44 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 3,65 5,52 6,10 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності -0,658 -0,6186 -0,5835 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 0,3790 1,0 1,0 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0007 0,0347 0,0022 
6.2 Частка запасів у активах 0,4808 0,2838 0,4061 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,3221 0,3005 0,2471 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,1173 0,0440 0,0596 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих обсягах продажу 0,0947 0,0403 0,1135 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 0,1024 0,0425 0,0918 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 177,49% -10,17% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 437,76% -44,41% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - 221,58% -13,53% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - -29,66% -83,92% 
8.5 Темп зростання запасів - -3,72% 74,78% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - 52,16% 0,45% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 63,11% 22,14% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - 37,52% 5,48% 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.8 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства ТОВ 

«Сільськогосподарське Підприємство Агродім» у 2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) 0,0074 0,0181 0,0006 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) 0,1176 0,2941 0,0097 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал 0,0622 0,1294 0,0034 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) 0,0320 0,0720 0,0020 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,1832 0,2935 0,2765 
1.6 Операційна рентабельність 0,0855 0,1172 0,0597 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) 0,0197 0,0294 0,0164 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 1,84 2,06 1,49 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,37 0,32 0,35 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 0,6 1,13 1,34 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 0,23 0,25 0,28 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 0,7 0,48 0,47 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) 34 301 48 662 48 219 
3.3 Чисті фінансові ресурси -514 553 -740 031 -791 952 
3.4 Чиста заборгованість 29 713 57 955 85 285 
3.5 Оборотний капітал 180 815 419 203 494 414 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 2,15 3,12 3,80 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,80 2,77 3,16 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,01 0,02 0,02 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0,06 0,08 0,11 
5.2 Коефіцієнт заборгованості 0,89 1,27 1,84 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 1,11 1,59 2,66 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 0,0668 0,0655 0,0607 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 0,3041 0,2662 0,2219 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0017 0,0052 0,0043 
6.2 Частка запасів у активах 0,1021 0,0860 0,1337 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,2042 0,1567 0,1845 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,1333 0,1204 0,1208 

7.2 Частка адміністративних витрат у  чистих обсягах продажу 0,0887 0,0750 0,0503 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 0,1333 0,0785 0,0840 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 56,60% 9,73% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 152,31% 9,83% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - 115,93% -40,59% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - 254,47% -96,73% 
8.5 Темп зростання запасів - 21,47% 65,44% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - 10,64% 25,32% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 44,19% 6,43% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - 41,70% -0,91% 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.9 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства  Сільськогосподарське ТОВ 

«Промінь» у 2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) -0,3277 0,2751 0,0310 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) 1,7100 1,2680 0,2428 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал 1,9901 1,2119 0,2336 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) -0,7062 0,9125 0,0772 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,5409 0,4395 0,0763 
1.6 Операційна рентабельність -0,6895 0,9169 0,0787 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) -0,3200 0,2765 0,0316 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 0,61 0,53 2,73 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,49 0,31 0,4 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 7,45 17,58 86,86 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 0,46 0,3 0,4 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу -1,83 1,51 3,26 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) -40 607 151 516 200 101 
3.3 Чисті фінансові ресурси -251 598 -544 197 -1 365 338 
3.4 Чиста заборгованість 4 823 4 467 5 481 
3.5 Оборотний капітал -53 761 139 541 192 853 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 0,79 1,26 1,14 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,50 0,85 0,99 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0 0 0 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0,03 0,01 0,01 
5.2 Коефіцієнт заборгованості -0,14 0,05 0,04 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження -0,09 0,04 0,16 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності -0,1608 0,2771 0,1463 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 0,9999 1,0 1,0 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0042 0,0037 0,0015 
6.2 Частка запасів у активах 0,3471 0,3168 0,1359 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,0376 0,0105 0,0045 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,0391 0,0241 0,0039 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих обсягах продажу 0,0082 0,0049 0,0021 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 0,0084 0,0033 0,0011 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 107,60% 83,61% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 74,00% -48,08% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - -384,75% -74,33% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - -376,68% -74,71% 
8.5 Темп зростання запасів - 200,81% -3,70% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - -7,92% -4,56% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 229,55% 124,53% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - -473,13% 32,07% 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 
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Таблиця Ж.10 

Динаміка показників фінансового стану для визначення інвестиційної 

привабливості внутрішнього середовища підприємства ТОВ «Дніпроагроальянс» у 

2017-2019 роках, тис. грн 
№ 
п/п 

Назва показника Роки 
2017 2018 2019 

1. Аналіз прибутковості підприємства 
1.1 Рентабельність активів (ROA) 0,4725 0,5230 0,3635 
1.2 Рентабельність капіталу (ROE) 0,6502 0,6318 0,5373 
1.3 Прибуток на (інвестований) капітал 0,6502 0,6318 0,5373 
1.4 Рентабельність продаж (ROS) 0,4591 0,5421 0,3952 
1.5 Рентабельність продаж за валовим прибутком 0,5144 0,4741 0,4532 
1.6 Операційна рентабельність 0,4591 0,5421 0,3952 
1.7 Операційна рентабельність активів (OROA) 0,4725 0,5230 0,3635 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства 
2.1 Коефіцієнт оборотності запасів 5,58 12,79 17,42 
2.2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,31 1,05 1,05 
2.3 Коефіцієнт оборотності основних засобів 4,83 11,67 7,54 
2.4 Коефіцієнт оборотності активів 1,03 0,96 0,92 

3. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
3.1 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 1,66 1,22 1,14 
3.2 Балансова вартість активів (пасивів) 51 764 141 027 178 801 
3.3 Чисті фінансові ресурси -19 174 -29 325 -62 469 
3.4 Чиста заборгованість -292 -013 -23 026 
3.5 Оборотний капітал 44 235 135 118 213 291 

4. Аналіз ліквідності підприємства 
4.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 4,74 7,39 12,35 
4.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 4,20 7,07 11,94 
4.3 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,02 0 1,23 

5. Аналіз фінансової залежності підприємства 
5.1 Частка заборгованості в активах 0 0 0 
5.2 Коефіцієнт заборгованості 0 0 0 
5.3 Коефіцієнт боргового навантаження 0 0 0 
5.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 2,6592 4,9092 2,0916 
5.5 Частка короткострокових зобов'язань у сукупних зобов'язаннях 0,6075 0,7212 0,2198 

6. Аналіз ефективності використання майна підприємства 
6.1 Частка готівкових коштів у активах  0,0041 0,0001 0,0871 
6.2 Частка запасів у активах 0,0896 0,0397 0,0289 
6.3 Частка основних засобів у активах 0,2130 0,0826 0,1219 

7. Аналіз ефективності витрат підприємства 
7.1 Частка заробітної плати та пільг працівників у чистих обсягах 

продажу 
0,0962 0,0836 0,0657 

7.2 Частка адміністративних витрат у чистих обсягах продажу 0,0394 0,0364 0,0259 
7.3 Частка амортизаційних відрахувань у чистих обсягах продажу 0,0283 0,0188 0,0188 

8. Аналіз динаміки основних показників підприємства 
8.1 Темп зростання сукупного доходу - 123,88% 32,49% 
8.2 Темп зростання валового прибутку - 106,62% 41,41% 
8.3 Темп зростання операційного прибутку - 164,72% 7,83% 
8.4 Темп зростання чистого прибутку - 164,72% 7,83% 
8.5 Темп зростання запасів - 5,83% 12,95% 
8.6 Темп зростання  основних засобів - -7,22% 128,86% 
8.7 Темп зростання  загальних активів - 139,18% 55,15% 
8.8 Динаміка зростання власного капіталу - 172,44% 26,80% 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємства 
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Додаток З 

 

Динаміка прямих іноземних інвестицій в сільське господарство України 

у 2011-2019 рр., млн дол США 

Показники 
Роки 

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 2019  
Прямі іноземні інвестиції в економіку України  48197,6 51705,3 53704,0 40725,4 36154,5 37513,6 39144,0 32291,9 35809,6 

Прямі іноземні інвестиції в сільське, лісове та 
рибне господарство  725,3 717,8 776,9 617,0 502,2 585,9 621,9 560,9 490,3 

Частка сільського, лісового та рибного 
господарства у загальних обсягах прямих 
іноземних інвестицій, % 

1,50 1,39 1,45 1,52 1,39 1,56 1,59 1,73 1,37 

Абсолютний приріст прямих іноземних 
інвестиційв сільське, лісове та рибне 
господарство 

5,80 -7,50 59,10 -159,90 -114,80 83,70 36,00 -60,79 -70,6 

Темп приросту прямих іноземних інвестицій, %  0,81 -1,03 8,23 -20,58 -18,61 16,67 6,14 -9,8 -12,6 

Джерело: Складено і розраховано автором з використанням джерел [254, 106, 275] 
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Додаток И 

 

Обсяг та динаміка прямих іноземних інвестицій з окремих країн світу в сільське господарство України у 2011-2019 

роках, млн дол США 

Країни-
інвестори 

Роки Частка 
країни у 

2019 р., % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кіпр 343,8 312,7 361,5 238,7 183,0 178,2 176,2 137,5 211,4 46,8 
Австрія 7,7 11,0 14,4 7,1 5,7 4,41 5,2 4,9 4,9 1,1 
Франція 22,1 22,4 23,1 17,7 14,7 21,3 28,3 27,3 28,3 6,3 
Німеччина 62,5 63,4 64,9 64,9 30,5 58,3 83,5 80,7 31,2 6,9 
Нідерланди 18,8 21,4 17,0 22,2 21,0 16,3 14,4 21,3 33,5 7,4 
Велика 
Британія 42,2 37,6 35,4 45,5 48,40 50,8 46,5 25,2 31,1 6,9 

Швейцарія 1,3 1,3 0,7 0,5 0,5 2,5 4,3 5,7 6,9 1,5 
США 22,9 25,9 22,1 19,4 18,0 17,4 20,1 19,0 27,5 6,1 
Росія 6,30 10,1 11,0 4,6 4,1 4,1 4,0 4,2 4,3 1 
Польща 33,1 32,8 32,1 31,9 30,1 30,5 31,3 31,0 44,6 9,8 
Віргінські 
острови  15,0 27,3 31,7 19,6 14,3 88,9 85,4 85,2 12,5 2,7 

Угорщина 3,8 3,8 3,9 3,1 2,8 2,7 2,8 2,5 2,5 0,6 
Інші країни 145,8 148,1 159,1 141,8 129,1 110,5 119,9 116,4 13,2 2,9 
Разом 725,3 717,8 776,9 617,0 502,2 585,9 621,9 560,9 451,9 100,0 

Джерело: Складено і розраховано автором на основі[254, 142] 
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Додаток І 

 

Динаміка основних показників діяльності фермерських господарств в Україні у 2010-2019 роках 
 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Кількість фермерських господарств 

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, 
од. 

49514 49014 49095 49169 4735
6 

43743 4440
9 

45035 49208 46794 

Кількість фермерських господарств, які здійснювали 
сільськогосподарську діяльність, од. 

41524 40965 34035 34168 3308
4 

32303 3368
2 

34137 33164 32452 

У відсотку до загальної кількості зареєстрованих 
фермерських господарств, % 

83,9 83,6 69,3 69,5 69,9 73,8 75,8 75,8 67,39 69,35 

У % до загальної кількості діючих 
сільськогосподарських підприємств, % 

73,8 73,9 68,9 69,7 71,6 71,2 70,6 74,9 67,39 66,9 

Динаміка кількості діючих фермерських господарств, 
% 

- 99,6 82,9 100,3 100,6 105,6 102,7 101,4 97,2 97,85 

Кількість працівників і продуктивність праці фермерських господарств 
Кількість працівників фермерських господарств, осіб 98400 99858 100243 98617 9478

0 
93704 9670

2 
96700 96780 94800 

У розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, 
осіб 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Продуктивність праці, тис. грн 121,6 162,2 138,7 191,7 202,5 201,8 228,6 224,9 228,9 244,9 
Площа сільськогосподарських угідь у користуванні фермерських господарств 

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 4290,
8 

4345,9 4389,
4 

4451,7 4578,
3 

4343,7 4437,
9 

4580,1 4707,0
2 

4749,5 

У розрахунку на одне господарство, га 103,3 106,1 129,0 130,3 138,4 134,5 131,8 134,2 141,9 146,3 
 

 

 



289 
 

 
 

Продовження Додатку І 

Частка фермерських господарств за розміром сільськогосподарських угідь у загальній їх кількості 
До 100 га, % 74,4 73,6 73,1 72,1 70,7 79,7 75,0 69,4 69,9 66,0 
100,1-500 га, % 10,9 11,5 11,7 11,5 11,9 14,2 14,0 14,5 15,4 16,0 
500,1-1000 га, % 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8 
1000,1-2000 га, % 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 2 2 
Більше 2000 га, % 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

Частка виробленої продукції фермерськими  господарствами у загальній кількості сільськогосподарської продукції 
Продукція сільського господарства, % 7,3 6,9 6,3 7,6 7,6 9,2 10,1 10,2 10,9 11,6 
Продукція рослинництва, % 9,7 9,2 8,6 10,1 10,0 11,5 12,4 12,6 13,3 14,1 
Продукція тваринництва, % 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 

Джерело: Складено і розраховано автором на основі [254, 302] 
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Додаток Ї 

Кількість органічних агропідприємств України за регіонами у 2019 

році 

Регіон Всього органічних 
підприємств 

Вінницька область 55 
Волинська область 22 
Дніпропетровська область 21 
Донецька область 1 
Житомирська область 43 
Закарпатська область 18 
Запорізька область 11 
Івано-Франківська область 11 
Київська область 89 
Кіровоградська область 16 
Луганська область 13 
Львівська область 32 
Миколаївська область 31 
Одеська область 41 
Полтавська область 28 
Рівненська область 22 
Сумська область 9 
Тернопільська область 13 
Харківська область 34 
Херсонська область 52 
Хмельницька область 31 
Черкаська область 17 
Чернівецька область 5 
Чернігівська область 20 
Всього: 635 

Джерело: Складено і розраховано автором за даними [115, 245] 
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Додаток Й 

Порівняння основних показників фінансового стану для визначення інвестиційної привабливості внутрішнього 

середовища аграрних підприємств, які займаються вирощуванням олійних культур в Україні у 2019 році, тис. грн 

№ 
п/п Показники 

ТОВ 
«Енселко 

Агро» 

ТОВ 
«Сігнет-
Центр» 

ПАТ 
«Богуслав

ське 
хлібоприй

мальне 
підприємс

тво» 

СТОВ 
«Агроко» 

ПП «Ютс-
Агропро-

дукт Плюс» 

ТОВ 
«Урожайна 

Країна» 

ПрАТ 
«Ніжинс

ький 
жиркомб

інат» 

ТОВ 
«Сільськогос-

подарське 
Підприємство 

Агродім» 

СТОВ 
«Промінь

» 

ТОВ 
«Дніпро-

агро-
альянс» 

1 Сукупні доходи 2 381 274 1 084 893 1 003 948 244 127 850 414 829 879 254 959 240 458 652 747 248 816 

2 
Прибуток від 
операційної 
діяльності  

860 632 432 351 61 236 38 071 285 706 246 635 86 276 13 869 49 560 96 082 

3 Чистий прибуток 
(чистий збиток)  858 960 404 579 43 820 30 397 279 897 246 582 -22 355 469 48 585 96 082 

4 Сума балансу 
(всього активів) 4 222 728 1 377 623 1 268 832 304 606 1 179 450 1 010 155 307 793 843 888 1 567 820 264 317 

5 Основні засоби 108 392 371 082 260 555 189 467 446 539 208 791 85 168 172 940 7 248 32 231 

6 Довгострокові 
активи 105 257 370 921 220 006 162 995 16 408 126 681 76 062 155 706 7 004 32 210 

7 Оборотні активи 4 114 336 1 006 541 1 008 277 115 139 732 911 801 364 222 625 670 948 1 560 572 232 086 

8 Грошові кошти та 
їх еквіваленти 13 51 344 543 672 2 824 310 677 3 615 2 381 23 026 

9 Власний капітал 2 078 946 1 241 487 -745 519 262 038 527 938 862 392 -431 127 48 321 200 101 178 822 
10 Статутний капітал 7 965 100 000 103 107 16 585 1 35 000 50 1 500 35 1 000 

11 Довгострокові 
зобов'язання 0 37 422 1 105 580 0 0 0 619 033 0 66 700 

12 Довгострокові 
кредити та позики 0 31 283 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продовження додатку Й 

 

Джерело. Складено і розраховано автором за даними підприємств

13 Короткострокові 
зобов'язання 

2 143 
782 98 714 2 013 246 41 988 651 512 147 763 738 920 176 534 1 367 

719 18 795 

14 Короткострокові 
кредити та позики 0 9 313 1 035 068 22 659 0 0 619 539 88 900 7 862 0 

15 Рентабельність активів 
(ROA), % 20,34 29,37 3,45 9,98 23,73 24,41 -7,26 0,06 3,1 36,35 

16 Рентабельність 
капіталу (ROE), % 41,32 32,59 -5,88 11,6 53,02 28,59 5,19 0,97 24,28 53,73 

17 Рентабельність продаж 
(ROS), % 39,48 38,33 5,08 13,07 51,38 34,98 -13,44 0,2 7,72 39,52 

18 Операційна 
рентабельність, % 39,55 40,96 7,1 16,36 52,45 34,99 51,87 5,97 7,87 39,52 

19 Коефіцієнт поточної 
ліквідності 1,92 10,2 0,5 2,74 1,12 5,42 0,3 3,8 1,14 12,35 

20 Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 1,66 8,55 0,43 0,87 0,96 4,93 0,13 3,16 0,99 11,94 

21 Коефіцієнт 
заборгованості, % 0 3,27 -138,84 8,65 0 0 -144 183,98 3,93 0 

22 Коефіцієнт фінансової 
стабільності, % 96,98 911,95 -37,01 615,58 81,03 583,63 -58,35 6,07 14,63 209,16 

23 Темп зростання 
сукупного доходу, % -16,01 13,02 403,95 47,9 80,93 28,19 -24,75 16,55 199 47,94 

24 
Темп зростання  
доходу від операційної 
діяльності, % 

-30,36 10,65 31,39 -9,21 15,51 -12,14 -13,53 -40,59 -74,33 7,83 

25 Темп зростання 
чистого прибутку, % -30,26 10,78 -6,21 -2,93 13,17 -12,1 -83,92 -96,73 -74,71 7,83 
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Інвестиційна привабливість 

аграрних підприємств 
України 

Зовнішнє середовище аграрних 
підприємств 

 
1. Політичне середовище 
- нестабільна політична ситуація в країні; 
- воєнні дії на сході країни та анексія Криму. 
2. Економічне середовище 
- високі ставки відсотка кредитного фінансування аграрних 
підприємств; 
- зростання інфляції та зниження стійкості національної валюти; 
- обмеження на рух капіталів; 
- відсутність державних пільг для іноземних інвесторів та 
страхування сільськогосподарських ризиків; 
- укладання переважно короткострокових угод (до 3-5 років) у сфері 
земельно-орендних відносин. 
3. Адміністративно-правове середовище 
- недотримання законів суб'єктами бізнесу; 
- протиріччя і неефективність законодавчої бази; 
- труднощі в системі реєстрації, митному контролі, порядку 
ввезення-вивезення товарів; 
- відсутність механізмів захисту прав власності; 
- корупція и бюрократія зі сторони влади; 
- значне податкове навантаження на аграрні підприємства; 
- недосконалість судової системи у частині захисту прав іноземних 
інвесторів. 
4. Ринкове середовище 
- обмеження попиту на продукцію через зниження купівельної 
спроможності споживачів; 
- існування сектора «тіньової» економіки; 
- низька інвестиційна привабливість країни у міжнародних 
рейтингах; 
- необґрунтовано висока частка імпортного продовольства на 
внутрішньому українському ринку (звуження ринку збуту);  
- низький рівень поінформованості зарубіжних інвесторів щодо 
переваг аграрної сфери України; 
- відсутність економічних стимулів для розгортання більш активної 
інвестиційної діяльності іноземців в аграрному секторі України. 
5. Інфраструктурне середовище 
- нерозвиненість банківської і страхової системи; 
- обмеженість каналів збуту продукції, а також ринкових 
маркетингових посередників (юридичні, рекламні, транспортні 
агентства); 
- нерозвиненість дорожньо-транспортної інфраструктури; 
- обмеженість доступу до різних видів ресурсів; 
- низький рівень якості та кількості складських приміщень (втрати 
при зберіганні продукції). 
6. Соціальне середовище 
- негативні настрої в суспільстві; 
- відсутність стабільного розвитку соціальної сфери села; 
- незацікавленість населення в інвестиційному процесі; 
- низький рівень оплати праці у аграрній сфері; 
- від’їзд робочої сили за кордон. 

Внутрішнє середовище аграрних 
підприємств 

 
1. Привабливість продукції 
- переважно низька якість вироблених товарів для 
орієнтації на експорт; 
- зниження конкурентоспроможності національної 
продукції на міжнародних ринках (підвищення доходів від 
експорту не за рахунок зростання якості і продажу 
продукції з високою доданою вартістю, а за рахунок 
більшого обсягу); 
- збільшення частки невідновлюваних природних ресурсів 
у структурі собівартості виробництва вітчизняної 
сільськогосподарської продукції; 
- експортно-сировинна модель господарювання. 
2. Фінансова привабливість 
- нестійкий фінансовий стан агропідприємств; 
- самофінансування виробничо-господарської діяльності. 
3. Кадрова привабливість 
- зниження трудової дисципліни і трудової етики; 
- використання дешевої, але не кваліфікованої робочої сили 
4. Інноваційна привабливість 
- недостатні темпи техніко-технологічного оновлення 
аграрного виробництва; 
- відсутність підтримки і розвитку НДДКР; 
- відсутність механізмів захисту інтелектуальної власності; 
- зниження інноваційної активності підприємств; 
- ріст рівня зношеності техніки та використання застарілих 
технологій. 
5. Територіальна привабливість 
- диспропорції у структурі інвестицій в основний капітал 
сільськогосподарських підприємств загалом по Україні та 
у регіонах, що зумовлює відмінності у їх інвестиційній 
привабливості. 
6. Екологічна привабливість 
- високий рівень забруднення навколишнього середовища; 
- недотримання екологічних стандартів виробництва 
продукції; 
- зниження родючості ґрунтів, недотримання технологій 
збереження земель, що зумовлює падіння продуктивності 
землеробства; 
- висока залежність виробництва та якості продукції від 
природно-кліматичних умов. 
7. Привабливість виробничого процесу 
- яскраво виражена сезонність виробництва; 
- низька частка підприємств з повним циклом виробництва. 

Державна політика щодо 
аграрного сектору 

 
- відсутність державних гарантій захисту 
інвестицій; 
- відсутність довіри між бізнесом і владою; 
- недієвість механізмів аграрної політики 
підтиримки та державних програм розвитку; 
- відсутність консультативних органів для 
іноземних сільськогосподарських інвесторів; 
- відсутність підтримки та розвитку депресивних 
аграрних регіонів України; 
- низька фінансова підтримка з державного та 
місцевих бюджетів сільськогосподарських 
товаровиробників; 
- звужений доступ для малих 
сільськогосподарських товаровиробників до 
використання бюджетних коштів. 

Інституційна система аграрного 
сектору 

 
- створення монополістичних агрохолдингів в 
результаті горизонтальної та вертикальної 
інтеграції; 
- завищені бар'єри для входу на ринок нових 
підприємницьких структур; 
- незавершеність процесів земельної реформи та 
інституційних перетворень в сільському 
господарстві та в суміжних галузях; 
- відсутність  єдиного інституційного простору з 
ефективним регулюванням умов інвестиційної 
привабливості аграрних регіонів України; 
- неузгодженість інтересів різних ієрархічних 
рівнів і господарських суб'єктів різних форм 
власності. 

Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Додаток К 
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Додаток Л 

Динаміка зміни показника сукупної підтримки сільського господарства у різних країнах світу  

(Total support estimate - TSE), млн дол США  

№ 
п/п 

Країна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Австралія 1 481,72 2 118,85 2 686,27 2 187,94 2 272,91 2 138,66 1 636,03 1 722,79 1 785,35 2281,88 
2 Канада 8 684,31 9 425,24 9 931,92 9 725,20 7 724,71 6 639,01 5 751,58 6 145,53 6 171,61 5744,84 
3 Чилі 684,36 634,09 754,52 759,10 815,27 819,65 798,76 762,93 835,05 844,19 
4 Ісландія 140,48 135,98 149,71 157,25 155,45 203,81 209,65 245,51 250,94 263,24 
5 Ізраїль 1 014,40 1 122,30 1 194,41 841,76 805,22 1 230,35 1 551,87 1 538,76 1 642,71 1 836,7 
6 Японія 54 534,28 61 180,69 68 923,48 74 363,09 57 479,30 48 838,70 41 452,48 52 600,28 51 280,58 50996,68 
7 Корея 20 348,17 22 641,47 26 385,66 26 751,42 27 971,52 26 840,06 26 487,63 24 673,71 27 299,81 29094,43 
8 Мексика 6 845,12 7 464,43 7 927,53 8 374,75 8 212,34 8 458,34 7 598,40 5 382,84 5 281,25 5855,04 
9 Н.Зеландія 274,47 411,98 564,04 568,91 526,03 551,55 500,61 570,02 526,08 474,24 
10 Норвегія 3 595,39 3 884,22 4 124,69 4 536,18 4 184,19 4 272,17 3 517,25 3 492,48 3 154,54 3880,73 
11 Швейцарія 6 990,68 6 399,28 7 513,85 7 127,40 6 903,89 7 978,49 8 104,81 8 006,33 6 854,87 7445,98 
12 Туреччина 19 167,35 27 157,74 23 643,62 19 553,70 18 779,66 19 924,79 19 867,28 20 293,94 15 806,80 9715,59 
13 США 75 867,42 81 724,04 83 794,22 89 284,04 87 465,76 94 946,86 93 646,66 92 440,19 96 160,90 99339,02 
14 ЄС 138 389,10 121 249,70 128 775,57 128 897,03 140 092,97 121 685,25 107 266,63 111 591,48 104 500,90 123365,05 
15 Бразилія 15 449,58 15 750,50 17 829,79 11 601,33 12 213,74 12 827,64 6 877,52 8 715,22 7 063,19 5687,80 
16 Китай 108 272,74 133 907,40 126 255,50 207 301,51 241 502,71 250 951,72 281 375,73 269 917,78 239 314,70 242846,06 
17 Колумбія 5 328,12 5 402,76 6 020,26 7 482,62 7 616,86 6 064,81 4 279,18 4 184,08 2 867,80 4216,37 

 

 

 

 

http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=MON2018_REFERENCE_TABLE&Coords=%5bTIME%5d.%5b2017%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=MON2018_REFERENCE_TABLE&Coords=%5bTIME%5d.%5b2017%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


295 
 

 
 

Продовження додатку Л 

 

 

18 Коста-Ріка 335,39 568,06 662,33 452,63 465,09 395,72 550,74 469,73 395,45 322,5 
19 Казахстан 1 828,71 1 488,74 2 481,11 2 784,22 3 189,91 1 911,48 2 630,53 695,91 1 270,72 1632,60 
20 Філіпіни 5 347,80 6 341,21 5 822,14 7 901,00 9 605,62 10 622,20 9 730,41 9 241,07 8 346,88 9941,99 
21 Росія 21 504,50 19 372,61 16 646,24 16 509,63 18 057,28 15 227,24 11 429,63 11 871,90 11 410,72 12058,73 
22 Південна 

Африка 
847,03 646,94 887,82 1 026,24 930,82 898,96 1 167,80 610,08 712,47 1095,41 

23 Україна 2 193,73 2 622,33 -69,99 1 305,68 -1 539,18 -2 801,94 -1 901,18 -2 168,11 -1 903,91 7,65 
24 В'єтнам 3 823,45 3 164,17 2 490,36 3 068,07 1 648,29 269,02 -489,96 -364,45 1 514,52 -4613,28 

Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Додаток М 

Напрями впровадження інноваційних продуктів та технологій найбільшими аграрними компаніями України 

Назва підприємства Запроваджені інновації 

1. Компанія 
«Кернел» 

   1. Метеомоніторінг. У компанії діє своя мережа з 31-ї метеостанції, що дозволяє проводити моніторинг 
температури повітря і землі, кількість опадів, запасів продуктивної вологи і передчасно реагувати на несприятливі 
погодні умови з метою раціонального використання добрив і засобів захисту рослин. Отже, компанія має 
можливість знижувати економічні витрати шляхом оперативного реагування на несприятливі погодні умови. 
   2. Безпілотні літальні апарати і квадрокоптери.Для отримання більш чіткої та оперативної картини стану посівів, 
компанія має 6 польових квадрокоптери Phantom-2 і трибезпілотні літальні апарати. Ці інструменти дозволяють 
визначити і проаналізувати проблемні місця розвитку сільгоспкультур, зрозуміти, де потрібно точково вносити 
більше добрив і засобів захисту рослин, оцінити якість проведення польових робіт. Квадрокоптери і безпілотники 
не тільки допомагають виявити проблему на ділянках, але і прогнозувати майбутню врожайність культур, 
проводити оцінку запасів вологи в ґрунті. 
   3.Супутниковий моніторинг. Супутниковий моніторинг в компанії є основним інструментом планування при 
реалізації технології управління неоднорідними зонами і обов'язковим засобом віддаленого моніторингу стану 
посівів. 
   4. Удосконалення насінництва. Площі під вирощування насіння у 2019 році були збільшені практично в 2 рази - 
до 1200 га, оскільки умайбутньому компанія хоче зосередитися на вирощуванні перспективних сортів озимої 
пшениці, розробці та впровадження додаткових елементів технології для підвищення посухостійкості свого насіння. 
   5. Проект «Мобільний агроном», що використовується для забезпечення швидкого і якісного обліку переміщення 
і використання насіння, засобів захисту рослин, перехід на електронну систему документообігу, автоматизацію 
частині внесення інформації в програму 1С. В результаті практично всі учасники операційного процесу мають 
можливість отримання як зведеної, так і деталізованої інформації про рух і використання товарно-матеріальних 
цінностей в момент проведення і завершення агротехнічної операції. 
   6. GPS-керована система відбору ґрунтових проб. Відбір ґрунтових зразків проводиться GPS-керованими 
автоматизованими комплексами. Для підвищення ефективності і максимального результату відбору проб ґрунту в 
компанії було оновлено автопарк пробовідбірників (автомобілі з автоматичними ґрунтовими пробовідбірниками). 



297 
 

 
 

    7. Картографування врожайності. У компанії протестовані і використовуються такі системи картування 
врожайності як JohnDeere, Challenger і CLAAS. Вони дозволяють точно встановити зони полів по продуктивності 
культур і неоднорідності полів, забезпечити облік врожаю безпосередньо в полі. 
    8. Системи віддаленого контролю виконання операцій і витрат ресурсів. Вся техніка забезпечена системами 
автопілотування, дисплеями і модемами провідних виробників - Trimble, Raven, JohnDeere, що дозволяє передавати 
в онлайн режимі всі дані про якість виконання технологічних операцій як в напрямку «техніка - агродиспетчерська», 
так і завантажувати завдання для виконання робіт в протилежному напрямку. 

2. Групакомпаній 
«СігнетАгрокомпан
і» 

    1. Застосування систем точного землеробства(систем глобального позиціонування GPS, аерофотознімків та 
знімків із супутників, спеціального програмного забезпечення), що дозволяє збирати якісну інформацію для 
розрахунку оптимальних норм висіву та норм внесення добрив і засобів захисту рослин і в результаті отримувати 
високі показники урожайності. 
    2. Застосування сільськогосподарської техніки кращих світових виробників: Case, Farmet, JCB. 

3. Група компаній 
«Укрлендфармінг» 

     1. Використаннябезпілотнихлітальнихапаратівяк для збору і аналізу оперативної інформації агрономами, так і з 
метою безпеки. 
     2. За допомогою ресурсів СonnectedFarm, Slingshot здійснюється агродиспетчеризація, тобто перевірка якісних 
параметри виконання операцій по картах. 
3. Використаннякращих приладів для проведення аналізу якості зерна, зокрема Infratec, який аналізує якість зерна 
більш ніж по 20 показникам. Даний прилад може визначити клас пшениці всього за хвилину за такими показниками, 
як білок, вміст крохмалю, клейковини і вологість. 

4. Корпорація 
«Сварог Вест 
Груп» 

      1. Використання власної системи управління агрохолдингом в режимі реального часу: менеджер компанії через 
бортовий комп'ютер, встановлений на працюючу у полі техніку, може дистанційно відстежувати якість 
виконуваних робіт, витрати паливно-мастильних матеріалів та інші показники ефективності (розробка української 
компанії LiveAG). 
2. Використанняґрунтообробноїтехніки, створеної спеціально для ведення точного землеробстванімецькою 
компанією A3Tech. 

5. Агрохолдинг 
«Мрія» 

Компанія робить акцент на сталий розвиток і ресурсозбереження, що забезпечують системи точного землеробства, 
встановлені на техніці останнього покоління.  
      1. Запущено проекти з моніторингу полів безпілотними літальними апаратами за допомогою якихпроводиться 
дистанційне зондування і дослідження посівних площ. 
      2.Втілено проект «Планшет агронома», основним завданням якого є оптимізація робочого часу агронома і 
підвищення оперативності отримання інформації для аналізу і прийняття управлінських рішень. 
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Продовження додатку М 

6. Агрохолдинг 
«Нібулон» 

    У складі холдингу працює лабораторія, обладнана новітнім обладнанням, де фахівці мають можливість визначити 
всі показники зерна пшениці і хлібобулочних виробів; показники якості ґрунту, повітря і води (підземної, стічної, 
питної); наявність ГМО, наявність важких металів в продуктах харчування; рівень шуму і радіації; рівень вихлопних 
газів автотранспорту. Аналогів такої лабораторії в Україні немає.  

7. Агрохолдинг 
«Астарта» 

    1. Значна увага в холдингу «Астарта» приділяється впровадженню органічного землеробства (внесення дефекату 
і органічних добрив), що позитивно впливає на родючість ґрунтів.  
    2. В рамках впровадженої програми «Зерно Астарти» здійснюється модернізація існуючих потужностей по 
зберіганню і будівництву сучасних елеваторів.  
 3. Побудований у 2014 році біоенергетичний комплекс в Полтавській області - частина Глобинського кластера 
компанії, що включає цукровий завод і завод з переробки сої. Потужність комплексу, який зараз в якості сировини 
використовує побічні продукти виробництва цукру, відходи переробки сої тощо, досягає 150 тис.куб.м біогазу на 
добу. Завдяки йому компанія вирішує не тільки екологічні проблеми, пов'язані з утилізацією відходів, а й завдання 
з енергопостачання своїх підприємств. 

8.Агрохолдинг 
«Миронівський 
хлібопродукт» 

    1. Впровадженогеоінформаційну систему для автоматизованого ведення земельного банку, що дозволило 
зменшити навантаження на працівників земельних відділів і використовувати інформацію про земельний банк в 
програмах і додатках.  
    2. Активно розробляється система Farmmanagement для прийняття оптимальних і своєчасних управлінських і 
логістичних рішень.  
    3. Системи GPS контролю та обліку палива дозволили зменшити витрати енергетичних та інших ресурсів. 
    4. Активно розвиваються системи точного землеробства - STRIP-TILL та NO-TILL, які в свою чергу дають не 
тільки можливість економії ресурсів (посівний матеріал, добрива, енергоносії) від 20%, а ще й додатково зберігають 
властивості ґрунту і вологу в ньому.  
    5. Використання безпілотних літальних апаратів для візуального моніторингу та накопичення бази даних щодо 
стану посівів, дозволило зменшити витрати на енергоносії, добрива, засоби захисту рослин, посівний матеріал. 

Агропромислова 
група «Арніка» 

    Інноваційна діяльність компанії спрямована на пошук інноваційних сільськогосподарських  продуктів, які були 
б цікаві ринку. Компанія займається вирощуванням органічної сільськогосподарської продукції і розробкою та 
виробництвом унікального продукту –тостованоїекспандованоїповножирової сої (ТЕП-сої). Головна її перевага - 
виготовлення без використання гексану, що, як відомо, властиво виробництву соєвих шротів. 

Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Додаток Н 

Моделі формування контрактного фермерства 
Бізнес-моделі Характеристика Особливості Переваги Недоліки 

Неформальна 
модель 

Модель є найчастіше 
використовується 
серед всіх інших 
моделей контрактного 
фермерства, 
незважаючи на те що 
існує ризик 
невиконання 
зобов'язань з боку 
обох сторін: і 
фермера, і 
підприємства-
партнера.  

Неформальні угоди 
переважно 
оформляються на 
сезонні роботи у 
сфері виробництва. 
 

Низькі 
експлуатаційні 
витрати; 
високий рівень 
аутсорсингу. 

Обмежений 
контроль над 
виробництвом 
(переважно якість 
продукції, 
технології тощо); 
неналагоджена 
логістика - розривів 
у поставках; сильна 
конкуренція з боку 
підприємства, що 
здійснює 
закупівлю. 

Посередницька 
модель 

Модель передбачає, 
що підприємство 
укладає угоду про 
співробітництво не 
безпосередньо з 
виробником 
сільськогосподарської 
продукції, а через 
посередника. 

Широке 
застосування 
посередників. 

Мінімальні 
інвестиції з боку 
покупця в 
технічну або 
фінансову 
підтримку 
виробництва; 
низька вартість 
зміни партнерів. 

Контроль над 
виробництвом 
продукції щодо 
обсягів  та якості. 

Багатогранна 
модель 

Модель є основою 
централізованої 
моделі або моделі 
нерухомості.  
Передбачає технічну 
допомогу фермерам, 
надання товарного 
кредиту, допомоги в 
управлінні 
виробництвом. 

Заснована переважно 
на співпраці 
іноземних інвесторів 
з українськими 
аграрними 
підприємствами. Є 
формою 
вертикальної 
організації та 
координації. 

Обмежені 
інвестиції у 
виробництво 
сільськогоспода
рської продукції. 

Співпраця з 
невеликими 
фермерськими 
господарствами; 
високі транспортні 
витрати. 

Централізована 
модель 

Модель передбачає, 
що підприємство, яке 
укладає угоду з 
виробником 
сільськогосподарської 
продукції, контролює 
процес виробництва 
продукції (з посівної 
до збору врожаю).Є 
формою вертикальної 
інтеграції та найбільш 
популярною моделлю 
контрактного 
фермерства. 

Підприємство 
співпрацює 
безпосередньо з 
фермерським 
господарством, 
надаючи йому 
необхідні послуги 
для виробництва 
продукції.  

Забезпечує 
високий рівень 
контролю за 
якістю продукції 
та обсягами 
виробництва. 

Високий рівень 
інвестицій у 
сільськогоспо-
дарську техніку для 
збору врожаю; 
матеріально-
технічна підтримка 
виробництва тощо. 
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Продовження додатку Н 

Модель 
нерухомості 

Модель передбачає 
значні інвестиції 
підприємства-покупця 
у землю, 
сільськогосподарську 
техніку, розвиток 
персоналу, а також 
здійснення 
управлінського 
контролю. 

Модель є 
найефективнішою 
для оптимального 
використання 
потужностей з 
виробництва та 
переробки продукції. 
Передбачає чітко 
визначені обсяги 
продажу 
сільськогосподарськ
ої продукції.  

Високий рівень 
контролю над 
ланцюгом 
поставок; 
спрощена 
технічна 
допомога; 
контроль 
виробництва 
продукції. 

Вимагає значних 
інвестицій у 
виробництво 
(земля, праця); 
пов’язана з 
високими ризиками 
(врожайність; 
обмежена 
гнучкість). 

Джерело:  складено автором з використанням джерел [328] 
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Додаток О 

Фінансово-економічна модель інвестиційного проекту за оптимістичним, 

песимістичним та реалістичним сценарієм, грн 
Показники 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік Всього, грн 

Песимістичний сценарій 
Дохід від реалізації товарів, 
робіт, послуг 

5570000 5570000 5570000 5570000 22280000 

Собівартість реалізованої 
продукції 

3107937,9 3107937,9 3107937,9 3107937,9 12431751,6 

Матеріали та обладнання 202860 202860 202860 202860 811440 
Оплата праці 397050 397050 397050 397050 1588200 
Податки та платежі які 
відносять на поточні 
затрати 

1083925,9 1083925,9 1083925,9 1083925,9 4335703,6 

Амортизація 325000 325000 325000 325000 1300000 
Інші витрати 1099102 1099102 1099102 1099102 4396408 
Валовий прибуток 2462062,1 2462062,1 2462062,1 2462062,1 9848248,4 
Витрати за кредит 598000 529750 461500 393250 1982500 
Прибуток до оподаткування 1864062,1 1932312,1 2000562,1 2068812,1 7865748,4 
Податок на прибуток 335531,2 347816,2 360101,2 372386,2 1415834,7 
Чистий прибуток/збиток 1528530,9 1584495,9 1640460,9 1696425,9 6449913,7 

Реалістичний сценарій 
Дохід від реалізації товарів, 
робіт, послуг 

5570000 5848500,0 6140925,0 6447971,3 24007396,3 

Собівартість реалізованої 
продукції 

3107937,9 3247084,8 3393189,0 3546598,5 13294810,2 

Матеріали та обладнання 202860 213003,0 223653,2 234835,8 874352,0 
Оплата праці 397050 416902,5 437747,6 459635,0 1711335,1 
Податки та платежі які 
відносять на поточні 
затрати 

1083925,9 1138122,2 1195028,3 1254779,7 4671856,1 

Амортизація 325000 325000,0 325000,0 325000,0 1300000,0 
Інші витрати 1099102 1154057,1 1211760,0 1272348,0 4737267,0 
Валовий прибуток 2462062,1 2601415,2 2747736,0 2901372,8 10712586,0 
Витрати за кредит 598000 529750 461500 393250 1982500 
Прибуток до оподаткування 1864062,1 2071665,2 2286236,0 2508122,8 8730086,0 
Податок на прибуток 335531,2 372899,7 411522,5 451462,1 1571415,5 
Чистий прибуток/збиток 1528530,9 1698765,5 1874713,5 2056660,7 7158670,5 

Оптимістичний сценарій 
Дохід від реалізації товарів, 
робіт, послуг 

6447971,3 6447971,3 6447971,3 6447971,3 25791885,2 

Собівартість реалізованої 
продукції 

3546598,5 3546598,5 3546598,5 3546598,5 14186394,0 

Матеріали та обладнання 234835,8 234835,8 234835,8 234835,8 939343,2 
Оплата праці 459635,0 459635,0 459635,0 459635,0 1838540,0 
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Податки та платежі які 
відносять на поточні 
затрати 

1254779,7 1254779,7 1254779,7 1254779,7 5019118,9 

Амортизація 325000 325000 325000 325000 1300000,0 
Інші витрати 1272348,0 1272348,0 1272348,0 1272348,0 5089391,8 
Валовий прибуток 2901372,8 2901372,8 2901372,8 2901372,8 11605491,2 
Витрати за кредит 598000 529750 461500 393250 1982500,0 
Прибуток до оподаткування 2303372,8 2371622,8 2439872,8 2508122,8 9622991,2 
Податок на прибуток 414607,1 426892,1 439177,1 451462,1 1732138,4 
Чистий прибуток/збиток 1888765,7 1944730,7 2000695,7 2056660,7 7890852,8 

Джерело: Розраховано автором на основі власних досліджень 
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Додаток П 

Визначення рівня зростання загального інтегрального коефіцієнта 

інвестиційної привабливості підприємства ТОВ «Сільськогосподарське 

Підприємство Агродім»  після впровадження  системи управління якістю 

Інтегральний 
показник 

Верхня межа 
низької 

інвестиційної 
привабливості 

Верхня межа 
середньої 

інвестиційної 
привабливості 

Значення 
показників до 

введення системи 
управління якістю 

Значення 
показників після 
введення системи 
управління якістю 

1. Система показників оцінки ринкової позиції підприємства 
х1 0,05 0,1 0,012 0,012 
х2 0,3 0,6 0,277 0,3047 
х3 0,3 0,5 0,002 0,0022 
х4 0,5 1 0,893 0,9823 
х5 0,5 1 1,366 1,5026 
х6 0,9 1 0,976 1,0736 

2. Система показників оцінки майнового комплексу підприємства (з урахуванням землі) 
х7 0,9 1 0,731 0,731 
х8 0,7 0,9 0,840 0,840 
х9 0,5 0,7 0,532 0,532 
х10 0,1 0,25 0,084 0,084 
х11 0,15 0,3 0,185 0,185 
х12 0,15 0,3 0,312 0,312 

3. Система показників оцінки прибутковості підприємства 
х13 0,1 0,3 0,001 0,002 
х14 0,1 0,3 0,060 0,102 
х15 0,2 0,4 0,003 0,006 
х16 0,2 0,4 0,010 0,017 
х17 0,3 0,6 0,083 0,141 
х18 0,5 1 0,053 0,090 

4. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 
х19 0,5 1 0,055 0,055 
х20 0,4 0,8 0,791 0,791 
х21 0,4 0,8 0,604 0,604 
х22 0,4 0,8 0,057 0,057 
х23 0,4 0,8 0,900 0,900 
х24 0,4 0,8 0,222 0,222 

5. Система показників оцінки ризиків інвестування 
х25 1 1,5 0,788 0,788 
х26 1 1,5 3,000 3,000 
х27 0,7 0,9 0,762 0,762 
х28 0,6 0,8 0,290 0,290 
х29 0,6 0,8 0,932 0,932 
х30 0,3 0,6 0,811 0,811 

6. Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
х31 0,2 0,5 0,082 0,082 
х32 0,2 0,5 0,295 0,325 
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Продовження додатку П 

х33 0,2 0,5 0,201 0,221 
х34 0,2 0,5 0,182 0,187 
х35 0,2 0,5 0,009 0,009 
х36 0,1 0,3 0,100 0,103 

Загальний 
інтегральний 

показник 

- - 16,501 17,058 

Джерело. Складено і розраховано автором на основі власних досліджень 
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Додаток Р 

Найбільш поширені міжнародні стандарти і процедури на європейському 

ринку 
№ 
п/п 

Назва міжнародних 
стандартів і процедур 

контролю якості на 
європейському ринку 

Сутність міжнародних стандартів і процедур 
контролю якості на європейському ринку 

1 Міжнародний стандарт 
ISO 22000 

Призначений для всіх типів організацій в харчовому 
ланцюгу з метою впровадження менеджменту безпеки 
харчових продуктів (FSMS). 

2 FSSC 22000 Схема сертифікації для виробників харчових 
продуктів, яка належить Фонду Сертифікація безпеки 
харчових продуктів. 

3 InternationalFood Standard 
(IFS) 

Міжнародний стандарт для харчових продуктів, є 
стандартом для проведення аудиту роздрібних і 
оптових постачальників і виробників фірмових 
продуктів харчування. 

4 GlobalFoodSafetyInitiative 
(GFSI) 

Глобальна ініціатива з харчової безпеки. сьогодні 
GFSI об'єднує всіх провідних учасників світового 
ринку: 20 найбільших виробників (Nestle, Danon та ін.) 
і 20 найбільших торговельних мереж (Carrefour, Tesco, 
ICA, MetroCash&Carry, Migros, Ahold, Wal-Mart, 
Delhaize) складають «ядро» Глобальної ініціативи по 
харчовій продукції. 
безпеці. GFSI розробила спеціальну методику, яка 
дозволяє підприємству поетапно, з мінімальними 
витратами навести порядок на виробництві та 
відкриває нові можливості для зростання бізнесу і 
його виходу на міжнародні ринки через всесвітні 
торговельні мережі. Ця методика отримала назву 
Програма GFSI «Глобальні ринки». 

5 BritishRetailConsortium 
(BRC) 

Стандарт Британського консорціуму роздрібної 
торгівлі. Описує вимоги до безпеки харчових 
продуктів, якості та виробничих процесів, 
відповідність яким має забезпечити виробник, щоб 
відповідати вимогам законодавства і захисту прав 
споживачів. 

6 Organic Сертифікація виробників органічних продуктів. 
Основними стандартами є Регламент ЄС 834/2007 і 
Державна органічна програма США - 
NationalOrganicProgram (NOP). Вимоги Organic 
включають в себе комплекс нормативних документів з 
вирощування, зберігання, обробки, упакування і 
транспортування продукції без використання 
синтетичних хімікатів. 
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Продовження додатку Р 

7 GLOBALGAP Підтвердження належної практики рибного 
господарства, сільського господарства і гарантія 
виходу на ринки. 

8 Стандарт FAMI-QS – 
системи управління 
якістю для виробників 
кормів та преміксів 

FAMI-QS розглядає питання безпеки, відповідності та 
якості кормів для тварин, ґрунтуючись на 
Європейських нормативах для 
кормів. Стандарт розглядає системи менеджменту 
якості та безпеки кормів, нормативну відповідність 
продукції і ряд інших 
питань. Розроблений Європейською Асоціацією 
виробників кормових добавок. 

9 Стандарт GMP + Сертифікація безпеки і якості кормів. Стандарти GMP 
+ були розроблені з метою гармонізації вимог до 
кормів для забезпечення їх якості та безпеки на всіх 
етапах продовольчого ланцюга. 

10 Міжнародний стандарт 
EN 15593 

Викладені вимоги щодо безпеки упаковки для 
продуктів харчування. 

Джерело:  складено автором з використанням джерел [35, 66, 214]
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Додаток С 

Купівля сільськогосподарськими підприємствами України нової сільськогосподарської техніки у 2013-2019 роках 

Показники 
Роки Темп приросту, % Темп зростання базисний, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Трактори всіх видів 

Кількість, 
шт 2983 3010 2788 1822 2095 3777 3688 100,9 92,6 65,4 115,0 180,3 97,6 100,9 93,5 61,1 70,2 126,6 123,6 

Ціна, тис. 
грн/шт 453,4 489 542,6 716,5 1254 1497 2013 107,9 111,0 132,0 175,0 119,4 134,5 107,9 119,7 158,0 276,6 330,2 444,0 

Вартість, 
млн грн 1352,4 1472 1512,7 1305,5 2627 5654,5 7423,9 108,8 102,8 86,3 201,3 215,2 131,3 108,8 111,9 96,5 194,3 418,1 548,9 

Комбайни зернозбиральні 

Кількість, 
шт 804 541 524 336 479 902 1026 67,3 96,9 64,1 142,6 188,3 113,7 67,3 65,2 41,8 59,6 112,2 127,6 

Ціна, тис. 
грн/шт 1418,2 1483 1538,6 2004,8 3286 3973 4444 104,6 103,7 130,3 163,9 120,9 111,9 104,6 108,5 141,4 231,7 280,1 313,4 

Вартість, 
млн грн 1140,3 802,3 806,2 673,6 1574 3583,5 4559,5 70,4 100,5 83,6 233,6 227,7 127,2 70,4 70,7 59,1 138,0 314,3 399,9 

Автомобілі вантажні 

Кількість, 
шт 610 463 390 288 359 574 703 75,9 84,2 73,8 124,7 159,9 122,5 75,9 63,9 47,2 58,9 94,1 115,2 

Ціна, тис. 
грн/шт 292,2 302,5 337,6 429,1 810,1 955,6 1240 103,5 111,6 127,1 188,8 118,0 129,8 103,5 115,5 146,9 277,2 327,0 424,4 

Вартість, 
млн грн 178,2 140 131,7 123,6 290,8 548,5 872 78,6 94,1 93,8 235,3 188,6 159,0 78,6 73,9 69,4 163,2 307,8 489,3 

Джерело. Розраховано автором з використанням джерел [225] 
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Додаток Т 

Порівняння показників інноваційного потенціалу інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств, що 

займаються вирощуванням олійних культур та підприємств, що займаються їх переробкою у 2019 році 

№ 
п/п Назва підприємства 

Коефіцієнт 
зайнятості 

інноваційною 
діяльністю 
персоналу 

(x31) 

Коефіцієнт 
оновлення 
продукції 

(x32) 

Коефіцієнт 
інвестування 
інноваційної 

діяльності 
(x33) 

Коефіцієнт 
ступеня 

реалізації 
новацій 

(x34) 

Коефіцієнт 
реалізації  

інноваційної 
продукції 

(x35) 

Коефіцієнт 
затрат на 

дослідження 
та розробки 

(x36) 

Загальний 
коефіцієнт 
інновацій-

ного 
потенціалу 

(хі) 

Інтеграль
ний 

показник 
інвестиці

йної 
привабли

вості 
1. Підприємства, що займаються вирощуванням олійних культур 

1 ТОВ «Енселко Агро» 0,146 0,362 0,379 0,221 0,187 0,056 1,351 24,887 
2 ТОВ «Сігнет-Центр» 0,159 0,489 0,472 0,298 0,275 0,282 1,975 29,111 

3 
ПАТ «Богуславське 
хлібоприймальне 
підприємство» 

0,097 0,299 0,223 0,117 0,075 0,019 0,83 8,797 

4 Сільськогосподарське ТОВ 
«Агроко» 0,101 0,287 0,219 0,121 0,096 0,012 0,836 24,928 

5 ПП «Ютс-Агропродукт 
Плюс» 0,129 0,378 0,294 0,198 0,105 0,032 1,136 21,119 

6 ТОВ «Урожайна Країна» 0,092 0,357 0,31 0,184 0,195 0,049 1,187 26,861 

7 ПрАТ «Ніжинський 
жиркомбінат» 0,086 0,271 0,189 0,125 0,092 0,004 0,767 8,517 

8 Сільськогосподарське ТОВ 
«Промінь» 0,09 0,289 0,211 0,173 0,111 0,008 0,882 20,159 

9 ТОВ «Дніпроагроальянс» 0,191 0,409 0,326 0,152 0,166 0,069 1,313 27,994 
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2. Підприємства, що займаються переробкою олійних культур та виробництвом олії 
 ТОВ «Ат Каргілл» 0,651 0,433 0,411 0,422 0,362 0,392 2,671 24,971 

 ТОВ «Сільськогосподарське 
Підприємство Агродім» 0,082 0,295 0,201 0,182 0,100 0,009 0,869 16,401 

 ТОВ «Інком Агро» 0,325 0,218 0,149 0,127 0,075 0,099 0,993 9,343 

 ПАТ «Мелітопольський 
олійноекстракційний завод» 0,521 0,520 0,452 0,464 0,398 0,431 2,786 13,548 
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Додаток У 

Розрахунок значень інтегральних коефіцієнтів інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств за умов 

важливості для інвестора ринкової позиції підприємства 

Інт. 
пок. h 

ТОВ 
«Енселко 

Агро» 

ТОВ 
«Сігнет-
Центр» 

ПАТ 
«Богуславське 

хлібоприймальне 
підприємство» 

СТОВ 
«Агро-

ко» 

ПП «Ютс-
Агропро-

дукт Плюс» 

ТОВ 
«Урожай-на 

Країна» 

ПрАТ«Ніжинський 
жиркомбінат» 

ТОВ «СП 
Агродім» 

СТОВ 
«Промінь» 

ТОВ «Дніпро-
агро-альянс» 

1. Система показників оцінки ринкової позиції підприємства 
x1 2,5 0,288 0,140 0,115 0,030 0,073 0,093 0,023 0,030 0,083 0,033 
x2 2,5 0,848 1,160 1,030 0,870 0,438 1,100 0,698 0,693 0,190 1,133 
х3 2,5 0,987 0,958 0,127 0,327 1,285 0,875 -0,336 0,005 0,193 0,988 
x4 2,5 3,140 2,808 2,200 2,440 2,518 2,273 1,900 2,233 2,503 2,745 
x5 2,5 4,385 4,680 3,728 4,120 4,490 4,473 3,138 3,415 3,983 3,973 
x6 2,5 2,655 2,728 2,410 2,490 2,578 2,540 2,328 2,440 2,468 2,508 

2. Система показників оцінки майнового комплексу підприємства (з урахуванням землі) 
x7 0,5 0,373 0,371 0,368 0,370 0,368 0,369 0,369 0,366 0,367 0,364 
x8 0,5 0,495 0,445 0,406 0,399 0,413 0,371 0,473 0,420 0,490 0,456 
x9 0,5 0,271 0,305 0,295 0,342 0,281 0,343 0,298 0,266 0,283 0,245 
x10 0,5 0,072 0,068 0,046 0,041 0,051 0,049 0,039 0,042 0,047 0,046 
x11 0,5 0,012 0,135 0,087 0,268 0,007 0,063 0,124 0,092 0,002 0,061 
x12 0,5 0,057 0,173 0,152 0,379 0,231 0,123 0,180 0,156 0,005 0,074 

3. Система показників оцінки прибутковості підприємства 
x13 1,0 0,203 0,294 0,035 0,100 0,237 0,244 -0,073 0,001 0,031 0,364 
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x14 1,0 0,396 0,410 0,071 0,164 0,525 0,350 0,519 0,060 0,079 0,395 
x15 1,0 0,413 0,316 0,151 0,107 0,530 0,286 -0,119 0,003 0,234 0,537 
x16 1,0 0,413 0,326 -0,059 0,116 0,530 0,286 0,052 0,010 0,243 0,537 
x17 1,0 0,598 0,764 0,121 0,251 0,636 0,625 0,720 0,083 0,085 0,723 
x18 1,0 1,793 0,906 0,159 0,165 0,524 0,992 0,778 0,053 3,139 2,451 

4. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 
x19 1,0 0,970 3,000 -0,244 3,000 0,810 3,000 -0,317 0,055 0,145 2,092 
x20 1,0 0,492 0,951 -0,587 0,862 0,448 0,854 -1,401 0,791 0,128 0,929 
x21 1,0 0,479 0,893 -2,023 0,439 0,111 0,816 -3,000 0,604 0,119 0,919 
x22 1,0 0,492 0,901 -0,588 0,860 0,448 0,854 -1,401 0,057 0,128 0,677 
x23 1,0 0,971 1,000 0,844 0,860 0,037 0,607 0,893 0,900 0,966 0,999 
x24 1,0 1,000 0,725 0,999 0,986 1,000 1,000 1,000 0,222 1,000 0,220 

5. Система показників оцінки ризиків інвестування 
x25 0,5 1,500 1,500 -0,332 1,401 1,500 1,500 0,524 0,394 1,500 1,500 
x26 0,5 0,960 1,500 0,250 1,500 0,560 1,500 0,150 1,500 0,570 1,500 
x27 0,5 0,411 0,399 0,351 0,362 0,385 0,351 0,361 0,381 0,349 0,391 
x28 0,5 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 
x29 0,5 0,461 0,472 0,483 0,474 0,461 0,456 0,488 0,466 0,460 0,480 
x30 0,5 0,442 0,456 0,411 0,405 0,450 0,440 0,397 0,406 0,446 0,466 

6. Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
x31 0,5 0,073 0,080 0,049 0,051 0,065 0,046 0,043 0,041 0,045 0,096 
x32 0,5 0,181 0,245 0,150 0,144 0,189 0,179 0,136 0,148 0,145 0,205 
x33 0,5 0,190 0,236 0,112 0,110 0,147 0,155 0,095 0,101 0,106 0,163 
х34 0,5 0,111 0,149 0,059 0,061 0,099 0,092 0,063 0,091 0,087 0,076 
x35 0,5 0,028 0,141 0,010 0,006 0,016 0,025 0,002 0,005 0,004 0,035 
х36 0,5 0,094 0,138 0,038 0,048 0,053 0,098 0,046 0,050 0,056 0,083 

Джерело: Складено і розраховано автором на основі власних досліджень 
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Додаток Ф 

Розрахунок значень інтегральних коефіцієнтів інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств за умов 

важливості для інвестора рівня прибутковості підприємства  

 

 
 
 

Інт. 
пок

. 
h 

ТОВ 
«Енселко 

Агро» 

ТОВ 
«Сігнет-
Центр» 

ПАТ 
«Богуславське 

хлібоприймальн
е підприємство» 

СТОВ 
«Агро-ко» 

ПП «Ютс-
Агропро-

дукт Плюс» 

ТОВ 
«Урожай-на 

Країна» 

ПрАТ 
«Ніжинський 
жиркомбінат

» 

ТОВ «СП 
Агродім» 

СТОВ 
«Промінь» 

ТОВ 
«Дніпро-

агро-альянс» 

1. Система показників оцінки ринкової позиції підприємства 
x1 1 0,115 0,056 0,046 0,012 0,029 0,037 0,009 0,012 0,033 0,013 
x2 1 0,339 0,464 0,412 0,348 0,175 0,440 0,279 0,277 0,076 0,453 
х3 1 0,395 0,383 0,051 0,131 0,514 0,350 -0,134 0,002 0,077 0,395 
x4 1 1,256 1,123 0,880 0,976 1,007 0,909 0,760 0,893 1,001 1,098 
x5 1 1,754 1,872 1,491 1,648 1,796 1,789 1,255 1,366 1,593 1,589 
x6 1 1,062 1,091 0,964 0,996 1,031 1,016 0,931 0,976 0,987 1,003 

2. Система показників оцінки майнового комплексу підприємства (з урахуванням землі) 
x7 0,5 0,373 0,371 0,368 0,370 0,368 0,369 0,369 0,366 0,367 0,364 
x8 0,5 0,495 0,445 0,406 0,399 0,413 0,371 0,473 0,420 0,490 0,456 
x9 0,5 0,271 0,305 0,295 0,342 0,281 0,343 0,298 0,266 0,283 0,245 

x10 0,5 0,072 0,068 0,046 0,041 0,051 0,049 0,039 0,042 0,047 0,046 
x11 0,5 0,012 0,135 0,087 0,268 0,007 0,063 0,124 0,092 0,002 0,061 
x12 0,5 0,057 0,173 0,152 0,379 0,231 0,123 0,180 0,156 0,005 0,074 

3. Система показників оцінки прибутковості підприємства 
x13 2,5 0,508 0,735 0,088 0,250 0,593 0,610 -0,183 0,003 0,078 0,910 
x14 2,5 0,990 1,025 0,178 0,410 1,313 0,875 1,298 0,150 0,198 0,988 
x15 2,5 1,033 0,789 0,378 0,267 1,326 0,715 -0,297 0,009 0,584 1,343 
x16 2,5 1,033 0,815 -0,148 0,290 1,325 0,715 0,130 0,025 0,608 1,343 
x17 2,5 1,495 1,910 0,303 0,628 1,590 1,563 1,800 0,208 0,213 1,808 
x18 2,5 4,483 2,265 0,398 0,413 1,310 2,480 1,945 0,133 7,848 6,128 
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Продовження додатку Ф 
 

Джерело: Складено і розраховано автором на основі власних досліджень 

 

 

 

 

 

4. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 
x19 1 0,970 3,000 -0,244 3,000 0,810 3,000 -0,317 0,055 0,145 2,092 
x20 1 0,492 0,951 -0,587 0,862 0,448 0,854 -1,401 0,791 0,128 0,929 
x21 1 0,479 0,893 -2,023 0,439 0,111 0,816 -3,000 0,604 0,119 0,919 
x22 1 0,492 0,901 -0,588 0,860 0,448 0,854 -1,401 0,057 0,128 0,677 
x23 1 0,971 1,000 0,844 0,860 0,037 0,607 0,893 0,900 0,966 0,999 
x24 1 1,000 0,725 0,999 0,986 1,000 1,000 1,000 0,222 1,000 0,220 

5. Система показників оцінки ризиків інвестування 
x25 0,5 1,500 1,500 -0,332 1,401 1,500 1,500 0,524 0,394 1,500 1,500 
x26 0,5 0,960 1,500 0,250 1,500 0,560 1,500 0,150 1,500 0,570 1,500 
x27 0,5 0,411 0,399 0,351 0,362 0,385 0,351 0,361 0,381 0,349 0,391 
x28 0,5 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 
x29 0,5 0,461 0,472 0,483 0,474 0,461 0,456 0,488 0,466 0,460 0,480 
x30 0,5 0,442 0,456 0,411 0,405 0,450 0,440 0,397 0,406 0,446 0,466 

6. Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
x31 0,5 0,073 0,080 0,049 0,051 0,065 0,046 0,043 0,041 0,045 0,096 
x32 0,5 0,181 0,245 0,150 0,144 0,189 0,179 0,136 0,148 0,145 0,205 
x33 0,5 0,190 0,236 0,112 0,110 0,147 0,155 0,095 0,101 0,106 0,163 
х34 0,5 0,111 0,149 0,059 0,061 0,099 0,092 0,063 0,091 0,087 0,076 
x35 0,5 0,028 0,141 0,010 0,006 0,016 0,025 0,002 0,005 0,004 0,035 
х36 0,5 0,094 0,138 0,038 0,048 0,053 0,098 0,046 0,050 0,056 0,083 
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Додаток Х 

Розрахунок значень інтегральних коефіцієнтів інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств за умов 

важливості для інвестора фінансової стійкості підприємства  

 

Інт
.по

к. 
h ТОВ «Енселко 

Агро» 

ТОВ 
«Сігнет-
Центр» 

ПАТ 
«Богуславсь

ке 
хлібоприйм

альне 
підприємств

о» 

СТОВ 
«Агро-

ко» 

ПП «Ютс-
Агропро-

дукт Плюс» 

ТОВ «Урожай-
на Країна» 

ПрАТ 
«Ніжинський 
жиркомбінат» 

ТОВ «СП 
Агродім» 

СТОВ 
«Промінь» 

ТОВ 
«Дніпро-

агро-альянс» 

1. Система показників оцінки ринкової позиції підприємства 
x1 1 0,115 0,056 0,046 0,012 0,029 0,037 0,009 0,012 0,033 0,013 
x2 1 0,339 0,464 0,412 0,348 0,175 0,440 0,279 0,277 0,076 0,453 
х3 1 0,395 0,383 0,051 0,131 0,514 0,350 -0,134 0,002 0,077 0,395 
x4 1 1,256 1,123 0,880 0,976 1,007 0,909 0,760 0,893 1,001 1,098 
x5 1 1,754 1,872 1,491 1,648 1,796 1,789 1,255 1,366 1,593 1,589 
x6 1 1,062 1,091 0,964 0,996 1,031 1,016 0,931 0,976 0,987 1,003 

2. Система показників оцінки майнового комплексу підприємства (з урахуванням землі) 
x7 0,5 0,373 0,371 0,368 0,370 0,368 0,369 0,369 0,366 0,367 0,364 
x8 0,5 0,495 0,445 0,406 0,399 0,413 0,371 0,473 0,420 0,490 0,456 
x9 0,5 0,271 0,305 0,295 0,342 0,281 0,343 0,298 0,266 0,283 0,245 
x10 0,5 0,072 0,068 0,046 0,041 0,051 0,049 0,039 0,042 0,047 0,046 
x11 0,5 0,012 0,135 0,087 0,268 0,007 0,063 0,124 0,092 0,002 0,061 
x12 0,5 0,057 0,173 0,152 0,379 0,231 0,123 0,180 0,156 0,005 0,074 

3. Система показників оцінки прибутковості підприємства 
x13 1 0,203 0,294 0,035 0,100 0,237 0,244 -0,073 0,001 0,031 0,364 
x14 1 0,396 0,410 0,071 0,164 0,525 0,350 0,519 0,060 0,079 0,395 
x15 1 0,413 0,316 0,151 0,107 0,530 0,286 -0,119 0,003 0,234 0,537 
x16 1 0,413 0,326 -0,059 0,116 0,530 0,286 0,052 0,010 0,243 0,537 
x17 1 0,598 0,764 0,121 0,251 0,636 0,625 0,720 0,083 0,085 0,723 
x18 1 1,793 0,906 0,159 0,165 0,524 0,992 0,778 0,053 3,139 2,451 
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Продовження додатку Х 

 
x24 2,5 2,500 1,813 2,498 2,466 2,500 2,500 2,500 0,555 2,500 0,550 

5. Система показників оцінки ризиків інвестування 
x25 0,5 1,500 1,500 -0,332 1,401 1,500 1,500 0,524 0,394 1,500 1,500 
x26 0,5 0,960 1,500 0,250 1,500 0,560 1,500 0,150 1,500 0,570 1,500 
x27 0,5 0,411 0,399 0,351 0,362 0,385 0,351 0,361 0,381 0,349 0,391 
x28 0,5 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 
x29 0,5 0,461 0,472 0,483 0,474 0,461 0,456 0,488 0,466 0,460 0,480 
x30 0,5 0,442 0,456 0,411 0,405 0,450 0,440 0,397 0,406 0,446 0,466 

6. Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
x31 0,5 0,073 0,080 0,049 0,051 0,065 0,046 0,043 0,041 0,045 0,096 
x32 0,5 0,181 0,245 0,150 0,144 0,189 0,179 0,136 0,148 0,145 0,205 
x33 0,5 0,190 0,236 0,112 0,110 0,147 0,155 0,095 0,101 0,106 0,163 
х34 0,5 0,111 0,149 0,059 0,061 0,099 0,092 0,063 0,091 0,087 0,076 
x35 0,5 0,028 0,141 0,010 0,006 0,016 0,025 0,002 0,005 0,004 0,035 
х36 0,5 0,094 0,138 0,038 0,048 0,053 0,098 0,046 0,050 0,056 0,083 

Джерело: Складено і розраховано автором на основі власних досліджень 

 

 

4. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 
x19 2,5 2,425 7,500 -0,610 7,500 2,025 7,500 -0,793 0,138 0,363 5,230 
x20 2,5 1,230 2,378 -1,468 2,155 1,120 2,135 -3,503 1,978 0,320 2,323 
x21 2,5 1,198 2,233 -5,058 1,098 0,278 2,040 -7,500 1,510 0,298 2,298 
x22 2,5 1,230 2,253 -1,470 2,150 1,120 2,135 -3,503 0,143 0,320 1,693 
x23 2,5 2,428 2,500 2,110 2,150 0,093 1,518 2,233 2,250 2,415 2,498 
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Додаток Ц 

Розрахунок значень інтегральних коефіцієнтів інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств за умов 

важливості для інвестора інноваційного потенціалу підприємства  

Інтегральний 
показник h 

ТОВ 
«Енселко 

Агро» 

ТОВ 
«Сігнет-
Центр» 

ПАТ 
«Богуславське 

хлібоприймальне 
підприємство» 

СТОВ 
«Агро-

ко» 

ПП 
«Ютс-

Агропро-
дукт 

Плюс» 

ТОВ 
«Урожай-

на 
Країна» 

ПрАТ 
«Ніжинський 
жиркомбінат» 

ТОВ 
«СП 

Агродім» 

СТОВ 
«Промінь» 

ТОВ 
«Дніпро-

агро-
альянс» 

1. Система показників оцінки ринкової позиції підприємства 
x1 0,5 0,058 0,028 0,023 0,006 0,015 0,019 0,005 0,006 0,017 0,007 
x2 0,5 0,170 0,232 0,206 0,174 0,088 0,220 0,140 0,139 0,038 0,227 
х3 0,5 0,197 0,192 0,025 0,065 0,257 0,175 -0,067 0,001 0,039 0,198 
x4 0,5 0,628 0,562 0,440 0,488 0,504 0,455 0,380 0,447 0,501 0,549 
x5 0,5 0,877 0,936 0,746 0,824 0,898 0,895 0,628 0,683 0,797 0,795 
x6 0,5 0,531 0,546 0,482 0,498 0,516 0,508 0,466 0,488 0,494 0,502 

2. Система показників оцінки майнового комплексу підприємства (з урахуванням землі) 
x7 0,5 0,373 0,371 0,368 0,370 0,368 0,369 0,369 0,366 0,367 0,364 
x8 0,5 0,495 0,445 0,406 0,399 0,413 0,371 0,473 0,420 0,490 0,456 
x9 0,5 0,271 0,305 0,295 0,342 0,281 0,343 0,298 0,266 0,283 0,245 
x10 0,5 0,072 0,068 0,046 0,041 0,051 0,049 0,039 0,042 0,047 0,046 
x11 0,5 0,012 0,135 0,087 0,268 0,007 0,063 0,124 0,092 0,002 0,061 
x12 0,5 0,057 0,173 0,152 0,379 0,231 0,123 0,180 0,156 0,005 0,074 

3. Система показників оцінки прибутковості підприємства 
x13 1 0,203 0,294 0,035 0,100 0,237 0,244 -0,073 0,001 0,031 0,364 
x14 1 0,396 0,410 0,071 0,164 0,525 0,350 0,519 0,060 0,079 0,395 
x15 1 0,413 0,316 0,151 0,107 0,530 0,286 -0,119 0,003 0,234 0,537 
x16 1 0,413 0,326 -0,059 0,116 0,530 0,286 0,052 0,010 0,243 0,537 
x17 1 0,598 0,764 0,121 0,251 0,636 0,625 0,720 0,083 0,085 0,723 
x18 1 1,793 0,906 0,159 0,165 0,524 0,992 0,778 0,053 3,139 2,451 
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Продовження додатку Ц 
 

4. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 
x19 1 0,970 3,000 -0,244 3,000 0,810 3,000 -0,317 0,055 0,145 2,092 
x20 1 0,492 0,951 -0,587 0,862 0,448 0,854 -1,401 0,791 0,128 0,929 
x21 1 0,479 0,893 -2,023 0,439 0,111 0,816 -3,000 0,604 0,119 0,919 
x22 1 0,492 0,901 -0,588 0,860 0,448 0,854 -1,401 0,057 0,128 0,677 
x23 1 0,971 1,000 0,844 0,860 0,037 0,607 0,893 0,900 0,966 0,999 
x24 1 1,000 0,725 0,999 0,986 1,000 1,000 1,000 0,222 1,000 0,220 

5. Система показників оцінки ризиків інвестування 
x25 0,5 1,500 1,500 -0,332 1,401 1,500 1,500 0,524 0,394 1,500 1,500 
x26 0,5 0,960 1,500 0,250 1,500 0,560 1,500 0,150 1,500 0,570 1,500 
x27 0,5 0,411 0,399 0,351 0,362 0,385 0,351 0,361 0,381 0,349 0,391 
x28 0,5 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 
x29 0,5 0,461 0,472 0,483 0,474 0,461 0,456 0,488 0,466 0,460 0,480 
x30 0,5 0,442 0,456 0,411 0,405 0,450 0,440 0,397 0,406 0,446 0,466 

6. Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
x31 2,5 0,365 0,398 0,243 0,253 0,323 0,230 0,215 0,205 0,225 0,478 
x32 2,5 0,905 1,223 0,748 0,718 0,945 0,893 0,678 0,738 0,723 1,023 
x33 2,5 0,948 1,180 0,558 0,548 0,735 0,775 0,473 0,503 0,528 0,815 
х34 2,5 0,553 0,745 0,293 0,303 0,495 0,460 0,313 0,455 0,433 0,380 
x35 2,5 0,140 0,705 0,048 0,030 0,080 0,123 0,010 0,023 0,020 0,173 
х36 2,5 0,468 0,688 0,188 0,240 0,263 0,488 0,230 0,250 0,278 0,415 

Джерело: Складено і розраховано автором на основі власних досліджень 
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Додаток Ч 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 
Економічний факультет 
Кафедра економіки підприємства 
вул. Васильківська 90-А  

Київ, Україна 
Катерина Акуленко, аспірантка  
тел: +380633531333 
ekaterina.akulenko@gmail.com 

АНКЕТА 

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
Прошу відповісти на питання анкети. Представлена Вами інформація буде використана у наукових 
дослідженнях. Анкета матиме анонімний характер. Сторонні особи не матимуть доступу до 
заповненої анкети. 
Прошу зазначити один варіант, який відповідає Вашому підприємству 
Інформація про підприємство 

1. В якій галузі працює підприємство? 
вирощування продуктів рослинництва 

вирощування продуктів тваринництва 

виробництво перероблених харчових продуктів/напоїв 

виробництво техніки та устаткування для сільського господарства 

 виробництво інших виробничих засобів для с.г. (хімічних,обладнання, тощо) 

логістика в с.г. 

оптова/роздрібна торгівля продуктами с.г. 

 інше, яке       

2. Якою є організаційно-правова форма підприємства? 
товариство з обмеженою відповід. 

акціонерне товариство 

приватне підприємство 

фермерське господарство 

кооператив 

інше, яке:       

3. Чи підприємство є публічним (акції підприємства розміщені на регульованому ринку)? 
Так 

Ні 

4. Скільки років підприємство працює на ринку? 
<1року 

2-3 роки 

4-7 років 

8-10 років 

>10 років 
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5. Чи протягом останніх трьох років підприємство було суб’єктом поглинання/об’єднання 
за участю іншого підприємства? 

 Так 

 Ні 

6. Чи належить підприємство до холдингу? 
 Так 

 Ні 

7. Якщо підприємство належить до холдингу, чи є воно материнською або дочірньою 
компанією? 

 Материнська 

 Дочірня 

8. Чи підлягає фінансова звітність підприємства зовнішньому аудиту? 
 Так 

 Ні 

9. Кількість працівників на підприємстві 
<50 

 51-100 

 101-200 

 250-500 

>500 

10. Кількість кваліфікованих працівників і працівників із науковим ступенем на 
підприємстві 

<50 

 51-100 

 101-200 

 250-500 

>500 

11. Чи реалізує підприємство концепцію соціальної відповідальності (CSR)? 
Так 

Ні 

Якщо так, то яким чином:       

12. Освіта керівника 
Неповна вища 

Вища 

Кандидат/доктор наук 

 MBA 

 Післядипломна освіта 
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13. Вік керівника 
<30 

 31-40 

 41-50 

>51 

14. Стаж роботи керівника на даному підприємстві 
< 4 роки 

 4-9 років 

>9 років 

15. Чи є керівництво співвласником підприємства/має менеджерські опціони на капітал 
підприємства? 

 Так 

 Ні 

16. Чи виплачує підприємство дивіденди? 
 Так 

 Ні 

17. Середня річна виручка підприємства за останні три роки (млн грн) 
<10 

 11-50 

 51-99 

 100-499 

 500-1000 

>1000 

18. Якебулосереднєзростаннявиручкипідприємства за останні три роки? 
 0% 

 1-5% 

 6-10% 

 11-20% 

 21-30% 

>30% 

19. Який відсоток виручки за останні три роки припадав на операції із закордоном? 
 0% 

 1-24% 

 25-49% 

>50% 

20. Яка буласереднявартістькапітальнихінвестицій по відношенню до 
виручкипротягомостанніхтрьохроків?  
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 0% 

 1-5% 

 6-10% 

 11-20% 

 21-30% 

>30% 

21. Яка буласереднярентабельністьактивівпротягомостанніхтрьохроків?  
збиток 

0-1% 

2-5% 

 6-10% 

11-20% 

21-30% 

>30% 

 

Інвестиційна привабливість підприємства.  

Прошу оцінити кожний варіант відповіді по шкалі від 0 (найменша) до 4 (найбільша).  

1. Зазначити важливість для підприємства окремих цілей діяльності 

0 1 2 3 4 

     a) максимізація прибутку підприємства 

     b) забезпечення розвитку підприємства 

     c) максимізація долі підприємства в ринку  

     d) ефективність використання засобів підприємства 

     e) забезпечення безперервності роботи підприємства 

     f) максимізація вартості для власників підприємства 

     g) максимізація дивідендів підприємства 

     h) оптимізація структури джерел фінансування підпр. 

     i) інша, яка:       

 

2. Зазначити важливість для підприємства окремих груп інтересів (stakeholders)  

0 1 2 3 4 

     a) клієнти 

     b) працівники 
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     c) керівництво 

     d) власники 

     e) постачальники товарів і послуг 

     f) позичальники капіталу 

     g) суспільство 

 

3. Який напрямок із нищеперерахованого має пріоритетне значення для підприємства?  

0 1 2 3 4 

     a) управління оборотним капіталом 

     b) капітальне бюджетування 

     c) формування структури джерел фінансування 

     d) політика дивідендів 

     e) контроль, аналіз і фінансове звітування 

     f) управління ризиками 

     g) управління фінансами на міжнародних ринках 

     h) інша, яка:      

 

4. Як часто при оцінці інвестиційних проектів на підприємстві використовуються наступні 
підходи? 

0 1 2 3 4 

     a) чиста поточна вартість (NPV) 

     b) внутрішня норма прибутку (IRR) 

     c) мінімальна норма прибутку (hurdlerate) 

     d) метод мультиплікатораприбутку 

     e) скоригованапоточнавартість (APV) 

     f) термін окупності 

     g) дисконтований термін окупності 

     h) коефіцієнт рентабельності 

     i) бухгалтерська ставка дохідності (AAR) 

     j) аналізчутливості («добрий», «задовільний», «поганий») 

     k) концепція value-at-risk або інша симуляція 

     l) концепціяреальнихопціонів 

     m) інший, який:       
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5. Чи розраховується на підприємстві вартість власного капіталу? Так Ні.Якщо так,  то 
вказати як часто використовуються наступні методи? 

0 1 2 3 4 

     b) метод CAPM 

     c) середні історичні ставки дохідності з власного капіталу 

     d) модифікований методCAPM (враховуючі додаткові  

чинники ризика) 

     e) модель дисконтованих дивідендів (модельГордона) 

     f) норма дохідності, що встановлюється інвесторами 

     g) правила, що встановлюються статутом підприємства або  

іншими внутрішніми регулятивними документами  

     h) інший, який:       

 

6. Чи  має підприємство нормативний коефіцієнт заборгованості (наприклад, 
зобов’язання/сукупнактиви)? 

 Ні 

 Гнучкий, що повністю залежить від поточних потреб у фінансуванні та ринкової ситуації  
Змінний, тобто нормативний коефіцієнт може змінюватись у надзвичайних ситуаціях  

Фіксований, що не залежить від потреб у фінансуванні та ринкової ситуації 

7. Якою є середня річна величина коефіцієнта заборгованості на підприємстві 
(зобов’язання/сукупні активи)       (вказати) 

8. Які фактори ризику приймаються до уваги при оцінці інвестиційних проектів? 

0 1 2 3 4 

     a) ризик непрогнозованої інфляції 

     b) ризик зміни процентних ставок 

     с) ризик зміни пропорції процентних ставок  

(довгострокові проти короткострокових) 

     d) ризик сповільнення економіки або бізнес-циклу 

     e) ризик змін ринкових цін 

     f) ризик зміни валютних курсів 

     g) розмірінвестиційного проекту 

     h) ризиквтратиліквідності 

     i) ризиквтратиджерелафінансування 

     j) ризик банкрутства (інвестиційного проекту) 

     k) коефіцієнт ринкової до облікової вартості підприємства  
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- об’єкту інвестицій (markettobookratio) 

     l) поточний курс акцій підприємства – об’єкту інвестицій 

     m) інший, який:       

9. Який спосіб фінансування нових інвестиційних проектів є найпривабливішим для 
підприємства?  

0 1 2 3 4 

     a) фінансування з прибутку 

     b) підвищення капіталу (наприклад, емісія акцій) 

     c) використання довгострокових банківських кредитів 

     d) використання довгострокових боргових інструментів 

     e) використання  короткострокових банківських кредитів 

           f) використання короткострокових боргових інструментів 

     g) фінансування з дотацій 

     h) інше, яке:      

10. Які фактори впливають на рівень заборгованості підприємства за банківськими кредитами? 

0 1 2 3 4 

     а) величина процентних ставок 

     b) податкова вигода, що зв’язана із можливістю 

зменшення прибутку до оподаткування 

     c)ризик відтермінування/несплати кредиту (потенційні  

витрати на фінансові труднощі) 

     d) коефіцієнт заборгованості інших підприємств галузі 

     e) кредитний рейтинг підприємства  

     f) трансакційні витрати та витрати, що пов’язані із емісією 

 боргових інструментів  

     g) фінансова еластичність (преференція для фінансування  

діяльності власним капіталом)  

     g) змінність доходів і грошових потоків 

     h) обмеження заборгованості, щоб збільшити  

впевненість клієнтів/постачальників у стабільній ситуації  

підприємства  

     i) збільшення заборгованості зменшує ймовірність  

поглинання підприємства   

     j) заборгованість є фактором, що сигналізує розвиток  
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підприємства  

     k) заборгованість збільшує дисципліну керівництва при  

управлінні грошовими засобами  

     l) обмеження заборгованості з метою розподілення  

доходу між власниками, а не позичальниками  

     m) рівень інфляції 

     n) курс національної валюти 

     o) загальна економічна ситуація 

     p) інший, який:       

11. Яким чином керівництво впливає на рівень заборгованості підприємства за банківськими 
кредитами? 

0 1 2 3 4 

     a)збільшує заборгованість, якщо отриманого доходу не  

     вистачає на фінансування нових проектів/діяльності  

     b) збільшує заборгованість, якщо процентні ставки є  

відносно низькими  

     c) збільшує заборгованість, якщо ринкова вартість акцій 

підприємства є низькою  

     d) не збільшує заборгованості з огляду на високі  

трансакційні витрати 

     e) збільшує заборгованість, якщо підприємство отримало  

значний дохід  

     f) збільшує заборгованість, тому що вона є більш  

привабливою ніж збільшення статутного капіталу для 
інвесторів підприємства 

     g) збільшує заборгованість, якщо підприємство є  

недооціненим і збільшення статутного капіталу не є 

 привабливим 

     h) не зменшує заборгованості  з огляду на корисні  

процентні ставки 

     f) не збільшує заборгованості  з огляду на високі  

процентні ставки 

     f) інакше, як       
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12. Рішення щодо вибору між довгостроковою і короткостроковою заборгованістю за 
банківськими кредитами приймаються керівництвом з огляду на наступне: 

0 1 2 3 4 

     a) короткострокова заборгованість використовується тоді,  

коли процентні ставки для цієї заборгованості є нижчими  

ніж для довгострокової заборгованості  

     b) з огляду на необхідність синхронізації строку  

заборгованості із строком використання активів  

     c) короткострокова заборгованість використовується тоді,  

коли очікується зниження довгострокових процентних ставок 

     d) короткострокова заборгованість використовується тоді,  

коли вищий дохід з реалізації нових проектів  має бути 
призначений для власників,  а не для довгострокових 
позичальників 

     e) короткострокова заборгованість використовується,  

тому що очікується поліпшення кредитного рейтингу підпр. 

     f) короткострокова заборгованість зменшує ймовірність  

того, що будуть реалізовуватись проекти з вищим рівнем  

ризику 

     g) підприємство емітує короткострокову заборгованість  

в період  декон’юнктури  з метою зменшення ризику  

рефінансування  

     h) інше, що:       

13. Рішення щодо вибору між кредиторською заборгованістю і короткостроковою 
заборгованістю за банківськими кредитами при фінансуванні поточної діяльності 
приймаються керівництвом з огляду на наступне: 

0 1 2 3 4 

     a) кредиторська заборгованість є дешевшим джерелом  

фінансування ніж банківський кредит 

     b)  можливість відтермінування кредиторської  

заборгованості без  нарахування відсотків 

     c) банківський кредит є дешевшим джерелом  

фінансування ніж кредиторська заборгованість 

     d) кредиторська заборгованість використовується, якщо  
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очікується зростання процентних ставок за кредитами 

     e) банківський кредит використовується, якщо немає іншої  

альтернативи фінансування поточної діяльності  

     f) інше, що:       

14. Чи керівництво планує здійснити емісію боргових цінних паперів (у т.ч. конвертованих):  
Так  , Ні . Якщо так, рішення про емісію цих інструментів (наприклад, облігації) 
приймаються керівництвом з огляду на наступне: 

0 1 2 3 4 

      a)  конвертовані боргові цінні папери є дешевим методом  

відтермінування емісії акцій  

      b) емісія – це спосіб захисту позичальників від шкідливих  

дій керівництва 

       c) обслуговування боргових цінних паперів є дешевшим ніж  

кредитів 

      d) інші підприємства з галузі успішно використовують  

боргові цінні папери 

      e) цим ми запобігаємо явищу «розведення» власного капіталу  

(зменшення відсотку капіталу окремих інвесторів у  

сукупному капіталу через емісію додаткового капіталу) 

      f) акції підприємства є на даний момент недооціненими 

      g) можливість здійснити/відтермінувати конвертацію цінних  

паперів за бажанням власників 

      h) щоб залучити додаткових інвесторів 

      i) інше, що саме:       

15. Чи керівництво планує здійснити емісію акцій? Так  , Ні . Якщо так, рішення про 
емісію акцій приймаються керівництвом з огляду на наступне: 

0 1 2 3 4 

     a) якщо курс акцій підприємства зріс, то підприємство  

може здійснити емісію акцій по високій ціні 

     b) акції є найменш ризикованим джерелом фінансування 

     c) щоб покращити показник заборгованості 

     d) емісія акцій успішно використовується в нашій галузі 

     e) якщо прибутку з останніх періодів не вистачає на  

фінансування нашої діяльності 
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     f) емісія акцій є більш привабливою для інвесторів ніж  

емісія боргових цінних паперів 

     g) керівництво враховує податкову вигоду для наших  

інвесторів (порівняно із виплатою дивидендів) 

     h) керівництво враховує можливість «розведення»  

капіталу деяких інвесторів  

     i) керівництво враховує, чи  є курс акцій високим або  

низьким 

     j) підприємство не має змоги отримати фінансування із  

використанням інших інструментів (боргових цінних  

паперів, кредитів, тощо) 

     k) керівництво враховує «розведення» доходу на акцію 

     l) інше, що:       

16. Як Ви вважаєте, який мінімальний рівень інвестиційної привабливості допустимий, для 
того, щоб підприємство вважалося низько, середньо або високо іноваційно привабливим? 
     (вказати) 

17. Які фінансові показники використовуються для оцінки ліквідності і платоспроможності 
(спосіб розрахунку показника може бути інший в залежності від прийнятих стандартів та 
інформаційних потреб підприємства)? 

0 1 2 3 4 

     a)коефіцієнт загальної ліквідності (оборотні  

активи/поточні зобов’язання) 

     b)  коефіцієнт швидкої ліквідності ((грошові кошти та їх  

еквіваленти+дебіт.заборг.)/поточні зобов’язання 

     c) коефіцієнт поточної ліквідності (грошові кошти та їх  

еквіваленти/поточні зобов’язання) 

     d) коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові  

кошти/поточні зобов’язання)  

     e) період інкасації дебіторської заборгованості  

(дебіторська заборгованість/виручка від продажу/кількість днів 
у періоді) 

     f) тривалість кредиторської заборгованості (кредиторська  

заборгованість/виручка від продажу/кількість днів у періоді 

     g)  період обертання запасів (запаси/виручка від  

продажу/кількість днів у періоді) 
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     h) співвідношення грошових потоків і заборгованості  

(вхідні ГП/зобов’язання) 

     i)  коефіцієнт автономії (власний капітал/сукупні активи) 

     j) коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів  

(зобов’язання/власний капітал) 

     k)  інші, які:       

18. Які фінансові показники використовуються для оцінки прибутковості і фінансової 
ефективності діяльності (спосіб розрахунку показника може бути інший в залежності від 
прийнятих стандартів та інформаційних потреб підприємства)?  

0 1 2 3 4 

     a) показник рентабельності активів (прибуток/сукупність  

активів) 

     b) показник рентабельності продажу (прибуток/виручка) 

     c) показник рентабельності власного капіталу 

(прибуток/власного капіталу) 

     d) показник рентабельності інвестованого капіталу  

(прибуток від операційної діяльності/інвестований капітал) 

     e) показники готівкової рентабельності (вхідні  

ГП/прибуток (власний капітал, активи, виручка)) 

     f) показники акціонерного капіталу (наприклад ринкова  

ціна акції/дохід на акцію P/E) 

     g) показники доданої вартості підприємства (EVA, CVA,  

MVA) 

     h) інші, які:       

19. Які цілі з нижче перерахованих будуть мати пріоритет у наступні два роки на вашому 
підприємстві?  

0 1 2 3 4 

     a) вдосконалення управління оборотним капіталом 

     b) вдосконалення політики торгівельного кредиту 

     c) збільшення готівкових засобів 

     d) вдосконалення процесів фінансового планування 

     e) покращення кредитного рейтингу 

     f) вдосконалення політики кредиторської заборгованості 

     g) зменшення простроченої дебіторської заборгованості 
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     h) збільшення доступу до джерел фінансування 

     i) зменшення витрат на фінансування оборотних активів 

     g) зменшення витрат на фінансування запасів 

     k) використання фінансових інструментів, що мають на  

меті обмеження ризику втрати ліквідності  

(факторінг, страхування) 

     l) вдосконалення методів капітального бюджетування 

     m) вдосконаленняметодів контролю, аналізу і фінансового 

Звітування 

     n) вдосконалення методів управління ризиками 

     o) емісіяакцій на регульованому ринку 

     p) емісіяоблігацій 
     r) інші, які      

22. Чи задовольняє рівень економічного розвитку в Україні ваші інвестиційні очікування? 
Вказати за 10 бальною шкалою. 1 – низький рівень, тобто не задовольняє, 10 – високий рівень, 
тобто дуже задовольняє. 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Вплив психологічних факторів при виборі об’єкта інвестування.  

1. Як часто ви покладаєтесь на свій підприємницький досвід в процесі інвестування? 
 завжди;  інколи;  ніколи. 

2. Як часто ви приймаєте рішення щодо інвестування, коли помічаєте рух на фінансовому 
ринку? 

завжди; інколи; ніколи. 

3. Як часто ви приймаєте рішення щодо інвестування, покладаючись на власну інтуїцію? 
 завжди;  інколи;  ніколи. 

4. Коли Ви приймаєте рішення щодо інвестування, Ви керуєтеся найчастіше: 
 найновішою інформацією щодо ситуації на ринку; 

 обґрунтованою інвестиційною стратегією консалтингової фірми; 

укоріненними знаннями 

Дякуємо за відповіді і запрошуємо до співробітництва! 
Ви можете надіслатизаповнену анкету традиційною або електронною поштою, або факсом. 

Катерина Акуленко, аспірантка   Кафедра економіки підприємства 

Київський національний університет    вул. Васильківська 90-А 
імені Тараса Шевченка     03022 Київ, Україна 
Економічний факультет     ekaterina.akulenko@gmail.com 
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