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університет Міністерства освіти і науки України, Харків, 2017. 

У дисертації досліджено теоретико-методичні і прикладні основи 

інвестиційного забезпечення аграрних підприємств. Досліджено концепції 

інвестиційного розвитку підприємств аграрної сфери. Запропоновано 

інтегральний показник оцінки ефективності інвестиційної діяльності 

аграрних підприємств, що дає можливість визначати факторний вплив 

різноспрямованих чинників на результат інвестиційної діяльності. Зазначене 

дозволяє використовувати підхід до визначення найбільш виважених 

структурних елементів системи інвестиційної привабливості галузі, що 

визначають стан фінансової, екологічної та продуктової складової 

інвестиційного клімату. Доведено, що інвестиційна самоорганізація аграрних 

підприємств потребує активації цільових факторів через дію важелів 

когнітивної карти інвестиційного потенціалу. Встановлено, що саме площа 

сільськогосподарських угідь, вартість активів та частка витрат на 

виробництво продукції тваринництва у структурі витрат є важелями системи, 

які мають керовану дію на покращення цільових параметрів – ризику та рівня 

рентабельності виробництва. Встановлено, що найбільш прийнятною 

стратегією активізації інвестицій для малого сектору аграрного бізнесу 

повинне стати пайове інвестування за умов кооперації. Воно ліквідує 

інвестиційний дефіцит, знижує фінансові ризики та удосконалює 

інвестиційну самоорганізацію за рахунок забезпечення резерву безпечності 

проекту в межах від 29% до 48% та зменшення величини капітальних 

вкладень на 30,6%, порівняно з умовами самофінансування аграрним 
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підприємством того самого проекту. На основі кластеризації аграрних 

підприємств за виробничими портфелями удосконалено підхід до вибору 

інвестиційного рішення. Доведено, що використання домінуючих 

інвестиційних стратегій у виробничому портфелі аграрних підприємств 

зумовлює приріст інвестицій, активізуючи інтерес інвесторів до підвищення 

рентабельності капіталу. Такими стратегіями визначено: інвестиції у зміну 

структури виробничого портфеля, інвестиції у підвищення ефективності 

низькорентабельних активів та інвестиції у високорентабельні активи. 

Ключові слова: управління інвестиційною діяльністю, інтегральний 

показник, інвестиційна привабливість, інвестиційний потенціал, 

кластеризація, стратегія активізації інвестицій, інвестиційна самоорганізація. 

 

ANNOTATION 

 

Ilina O. V. Management of investment activity of agrarian enterprises. –    

On the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.04 – 

Economics and Management of enterprises (by Types of Economic Activity). – 

Luhansk National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kharkiv, 2017. 

The theoretical, methodological and applied bases of investment support of 

agrarian enterprises are researched in the dissertation. The concept of investment 

development of enterprises of agrarian sphere is investigated. The integrated index 

of estimation of efficiency of the investment activity of agrarian enterprises is 

offered, which allows to determine the factor influence of multi-directional factors 

on the result of investment activity. The referenced hereinabove allows us to use 

the approach to the most well-considered structural elements of the investment 

attractiveness of the industry that determine the statement of financial, 

environmental and product component of the investment climate. It is proved that 

the investment self-organization of agrarian enterprises requires the activation of 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7493294_1_2&s1=%EA%E2%E0%EB%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF%20%ED%E0%F3%F7%ED%E0%FF%20%F0%E0%E1%EE%F2%E0%20%ED%E0%20%EF%F0%E0%E2%E0%F5%20%F0%F3%EA%EE%EF%E8%F1%E8
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the target factors through the action of leverages of a cognitive map of investment 

potential. It is established that it is the area of the agricultural land, the value of 

assets and the share of costs for the production of livestock products in the 

expenditure cross-section are leverages of the system, which have a guided 

influence on the improvement of target parameters – risk and level of profitability 

of production. It is found out that the most appropriate strategy for revitalization of 

the investments for a small agricultural business sector should be a share 

investment under the conditions of cooperation. It eliminates the investment 

deficit, reduces financial risks and improves the investment self-organization by 

providing a safety margin of the project in the range of 29% to 48% and reducing 

the amount of capital investments by 30.6% compared to the self-financing 

conditions of the agrarian enterprise of the same project. An approach to choosing 

an investment decision has been improved on the basis of the clustering of the 

agrarian enterprises by production portfolios. It is proved that the use of the 

dominant investment strategies in the production portfolio of agrarian enterprises 

leads to an increase in investments, enhancing the investors’ interest to increasing 

of the profitability of capital. These strategies are: investments in changing the 

structure of the production portfolio, investments in improving the efficiency of 

low-profitable assets and investments in highly profitable assets. 

Key words: investment activity management, integral indicator, investment 

attractiveness, investment potential, clusterization, strategy of investment 

activation, investment self-organization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах особливого значення набуває 

результативне управління інвестиційною діяльністю, що є основою 

подальшого розвитку будь-якої галузі та підприємства будь-якої форми 

власності, забезпечує можливість зростання довгострокових конкурентних 

переваг. Водночас, існує проблема нестачі інвестиційних ресурсів в 

аграрному секторі економіки, де аграрні підприємства, як правило, 

позбавлені можливості задовольнити різноспрямовані інноваційні, 

диверсифікаційні, агротехнологічні, фінансові інтереси, які складно 

поєднувати за рахунок тільки власних коштів. 

Аграрні підприємства, крім загальних операційних витрат, повинні 

ефективно трансформувати вільні фінансові ресурси в оновлення й 

удосконалення базових факторів виробництва. В умовах посилення 

конкуренції, збільшення рівня відкритості аграрної економіки, зростання 

вимог до якості продукції переробних підприємств та кінцевого споживача 

вони вимушені підвищувати фондозабезпеченість і фондоозброєність, у тому 

числі за рахунок ресурсів зовнішніх інвесторів. Наведене свідчить про 

актуальність даного дослідження. 

В Україні проблеми управління інвестиційною діяльністю аграрних 

підприємств досліджували такі вчені, як І. О. Бланк, Л. М. Борщ, В. М. Геєць, 

О.Д. Гудзинський, Т.О. Гуренко, А. Г. Загородній, С. В. Кальченко, 

М. І. Кісіль, Г. В. Козаченко, О. В. Кочетков, Н. В. Кукіна, І. І. Лукінов, 

Ю. О. Лупенко, С. А. Нестеренко, М. А. Однорог, І. В. Охріменко, 

О. О. Пересада, П. Т. Саблук, С.М. Судомир, Н. В. Трусова, В. М. Яценко та 

ін. З відомих зарубіжних науковців слід назвати таких економістів, як 

Дж. Бейлі, Дж. М. Кейнса, К. Р. Макконнелла, Б. Твісса, С. Фішера, У. Шарпа, 

Р. Шмалензі, Й. Шумпетера та ін. 

Водночас у ринкових умовах питання обґрунтування теоретичних, 

методичних та організаційно-прикладних основ управління процесом 

інвестиційної діяльності аграрних підприємств за невизначеності 
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динамічного зовнішнього середовища залишаються недостатньо вивченими і 

потребують подальшого дослідження, що й обумовило вибір теми роботи, її 

мету і завдання. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідної роботи 

кафедри статистики та економічного аналізу Луганського національного 

аграрного університету, м. Харків, за темами: «Економічні інтереси 

учасників агропродуктового ринку» (2009–2011 рр., номер державної 

реєстрації 0108U006838), у межах якої автором обґрунтовано теоретичні 

аспекти управління інвестиційною діяльністю підприємств; «Удосконалення 

системи економічного аналізу, моніторингу та діагностики діяльності 

аграрних підприємств на ринку сільськогосподарської продукції» (2012–  

2016 рр., номер державної реєстрації 0112U004429), у рамках якої зроблено 

оцінку інвестиційного управління аграрних підприємств та розроблені 

напрями підвищення ефективності управління їх інвестиційною діяльністю. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове 

обґрунтування теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій 

щодо ефективного управління інвестиційною діяльністю аграрних 

підприємств. 

Згідно з визначеною метою поставлені та вирішені такі задачі: 

– уточнити визначення категорії «інвестиції в аграрні підприємства» 

на умовах сталого розвитку сільського господарства; 

– розробити класифікацію критеріїв інвестиційного вибору для регіону 

та аграрних підприємств для отримання додаткового доходу від виробництва 

екологічно чистої продукції; 

– обґрунтувати набір чинників інвестиційної привабливості, 

враховуючи особливості аграрних підприємств та інфляційні процеси; 

– розробити методичний інструментарій сценарного моделювання 

системи впливу факторів на підвищення розміру інвестицій за допомогою 

побудови когнітивної карти інвестиційного потенціалу аграрного 

підприємства; 
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– обґрунтувати сукупний інтегральний показник оцінки ефективності 

управління інвестиційною діяльністю аграрних підприємств, який враховує 

вплив різноспрямованих чинників на результат управління інвестиційною 

діяльністю; 

– опрацювати методичний підхід до визначення інвестиційного 

потенціалу аграрних підприємств за допомогою виробничої функції Кобба-

Дугласа; 

– здійснити оцінку управління інвестиційним потенціалом аграрних 

підприємств на засадах кооперації шляхом пайового інвестування; 

– розробити методичний підхід до оптимумів кооперації аграрних 

підприємств, які визначають ефективні параметри членства кооперативу на 

принципах «мінімізації» та «максимізації»; 

– запропонувати методичний підхід до удосконалення інвестиційного 

портфеля аграрного підприємства для формування ефективної стратегії на 

засадах системної моделі. 

Об’єктом дослідження визначено процес управління інвестиційною 

діяльністю аграрних підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

прикладних аспектів ефективного управління інвестиційною діяльністю 

аграрних підприємств на інноваційних засадах. Поглиблені дослідження 

здійснено на матеріалах аграрних підприємств Запорізької області. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

дослідження є діалектичний метод пізнання і системний підхід до вивчення 

інвестиційної активності, базові положення теорії управління, наукові праці 

вітчизняних і закордонних учених; законодавчі та нормативно-правові акти 

України. 

Для виконання завдань дослідження використано комплекс 

економічних методів і прийомів пізнання: абстрактно-логічний – для 

формування власних визначень основних економічних явищ (підрозділи 1.1, 

1.2, 1.3), монографічний – для узагальнення понятійного апарату та проблем 

розвитку інвестиційної діяльності (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3), аналізу і 
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синтезу – для аналізу особливостей стану і динаміки системи управління 

інвестиційною діяльністю (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), системного підходу – для 

формування концепції управління інвестиційною діяльністю (підрозділ 3.1), 

економіко-статистичний – для дослідження факторів впливу на 

ефективність управління інвестиційною діяльністю аграрних підприємств 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), графічний – для підвищення наочності сприйняття 

інформації (розділи 1, 2, 3), економіко-математичного моделювання – для 

дослідження оптимумів кооперації, дослідження економічних параметрів 

виробничих портфелів, моделювання інвестиційних процесів (підрозділи 3.2, 3.3). 

Обробка матеріалів дослідження здійснювалася з використанням 

сучасних інформаційних технологій та профільного програмного 

забезпечення. 

Інформаційною базою дослідження слугували Закони України, Укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, галузеві 

дослідження Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

офіційні матеріали Державної служби статистики України, монографії та інші 

публікації вітчизняних і зарубіжних учених, результати особистих досліджень 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті розв’язання 

поставлених завдань отримано результати, що характеризуються науковою 

новизною: 

удосконалено: 

– визначення інвестиції в аграрні підприємства, яке на відміну від 

існуючих, інтерпретується як вкладення власних та залучених коштів для 

поліпшення родючості ґрунтів і підвищення технологічного розвитку 

аграрного виробництва на користь отримання максимального прибутку в 

майбутньому з використанням економічного, соціального, екологічного 

ефекту на умовах сталого розвитку сільського господарства, що дозволяє 

більш пропорційно враховувати фактори мультиплікативного ефекту (С. 23); 

– алгоритм розрахунку сукупного інтегрального показника 

ефективності управління інвестиційною діяльністю аграрних підприємств, 
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який на відміну від існуючих, враховує інтегральні показники розміру 

підприємства, інтенсивності виробництва та інвестиційної привабливості, що 

дає можливість визначати факторний вплив різноспрямованих чинників на 

результат управління їх інвестиційною діяльністю (С. 140); 

– концептуальний підхід до моделювання організації інвестиційної 

діяльності аграрних підприємств, який на відміну від існуючих заснований на 

засадах кооперації шляхом пайового інвестування, що дозволяє забезпечити 

стартовий рівень самоінвестування, здійснити пропорційний пайовий поділ 

ризиків і стабілізувати зростання дохідності (С. 168-169); 

– методичний підхід до оптимумів (технічний оптимум, оптимум 

товариства в конкурентному середовищі, оптимум товариства в інтегральній 

кооперативній системі, оптимум аграрної фірми і оптимум забезпечення 

надходження максимальних середніх надлишкових коштів) в кооперації для 

оптимізації розміру капітальних вкладень аграрного підприємства (С. 177-178); 

– методологічні засади формування інвестиційного портфеля 

аграрного підприємства на основі системної моделі, яка враховує 

альтернативи виробничого портфеля, його рівень рентабельності та ступінь 

ризику, що дозволяє обґрунтовано прийняти інвестиційні рішення, сформувати 

домінуючу інвестиційну стратегію підприємств з використанням кластерного 

аналізу (С. 210); 

набули подальшого розвитку: 

– методичний підхід до визначення інвестиційного потенціалу 

аграрних підприємств, що враховує коефіцієнти еластичності валової 

продукції за розміром площі сільськогосподарських угідь та капітальних 

інвестицій та дає можливість за характерною віддачею від масштабу 

встановити пріоритети процесів інвестування (С. 102); 

– методичний інструментарій сценарного моделювання системи 

впливу факторів на підвищення розміру інвестицій із застосуванням 

когнітивної карти інвестиційного потенціалу з урахуванням чутливості таких 

параметрів як цільові фактори, фактори-важелі та фактори індикатори, яка на 

відміну від існуючих демонструє топологію та напрямок впливу факторів 
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інвестиційного потенціалу, що дає можливість моделювати імпульсні 

процеси на засадах функціонального впливу (С. 154); 

– класифікація критеріїв інвестиційного вибору для аграрних 

підприємств, які на відміну від існуючих враховують окрім цільових, 

зовнішніх, критеріїв суб’єкта інвестицій, що здійснює проект, критеріїв 

науково-технічної перспективи, комерційних, виробничих, ринкових, 

критеріїв регіональних особливостей реалізації проекту ще й екологічні, що 

дозволяє орієнтувати потенційних інвесторів на отримання додаткового 

доходу від виробництва екологічно чистої продукції (С. 57); 

– організаційно-економічні засади адаптації набору чинників 

інвестиційної привабливості з урахуванням особливостей аграрних 

підприємств, які на відміну від існуючих враховують серед інших рівень 

інфляції, що дозволяє застосовувати у розрахунках не номінальні, а реальні 

дані при оцінці інвестиційних проектів з метою покращення аналітичного 

забезпечення інвестиційного аналізу (С. 58). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

широкого застосування викладених у роботі науково обґрунтованих 

положень і пропозицій, які спрямовано на вдосконалення управління 

інвестиційною діяльністю аграрних підприємств. Результати методичних і 

практичних розробок, представлених у роботі, можуть бути використані у 

стратегічному плануванні та при розробці конкретних бізнес-планів аграрних 

підприємств, а також для вирішення завдань їх модернізації. 

Результати дослідження впроваджені у формі практичних 

рекомендацій управлінню агропромислового розвитку Мелітопольської 

районної державної адміністрації Запорізької області (довідка №  01-06/500 

від 26.12.2016 р.), методичний підхід оптимумів кооперації та оптимізації 

інвестиційного портфеля у ТОВ «Азов-Хім-Агро» (довідка № 34 від 

13.09.2017 р.), ПП «Злак» (довідка № 17 від 06.09.2017 р.), ТОВ «Українській 

дистрибуційний центр» (акт впровадження № 1156-12 від 14.12.2016 р.),   

ПАТ «Компанія «Райз» (акт впровадження № 1011-12 від 20.12.2016 р.), 
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ПрАТ «СВФ «Агротон» (довідка № 4/17 від 19.01.2017 р.), ПП СВФ «Агро» 

(акт впровадження № 5/17 від 20.01.2017 р.). 

Ряд положень щодо підвищення інвестиційної привабливості аграрного 

підприємства в умовах міжнародної конкуренції впроваджено у навчальний 

процес Київського національного економічному університету ім. Вадима 

Гетьмана при викладанні навчальних дисциплін «Інвестиції», «Інвестиційний 

менеджмент» та «Аналіз господарської діяльності» (довідка № 112 від 

01.12.2016 р.), Державного економіко-технічного університету транспорту 

при викладанні курсів дисциплін «Інвестиції», «Інвестиційний менеджмент» 

(довідка № 1/26.4-1218 від 30.12.2016 р.), Миколаївського національного 

аграрного університету при викладанні дисциплін «Інвестування», 

«Інвестиційний менеджмент», «Маркетинг» (довідка № 1/15-14 від 

23.01.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Інноваційний характер роботи полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методичних та організаційно-практичних основ 

інвестиційного забезпечення діяльності аграрних підприємств і в 

опрацюванні напрямів підвищення ефективності їх функціонування. Зокрема, 

запропоновано концептуальну структурно-логічну модель управління 

інвестиційною діяльністю. 

Дисертація є результатом самостійного наукового пошуку автора. 

Основні теоретичні та методологічні положення, пропозиції і практичні 

рекомендації розроблені особисто дисертантом. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті положення та 

ідеї, що належать особисто здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися і дістали схвалення на 35 науково-

практичних конференціях: I міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції в розвитку маркетингових, фінансових, інформаційних 

технологій у світовому економічному просторі» (Луганськ, 20–21 травня 

2010 р.); II міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес та інновації 

у сучасному світі» (Луганськ, 11–12 квітня 2011 р.); міжнародній науково-
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практичній інтернет-конференції «Розвиток країн в умовах глобалізації: 

технологічні, економічні та екологічні проблеми» (Тернопіль, 15–16 березня 

2012 р.); міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур» (Київ,        

6 квітня 2012 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

учених, аспірантів і студентів «Підвищення конкурентоспроможності 

виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку» 

(Харків, 4–5 квітня 2012 р.); III міжнародній науково-практичній конференції 

«Бізнес та інновації у сучасному світі» (Луганськ, 9–10 квітня 2012 р.); 

международной научно-практической конференции «Интеграция науки и 

производства – стратегия устойчивого развития АПК России в ВТО» 

(Волгоград, 30 января – 1 февраля 2013 г.); VI международной научно-

практической конференции «Механизм экономико-правового обеспечения 

национальной безопасности: опыт проблемы, перспективы» (Анапа,              

17-18 мая 2013 г.); международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы  экономики,  менеджмента  и  финансов  в  

современных  условиях» (Усть-Каменогорск, 16 октября 2015 г.);                   

VII міжнародній науково-практичній конференції «Тренди та інновації в 

сучасній економіці» (Харків, 23–24 квітня 2015 р.); міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Модернізація національної системи 

управління державним розвитком: виклики і перспективи» (Тернопіль, 16-

17 грудня 2015 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами 

світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи» 

(Кам’янець-Подільський, 11 грудня 2015 р.); V ювілейній всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Роль науки у підвищенні технологічного 

рівня і ефективності АПК України» (Тернопіль, 4 грудня 2015 р.);                    

II міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Бухгалтерський 

облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого 

економічного розвитку» (Луцьк, 25 листопада 2015 р.); науково-практичній 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного Економіко-



 

 

20 

2
0
 

гуманітарного дискурсу в Україні» (Кривий Ріг, 29 квітня 2016 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Глобалізаційні процеси в 

розвитку національних економік» (Львів, 31 березня 2016 р.);                         

VII міжнародній науково-практичній молодіжній конференції «Розвиток 

України та інших країн в умовах інтеграційних процесів» (Київ, 01 червня     

2016 р.); III міжнародній науково-практичній конференції «Механізми, 

стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов 

інтеграційних процесів: теорія, методологія практика» (Кам’янець-Подільський, 

6-8 жовтня 2016 р.); ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної 

економіки» (Полтава, 27 жовтня 2016 р.); ІІІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Інформаційні технології  та  інноваційні  методи  у теорії і 

практиці сучасного бізнесу» (Полтава, 22-23 листопада 2016 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 35 наукових 

праць, з них: 4 монографій у співавторстві; 10 статей у наукових фахових 

виданнях України (у т. ч. 6 – у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз); 21 тези доповіді на науково-практичних конференціях. 

Загальний обсяг публікацій, який належить особисто здобувачеві, становить 

12,84 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст 

дисертації викладено на 261 сторінці комп’ютерного тексту і містить 

25 рисунків (на 14 сторінках), 36 таблиць (на 22 сторінках), список 

використаних джерел (170 найменувань на 21 сторінці), 37 додатків (на 

41 сторінці). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Інвестиційна діяльність підприємств: сутність і змістовні 

характеристики 

 

У сучасних умовах особливої сутності набуває здійснення 

результативної інвестиційної діяльності. Вона є основою подальшого 

розвитку підприємств будь-якої галузевої належності та форми власності, 

забезпечує можливість економічного зростання і забезпечує довгострокові 

конкурентні переваги. Сьогодні є доведеною необхідність здійснення 

інвестиційної діяльності підприємств та удосконалення управління нею.  

Даний процес передбачає аналіз загальних основ та механізмів 

управління інвестиційною діяльністю, як найважливішої складової ринкового 

господарювання, визначення специфіки інвестиційних процесів в умовах 

ринкової економіки. Разом з цим, визначення самого поняття «інвестиційна 

діяльність» потребує уточнення. 

У сучасній науковій літературі зустрічаються різноманітні модифікації 

визначення поняття «інвестиції». Це цілком зрозуміло, оскільки інвестиції 

мають різноманітні форми і види, що відносяться до різних секторів 

економіки і переслідують різні цілі. Наведемо лише декілька прикладів 

визначення поняття «інвестиції» (табл. 1.1). Слід зазначити, що всі ці 

визначення є певною мірою дискусійними, проте їх об’єднує наявність 

прибутку (приросту капіталу) як мети і кінцевого результату, а також 

присутність матеріально-технічних ресурсів як невід’ємної складової 

економічної діяльності. 

Як бачимо, робоча сила, а саме фізична складова виробничого процесу, 

не розглядається в якості бази для інвестування, що вказує на необхідність 
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забезпечення високого організаційно-технологічного рівня господарювання 

для суб’єкта підприємницької діяльності. 

Таблиця 1.1 

Систематизація визначень терміна «інвестиції»* 

Автор Сутність поняття 

 

Бланк І.О. [2, с. 

17] 

«Інвестиції – це сукупність інвестиційних ресурсів…, спрямованих на 

створення, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення 

основних фондів…, джерелом яких є приріст капіталу в результаті 

виробничої чи невиробничої діяльності певного періоду» 

Борщ Л.М. [3,    

с. 16] 

 

«Інвестиції – це не що інше, як вилучення економічних благ з 

поточного споживання та використання їх у майбутньому й 

одночасно як створення запасу»  

Загородній А.Г., 

Вознюк Г.Л., 

Партин Г.О. [10, 

с. 196] 

«Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що їх 

вкладають в об’єкти підприємницької та інші види діяльності з метою 

отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; капітальні 

вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу» 

Кейнс Дж. [40, с. 

15] 

«Поточний приріст цінності капітального майна в результаті 

виробничої діяльності певного періоду», або «частина прибутку, що 

не була використана для споживання» 

Макконелл К.Р., 

Брю С.Л. [57] 

«Інвестиції – витрати на утворення нового виробництва, 

нагромадження засобів вже існуючого та збільшення матеріальних 

запасів»  

Пересада О.О. 

[66] 

«Інвестиції це довгострокові вкладення капіталу в різні галузі та 

сфери економіки, інфраструктуру, соціальні програми, охорону 

довкілля з метою розвитку виробництва, соціальної сфери, 

підприємництва для отримання прибутку» 

Савицька Г.В. 

[91, с. 383] 

«Інвестиції – це довгострокове вкладення коштів у активи 

підприємства з метою розширення масштабів діяльності, збільшення 

прибутку, підвищення конкурентоспроможності та ринкової 

стабільності підприємства»  

Фішер С., 

Дорибуш Р., 

Шмалензі Р. [97, 

с. 549] 

«Інвестиції – це витрати на створення нових потужностей з 

виробництва машин, фінансування житлового, промислового або 

сільськогосподарського будівництва та запасів» 

 

Шарп У., 

Александер Г., 

Бейлі Дж. [98] 

«Довгострокові вкладення державного або приватного капіталу в 

своїй країні та за кордоном з метою отримання прибутку в 

підприємствах  різних галузей, соціально-економічні програми, 

інноваційні проекти»  

*Систематизовано автором. 

 

Розглядаючи інвестування, базуючись на положеннях теорії про 

фактори виробництва (земля, праця, капітал, підприємницька здібність), 

треба відзначити, що воно об’єднує усі зазначені складові виробничого 
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процесу, причому передбачає обов’язковість забезпечення розширеного 

відтворення як запоруки повернення вкладених коштів. 

У законодавстві України та інших держав поняття «інвестиції» також 

трактується по-різному. На сьогодні у світовій практиці немає єдиного 

підходу до визначення цього поняття, оскільки, як правова категорія, це 

поняття розглядається для вирішення багатьох юридичних питань, що 

виникають при інвестуванні капіталу між сторонами інвестиційних відносин. 

Виходячи з цього, доцільним є, на нашу думку, використання 

узагальненого визначення, наведеного в тексті Закону України «Про 

інвестиційну діяльність» [76]: «усі види майнових і інтелектуальних 

цінностей, вкладені в об’єкти підприємницької й інших видів діяльності, у 

результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний 

ефект». Такими цінностями, згідно цього Закону України, можуть бути: 

кошти, цільові банківські вклади, акції й інші цінні папери; спонукуване і 

нерухоме майно (будинки, спорудження, устаткування й інші матеріальні 

цінності; майнові права, що випливають з авторського права, досвід і інші 

інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних і 

інших знань, оформлених у вигляді технологічної документації, навичок і 

виробничого досвіду, необхідних для організації того або іншого 

виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); права користування 

землею, водою, ресурсами, будинками, устаткуванням, а також інші майнові 

права; інші цінності. На підставі узагальнень, на наш погляд, найбільш 

доречним є наступне визначення інвестиції в аграрні підприємства: це 

вкладення власних та залучених коштів для поліпшення родючості ґрунтів 

та підвищення технологічного розвитку аграрного виробництва на користь 

отримання максимального прибутку в майбутньому з використанням 

економічного, соціального, екологічного ефекту на умовах сталого розвитку 

сільського господарства. 

Якщо кошти безпосередньо вкладаються в придбання засобів 

виробництва й оборотних фондів, то в цьому випадку мова йде про 
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матеріальні або реальні інвестиції (земельні ділянки, засоби виробництва, 

обладнання, виробничі запаси). 

Фінансові інвестиції так само, як і матеріальні, здійснюються у 

виробництві товарів, робіт або послуг. Але якщо матеріальні інвестиції 

вкладаються безпосередньо у виробництво, без участі посередників, то 

фінансові інвестиції здійснюються в сферу виробництва додаткової вартості 

як безпосередньо власником коштів (у формі купівлі акцій або інших цінних 

паперів, видачі активного кредиту, частки (паю) у початковому капіталі 

іншого підприємства), так і за допомогою посередників  банків, страхових 

компаній, інвестиційних фондів, трастів. Якщо кошти вкладаються в цінні 

папери, то такі інвестиції називають портфельними. 

Нематеріальні інвестиції  це вкладення коштів у загальні умови 

процесу відтворення. До числа таких загальних умов процесу відтворення 

відносяться: завоювання і зміцнення позицій підприємства на ринку 

(проведення маркетингових досліджень, організація реклами); реалізація 

інноваційної стратегії підприємства (купівля проектно-кошторисної 

документації, «ноу-хау» програмних продуктів, методик, організація 

виробництва нових виробів, проведення досліджень і розробок); підвищення 

кваліфікації виробничого й управлінського персоналу (курси підвищення 

кваліфікації, стажування, залучення консультантів і експертів); організація 

нового або реорганізація діючого підприємства (послуги консультантів, 

спеціалістів, юристів, оплата реєстраційних процедур) [40, с. 21]. 

До числа нематеріальних інвестицій належить і так званий 

гуманітарний капітал, відомий ще за назвою інвестиції в персонал  кошти, 

що направляються на матеріальне заохочення або матеріальну допомогу 

персоналу підприємства, на навчання і підвищення кваліфікації персоналу, 

на проведення соціальних заходів для персоналу (наприклад, оплата за 

рахунок коштів підприємства обідів для персоналу, витрат на транспортні 

засоби, житло та ін.) [54, с. 60]. 
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Прийнято, також виділяти тезавраційні інвестиції: вкладення коштів у 

золото, срібло та інші дорогоцінні метали, монети, коштовності, колекційні 

предмети, раритети, нерухомість, що не використовується як засіб 

виробництва. 

Термін «інвестиційна діяльність» можна трактувати у вузькому та 

широкому розумінні. У вузькому розумінні під інвестиційною діяльністю 

розглядається процес перетворювання інвестиційних ресурсів у вкладення. У 

більш ширшому, це – діяльність, пов’язана з вкладенням коштів в об’єкти 

інвестування з метою отримання прибутку (економічного ефекту) [52, с. 26]. 

Рух інвестицій складає два основні етапи. Змістом першого етапу 

«інвестиційні ресурси – вкладення капіталу» і є інвестиційна діяльність. 

Другий етап «вкладення коштів – результат інвестування» є окупність витрат 

та одержання прибутку в процесі інвестування. Такий процес характеризує 

взаємозв’язок двох необхідних елементів різного виду економічної 

діяльності: витрат та їх віддачі. 

Економічна діяльність пов’язана з вкладенням коштів. Раціональність 

цих вкладень характеризується їх віддачею. Без отримання прибутку 

унеможливлюється інвестиційна діяльність. Тому управління інвестиційною 

діяльністю в цілому можна визначити як управління сукупністю процесів 

вкладення ресурсів та отримання прибутку в майбутньому. 

Інвестиційна діяльність є найважливішою умовою внутрішнього 

кругообігу коштів господарюючого суб’єкта. У свою чергу, діяльність у 

сфері виробництва надає нові можливості для інвестування. З цієї точки зору, 

до будь-якого виду підприємницької діяльності входять процеси 

інвестиційної та основної діяльності. Тому, як відносно відокремлені сфери, 

вони все ж поєднуються в єдиний економічний процес. Цей процес 

нерозривний, взаємозалежний і взаємозумовлений. Взаємозв’язок і 

взаємозумовленість процесів вкладення капіталу й одержання капітальних 

або інвестиційних благ є передумовою виникнення такого поняття, як 

інвестиційний цикл. 
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Інвестиційний цикл розглядається як один оборот інвестицій, а саме як 

рух вартості капіталу, авансованого в матеріальні та інші активи, від часу 

накопичення інвестиційних коштів, їх концентрації і до часу одержання 

інвестиційних благ і реального відшкодування інвестицій. Важливо 

зазначити, що поняття інвестиційного циклу значно ширше від поняття 

циклу капіталовкладень, який завершується введенням в експлуатацію 

створених основних виробничих фондів. Інвестиційний цикл – це весь 

проміжок часу, впродовж якого інвестиції впливають на виробничий процес, 

враховуючи їх експлуатацію і, в разі потреби, ліквідацію [42, с. 48]. Цей рух 

має ітераційний характер, оскільки прибуток, який здійснюється в результаті 

вкладення інвестиційних ресурсів в матеріальні та інші цінності, кожного 

разу розпадається на потреби та накопичення, є основою наступного 

інвестиційного циклу. Якщо інвестиційний цикл повторюється протягом 

певного періоду часу, то виникає потреба у використанні такого поняття, як 

інвестиційний процес [59, с. 245]. 

Суб’єктами інвестиційної діяльності відповідно до Закону України 

«Про інвестиційну діяльність» є інвестори і учасники [ст. 5, 76]. Ними 

можуть бути як громадяни і юридичні особи України, так і іноземні 

громадяни й самі держави. Вони приймають рішення про вкладення власних, 

запозичених і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти 

інвестування. 

Інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності приймають самостійно 

рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових та 

інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. 

Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців 

(якщо вони купують страхові поліси, ощадні сертифікати комерційних банків 

і т.д.), а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної 

діяльності. 

Інвестор визначає цілі, спрямованість і обсяги інвестицій і залучає для 

їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної 

діяльності, у тому числі і шляхом організації конкурсів і торгів. Держава і 
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посадові особи не мають права втручатися в договірні відносини учасників 

інвестиційної діяльності понад своєї компетенції [1, с. 12]. 

Суб’єктом інвестиційної діяльності є держава через свої інститути; 

господарські товариства (компанії) і корпорації; фінансово-кредитні 

установи, інші функціональні учасники [43, с. 6]. Держава, як правило, бере 

участь в інвестуванні як через державний сектор економіки, так і через свої 

інститути: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

Національний банк, Фонд держмайна, Державний антимонопольний комітет 

та ін. Держава інвестує ті галузі та виробництва, продукція яких носить 

загальнонаціональний характер. Найближчим часом вони не підлягають 

приватизації, наприклад, оборонна галузь. Це можуть бути як окремі об’єкти 

загальнодержавної інфраструктури: магістралі, термінали і т. п. (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності* 

*Джерело: [16, с. 345]. 
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У перехідний період функції інвестора в соціальній сфері також 

повинні залишитися за державою. Деякі підприємства сільського 

господарства (особливо збиткові) також повинні інвестуватися з 

держбюджету. Ця антиринкова міра може бути скасована лише в результаті 

приватизації в сільському господарстві і насичення ринку його продукцією 

[68, с. 65-66]. 

При активізації інвестиційної діяльності держава може інвестувати 

кошти в розвиток виробництва, суть яких обумовлюється необхідністю 

прискореного розвитку економіки. Таке інвестування може здійснюватися 

державою і на паритетних засадах з іншими інвесторами, включаючи 

іноземні. Організаційні форми такої діяльності можуть бути різноманітні: 

консорціуми, холдинги, корпоратизовані підприємства, акціонерні 

товариства і т.п. [49, с. 70]. 

До непрямого впливу держави на інвестиційний процес можна 

віднести: державне кредитування, державні позики, роздержавлення і 

приватизацію, податкове регулювання, амортизаційну політику, ліцензування 

та квотування, державний лізинг, антимонопольні заходи та ін. Держава 

реалізує через свої інститути засоби непрямого впливу, оскільки з’являється 

учасником інвестиційної діяльності [43, с. 4-5]; [29, с. 74-75]. 

Держава здійснює захист національного інвестиційного ринку шляхом 

митної та податкової політики. Тим самим вона заохочує розвиток 

національного виробництва, експорт товарів і намагається залучити іноземні 

інвестиції [48, с. 221]. 

Національний банк України (далі НБУ) здійснює кредитно-

інвестиційну політику шляхом регулювання попиту і пропозиції на залучені 

грошові ресурси. НБУ залежно від стану економіки може здійснювати 

кредитну експансію чи кредитну рестрикцію. Мета політики кредитної 

рестрикції, це отримання інвестиційної активності. Подорожчання кредитних 

ресурсів підштовхує інвесторів до вкладення коштів в найбільш ефективні, 

прибуткові проекти. 
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Держава завдяки НБУ проводить емісію, продаж і покупку державних 

цінних паперів (тобто здійснює операції на фондовому ринку). У 1995 році 

НБУ вперше здійснив випуск державних облігацій терміном на 1 рік,           

100 номінальною вартістю млн грн під 140% річних. 1996 рік можна оцінити 

як перший повноцінний рік функціонування українського ринку цінних 

паперів. Центральні банки істотно впливають на інвестиційну діяльність 

через регулювання норми обов’язкових або мінімальних резервів. Норми 

обов’язкових резервів для комерційних банків встановлюються у вигляді 

певного відсотка від суми депозитів, які зберігаються в Центральному банку 

на їх рахунках. Збільшення норм обов’язкових резервів призводить до 

зменшення кредитних ресурсів і, навпаки, при їх зниженні комерційні банки 

розширюють кредитні операції, збільшують частки довгострокових кредитів 

[92, с. 114-115]. 

Також значний вплив на інвестиційну діяльність мають позабюджетні 

фонди, через які держава формує додаткові джерела фінансування: 

Державний Інноваційний фонд, Фонд сприяння зайнятості та Пенсійного 

фонду. Державний інноваційний фонд створений для фінансування та 

матеріально-технічної підтримки заходів щодо забезпечення розвитку і 

використання досягнень науки і техніки [28, с. 55]. 

Дієвим суб’єктом інвестиційного процесу в державі з ринковою 

економікою є її фінансово-кредитна система, куди входять банківські і 

небанківські установи. 

Банки в інвестиційній діяльності поряд з традиційними функціями 

кредитно-розрахункового і касового обслуговування, депозитними 

операціями значно розширюють свою діяльність шляхом впровадження 

операцій з цінними паперами, інвестиційного кредитування, проектного 

фінансування, довірчих операцій [56, с. 26.]. 

В Україні поступово формується система небанківських фінансово-

кредитних установ. Починаючи з 1994 р. діє затверджений Указ Президента 

«Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії». Згідно з цим Указом 
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інвестиційні інститути, які створюються в Україні, повинні забезпечити 

функціонування фондового ринку [96]. 

Інвестиційний фонд – це юридична особа, затверджене в формі 

акціонерного товариства, виключною діяльністю якої є спільне інвестування. 

Інвестиційний фонд здійснює випуск акцій і вкладає таким чином 

мобілізовані кошти дрібних інвесторів в інші цінні папери, що приносять 

дохід у вигляді підвищення їх курсової вартості. 

Інвестиційна компанія – це торговець цінними паперами залучають 

кошти, крім інших видів діяльності для здійснення спільного інвестування 

шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення. 

В Україні галузі агропромислового комплексу є найбільш 

привабливими, особливо прийнято вважати переробку рослинницької 

продукції. Це відбувається завдяки більш швидкому обороту капіталу і 

перспективою позичальників погашати кредити протягом 8–10 місяців із 

моменту їх отримання. 

У сучасних економічних умовах в України кредитування є шляхом 

виходу підприємства з критичної ситуації, коли фінансових ресурсів вистачає 

лише на покриття виробничих витрат, а ресурсів не вистачає на оновлення 

необоротних активів. У результаті фінансування контрактів на придбання 

сільськогосподарської техніки за рахунок кредитних ресурсів іноземних 

банків агроформування оптимізує власні оборотні кошти, які в подальшому 

можуть бути направлені на розвиток та розширення виробництва, подальше 

оновлення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу фінансових 

ресурсів агроформування [62]. 

Незважаючи на незначний прогрес банківського кредитування суб’єктів 

аграрного бізнесу, обсяги кредитування є незначними від потреб аграрних 

підприємств, а кредитні механізми не є досконалими. За результатами 

дослідження, кількісні та якісні параметри не відповідають поточним 

потребам, не враховують об’єктивних економічних інтересів учасників через 

малі обсяги, не великі терміни та високу вартість кредитних коштів. 



 

 

31 

3
1
 

На практиці, попит аграрних підприємств на кредити, як правило, 

обмежений кредитоспроможністю позичальників. Також недостатньо 

ліквідного забезпечення кредитів заставою, рівень якої повинен щонайменше 

втричі перевищувати суму позики. 

Задля ефективного кредитування аграрних підприємств в економічному 

розвитку сільського господарства потребується комплексний підхід, який має 

ґрунтуватися на системних заходах підтримці запроваджених державою, а 

саме: 

– поліпшення фінансового стану аграрних товаровиробників і 

підвищення на цій основі їх кредитоспроможності через дієвий ціновий 

механізм підтримки рівня доходів виробників аграрної продукції; 

– стимулювання зміцнення й укрупнення банківської системи 

нарощування капіталу та ресурсної бази; 

– створення необхідної інфраструктури (аграрного ринку, фонду 

кредитної підтримки, систем реального страхового захисту виробників 

аграрної продукції та іпотечного кредитування під заставу землі, врожаю); 

– податкове стимулювання довгострокового інвестиційного 

кредитування аграрного сектору. 

В економічній літературі обидва поняття  і інвестиційна діяльність, і 

інвестиційний процес, дуже часто використовуються як терміни-синоніми. У 

дійсності поняття інвестиційної діяльності є більш широким поняттям. 

Інвестиційна діяльність охоплює практично всі стадії і сфери капіталізації 

інвестиційного капіталу [45, с. 144]. Управління інвестиційною діяльністю є 

одним із видів діяльності підприємства, поряд із такими як інноваційна, 

маркетингова й інші види діяльності. Інвестиційний процес має 

здійснюватися безупинно. Інша справа, що його етапи можуть мати різну 

тривалість. Поняття інвестиційного процесу є більш чітко структурованим, 

порівняно з поняттям інвестиційної діяльності підприємства [46, с. 87]. 

Таким чином, інвестиції, інвестиційний цикл та процес, а також 

інвестиційна діяльність можуть розглядатися, як взаємозалежні поняття, що 
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витікають один з одного, а сутність управління інвестиційною діяльністю 

полягає у забезпеченні найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної 

стратегії на окремих етапах її реалізації, одним з яких є належне нормативно 

правове забезпечення. На сьогодні правова система України включає велику 

кількість законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини в інвестиційній сфері. При цьому основою нормативно-правого 

регулювання в зазначеній сфері є закони. 

Особливості забезпечення ефективного управління інвестиційною 

діяльністю обумовлені системним багатоаспектним характером, складові якої 

виконують наступні функції: 

1. Теоретично-формуюча.  

Включає в себе сукупність науково обґрунтованої термінології, за 

допомогою якої визначаються основи управління інвестиційною діяльністю, 

у відповідності до існуючих норм чинного законодавства. Обумовлюється 

необхідністю формування базових принципів інвестування, створення 

теоретичного наукового інструментарію, застосування якого є обов’язковим 

для визначення економічної, правової, соціальної сутності конкретного 

предмету або явища, а також надає можливість подальшої нормативно-

правової діяльності на наукових засадах.  

Так, зокрема, в основі правового регулювання майнових відносин, які є 

базовими для економічних, оскільки закладають підвалини у систему 

взаємних зобов’язань учасників виробничо-господарських процесів лежать 

визначення трьох складових відносин власності: володіння, користування та 

розпорядження. Кожне із вказаних понять визначає права і обов’язки 

відповідного суб’єкта відносин власності по відношенню до об’єкта, за 

допомогою чого в подальшому, при розробці нових нормативних документів 

(Закон України «Про кооперацію», Сімейний кодекс України та ін.), відпадає 

необхідність додаткового регламентування меж повноважень відповідних 

юридичних та фізичних осіб. 
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Розглядаючи приклади реалізації даної функції відповідно до 

вітчизняного законодавства в сфері інвестування, слід відмітити, перш за все, 

положення Закону України «Про інвестиційну діяльність» [76], якими не 

тільки чітко визначено сутність поняття «інвестиції», а й вказується, які 

майнові об’єкти можуть бути віднесено до даної групи. Як вже зазначалося, 

до інвестиції відносять матеріальні або інтелектуальні цінності (які мають 

грошовий еквівалент), які надають можливість отримувати прибуток в 

результаті економічної діяльності суб’єктів підприємництва або інших осіб. 

Необхідно відзначити, що останній факт вказує на можливість 

розглядання в якості об’єктів інвестиційної діяльності неприбуткових 

організацій або ж представників малих форм аграрного виробництва, так 

званих особистих селянських господарств. Формально ця група аграріїв не є 

суб’єктом підприємницької діяльності, проте нині відіграє визначальну роль 

у продовольчому забезпеченні населення по цілій низці видів аграрної 

продукції. Водночас основою інноваційного розвитку даного сегменту 

аграрного виробництва є саме наявність інвестиційного забезпечення 

техніко-технологічного оновлення. 

2. Концептуальна. 

Включає в себе комплекс нормативно-правових актів, які закріплюють 

роль інвестування у соціально-економічному розвитку держави, а також 

особливості формування інвестиційного клімату у вітчизняній економічній 

системі. Сюди також слід віднести необхідність адаптації інвестиційного 

законодавства до загальних норм вітчизняного правового поля, закріплених у 

Конституції України, а також правових актів, якими визначаються загальні 

принципи ведення економічної діяльності (Господарський, Податковий 

Кодекс України та ін.) [7]; [9]; [11]; [69]; [71]; [72]; [73]. 

Специфіка розвитку вітчизняної економічної системи в цілому, і 

аграрного підприємництва зокрема обумовлена тим фактом, що запорукою 

їхнього успішного функціонування вважалася наявність інвесторів, перш за 

все інвесторів закордонних, оскільки їхня цікавість до відповідних сфер 
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виробничо-господарської діяльності мала свідчити про здатність до 

успішного конкурентоспроможного розвитку [26, с. 95]. Саме тому одним з 

перших кроків щодо врегулювання відносин у інвестиційній сфері в Україні 

стало прийняття Верховною Радою України законів України «Про захист 

іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року № 1540a-XII [75] 

та «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII [76]. 

В останньому документі визначалися особливості правового режиму 

діяльності іноземних інвесторів та гарантії держави щодо здійснення 

інвестиційної діяльності на території України. Окрім цього Закон України 

«Про режим іноземного інвестування», прийнятий від 19 березня 1996 року 

№ 93/96-ВР врегульовує відносини зокрема, щодо державних гарантій 

захисту іноземних інвестицій, державної реєстрації та контролю за 

здійсненням інвестицій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, 

розгляду спорів тощо [79]. Оперативність формування системи нормативно-

правового забезпечення діяльності іноземних інвесторів засвідчує намагання 

представників державних інститутів законодавчо закріпити принципи 

функціонування національної економічної системи, в основі розвитку якої 

закладено необхідність залучення інвестиційних коштів на максимально 

сприятливих умовах. 

3. Регулятивна. 

Виражається у необхідності регулювання режиму інвестиційної 

діяльності з боку держави, враховуючи особливості функціонування окремих 

форм видів підприємницької діяльності або регіональної специфіки 

інвестування. Складність багатоукладної економічної моделі, суперечливість 

мотивації її елементів обумовлює необхідність державного втручання в 

систему господарських відносин з метою забезпечення рівності прав 

суб’єктів, а також збереження бажаних для держави принципів 

функціонування соціально-економічного простору. Особливо це стосується 

аграрної сфери, оскільки, на відміну від інших видів діяльності, аграрне 

виробництво максимально інтегроване у процес розвитку сільських 
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територій, а його занепад призводить до деградації або ліквідації 

відповідного населеного пункту. 

В якості прикладу слід відзначити Закон України «Про інститути 

спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)» № 2299-III від           

15 березня 2001 року [12]. Законом визначаються правові та організаційні 

основи створення, діяльності та відповідальності суб’єктів спільного 

інвестування, особливості управління їх активами, встановлюються вимоги 

до складу, структури та зберігання активів, особливості розміщення та обігу 

цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття 

інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та 

ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів тощо. 

Ще однією особливістю становлення вітчизняної економічної моделі 

був період створення та активного функціонування вільних економічних зон, 

які досить тривалий час існували в різних регіонах України, здебільшого на 

основі індустріальних або логістичних центрів. З метою регулювання 

інвестиційного режиму в даних утвореннях було прийнято Закон України 

«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон» від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII, який визначив 

порядок створення і ліквідації, механізм функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон на території України, загальні правові і економічні 

основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб’єктів 

економічної діяльності цих зон з місцевими радами народних депутатів, 

органами виконавчої влади та іншими органами [74]. 

До цієї ж групи нормативних актів слід віднести Закон України № 991-XI 

«Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [85], 

що був прийнятий 16 липня 1999 року та який визначив правові та економічні 

засади запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної 

діяльності цілої низки технологічних парків, розташованих на території 

Волинської [82], Донецької [87], Житомирської [83], Закарпатської [86], 

Луганської [84], Сумської [81], Харківської [80] та інших областей України. 
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Нажаль, переважна більшість вказаних об’єктів інвестування не відносилася до 

аграрної сфери, що відповідним чином відобразилося на рівні інноваційності 

функціонування вітчизняного аграрного підприємництва [38, с. 27]. 

4. Коригуюча.  

Сутність даної функції полягає у коригуванні відповідних норм 

чинного законодавства, виходячи з необхідності їхньої адаптації до 

соціально-економічних умов, які мають властивість періодично змінюватися. 

Оскільки процес формування вітчизняної економічної модель відбувався 

досить швидко на фоні трансформації системи майнових відносин, що 

спостерігалася в усіх секторах національної економіки, в т.ч., в аграрній 

сфері, то періодично виникала потреба в оптимізації діючого правового поля. 

До числа подібних нормативних актів можна віднести Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків 

ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)», який було прийнято  20 

грудня 2001 року № 2899-III [70]. Сюди також відносимо підзаконні акти 

(укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України), метою яких є формування сприятливого інвестиційного клімату в 

країні, усунення проблем для потенційного інвестора у тій чи іншій сфері 

національної економіки. 

Як вже зазначалося. процес формування забезпечення інвестиційної 

діяльності в Україні проходив у досить складних умовах, що, в свою чергу, 

обумовило наступні особливості, які притаманні його структурі. 

Як правило, управління інвестиційною діяльністю також регулюються 

нормами податкового, господарського, банківського, валютного, митного, 

фінансового, цивільного й земельного законодавства, правовими актами про 

приватизацію, інноваційну діяльність, підприємництво, цінні папери та 

фондовий ринок, концесії тощо. 

До таких норм законодавства слід віднести положення Податкового 

[69], Господарського [7] кодексів та законів України «Про концесії» від         
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16 липня 1999 року № 997-XIV [77]; «Про угоди про розподіл продукції»          

14 вересня 1999 року № 1039-XIV [88] та ін. Подібна практика притаманна не 

тільки регулюванню інвестиційних процесів. Зокрема система аграрних 

відносин регулюється не тільки податковим або природоохоронним 

законодавством, окремі аспекти розподілу майна підпадають під юрисдикцію 

Сімейного кодексу, а у відповідних випадках майнових правопорушень у дію 

вступають норми адміністративного чи кримінального законодавства. 

1. Суттєвий вплив на регулювання процесів в інвестиційній сфері 

також здійснюється за допомогою підзаконних актів (указів Президента 

України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України тощо). 

Неоднозначність такої практики обумовлюється, з одного боку, необхідністю 

оперативно реагувати на зміни у відповідній сфері економічних відносин, а 

водночас створює певну нестабільність та відсутність системного характеру 

у формуванні прав та обов’язків учасників інвестиційного процесу. Викликає 

занепокоєння також той факт, що відповідна нормативно-творча діяльність 

урядових інститутів дуже часто не пов’язана із забезпеченням довготривалої 

інвестиційної діяльності в різних сферах національної економіки, зокрема в 

аграрному секторі. Більше того, склалася практика, коли кінцевою метою 

прийнятих постанов та розпоряджень виявляється захист позицій конкретних 

бізнес-структур, діяльність яких передбачає лобіювання своїх інтересів в 

урядових колах. 

2. Значну частину вітчизняного законодавства становлять 

міжнародні правові акти, учасником яких є Україна: багатосторонні 

міжнародні угоди, конвенції, які спрямовані як на захист іноземних 

інвестицій, так і на врегулювання інших питань. До таких документів можна 

віднести, зокрема, Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів 

між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 року 

(ратифіковано Законом України від 16 березня 2000 року № 1547-III) [78]. 

Дана ситуація є наслідком інтегрованого впливу декількох факторів. 

По-перше, це відсутність належного вітчизняного нормативно-правового 
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забезпечення інвестиційної діяльності під час формування національної 

економічної моделі, що обумовило необхідність використання вже діючих 

елементів законодавчої бази провідних країн світу. По-друге, в процесі 

інтеграції України до світового економічного простору, входження у 

наднаціональні інтеграційні утворення, постає необхідність у ратифікації 

відповідних угод, положень та інших нормативних документів, які вже 

прийняті в зазначених об’єднаннях і положення яких мають виконуватися 

усіма новими членами. Існує багато міждержавних угод про сприяння та 

взаємний захист інвестицій. Вони укладаються урядом України із урядами 

інших країн, та регулюють базові питання такого договору щодо 

інвестиційної діяльності. 

Відповідна практика має як позитивні, так і негативні сторони. З 

одного боку, використання передового досвіду провідних країн світу в сфері 

нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності дає можливість 

економити час та сили у законотворчому процесі. Проте, разом із цим слід 

враховувати той факт, що кожна національна економічна модель є 

унікальною, базується на використанні власного ресурсного потенціалу, має 

специфічну галузеву структуру і діюча законодавча база відповідає саме їй. 

Тому сліпе копіювання навіть досконалих закордонних правових актів 

вимагає їхньої подальшої адаптації до умов вітчизняних соціально-

економічних реалій. Також необхідно відзначити, що залучення результатів 

законотворчої діяльності різних країн із різними економічними моделями 

(хоча і кожна з них є країною з ринковою економікою) з подальшим 

запровадженням на національному економічному ґрунті без попереднього 

доопрацювання лише посилить ступінь невизначеності та хаосу в системі 

інвестиційних відносин. 

Отже, оцінка стану правового регулювання в інвестиційній сфері 

України свідчить про потребу інвестиційного законодавство в удосконаленні. 

Незважаючи на розгалужену систему правових актів, передчасно говорити 

про цілісність і взаємоузгодженість інвестиційного законодавства. У сфері 
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регулювання інвестиційної діяльності вітчизняне законодавство нестабільне, 

нормативно-правова база постійно змінюється. В процесі її формування одні 

нормативно-правові акти приймаються, інші відміняються, або їх положення 

відображаються в інших нормативно-правових актах. 

Як ми бачимо, в Україні створюються належні умови здійснення 

інвестиційної діяльності, про що свідчить розгалужена система нормативно-

правових актів та закріплення на законодавчому рівні принципів та правил її 

здійснення. Проте існують певні проблеми, через які іноземні інвестори не 

виявляють бажання вкладати кошти на території нашої країни. На сучасному 

етапі українське законодавство можна назвати недосконалим та 

нестабільним. У нормативно-правові акти, які регулюють інвестиційну 

діяльність України, майже кожного року вносяться зміни, які надають 

«сигнали» іноземним інвесторам про можливість неповернення вкладених 

коштів. Хоча сутність проблеми залежить не тільки від законодавства, але й 

від регіонів, які повинні створити сприятливі умови для залучення 

інвестицій. 

 

 

1.2. Світовий досвід управління інвестиційною діяльністю 

підприємств 

 

За сучасних умов розвинені країни світу активно освоюють 

інноваційно-інвестиційний шлях економічного розвитку. Багато дослідників 

позиціонують їх як країни з економічною системою змішаного типу, а модель 

економіки цих держав називають соціально-ринковою. Вважаємо, що, попри 

формальне визнання України країною з ринковим типом економіки, її 

економічний розвиток на нинішньому етапі багато в чому носить перехідний 

характер. Для нашої країни орієнтиром є економіки розвинених країн, де 

створенні системи соціально-ринкового господарства [4, с. 29]. Тож для 
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нашого дослідження, звичайно, цікавим є питання формування механізму 

регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Інвестиційний розвиток провідних країн з ринковою економікою 

свідчить про неможливість спиратися тільки на ринковий механізм для 

досягти ефективного функціонування економіки на основі інновацій. Цьому 

заважає циклічна природа розвитку ринкової економіки, а також інші вади 

даної моделі. Історичний досвід цих країн свідчить про необхідність 

потужного цілеспрямованого державного управління інвестиціями. Даний 

механізм застосовується у розвинених країнах в більшому чи меншому 

ступені. В основі цього механізму знаходиться розумне поєднання прямих і 

непрямих методів державного управління (податки, субсидії, фінансова та 

кредитно-грошова політика, зовнішньоекономічні заходи тощо). Зазначимо, 

що суттєве місце в механізмі державного управління різних країн займає 

антимонопольне законодавство, націлене забезпечувати оптимальне 

поєднання монопольно-регулюючих та конкурентних ринкових сил [27, с. 67]. 

Механізм державного управління інвестиційної діяльності включає 

використання інструментів, як прямого і опосередкованих впливів. На даний 

час вибір способів управління визначається конкретними економічними 

умовами [64, с. 74]. У часи нестабільності та кризових явищ в економічній 

політиці застосовуються переважно прямі методи впливу на економіку. Дана 

концепція економічної політики ґрунтується на принципах теорії                      

Дж. М. Кейнса [40]. У сприятливих умовах здебільшого є дієвим 

«монетаристський» підхід до формування державної політики управління 

економікою. 

Аналіз досліджень науковців показав, що ефективне функціонування 

висококонкурентних інвестицій можливе виключне на основі державного 

управління та підтримки [39, с. 14]; [58, с. 57]; [89, с. 25]; [90, с. 17];             

[93, с. 18]; [94, с. 4]. У цілому економічний стан України характеризується 

спадом, тому на даному етапі її розвитку необхідно, як ми вважаємо, 

застосовувати політику активного втручання держави в управління 
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інноваційно-інвестиційної діяльності, на що і спрямована діюча нормативно-

законодавча база України [85]; [96]. Управління інноваціями в умовах ринку 

прямими методами передбачає застосування прямих форм дотаційного 

фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (далі 

НДДКР) державних наукових установ та контрактне програмно-цільове 

фінансування НДДКР [23, с. 138]. 

Як засвідчує М. Зубець і С. Тивончук, більш половини витрат на НДДКР 

реалізується за рахунок прямого дотаційного фінансування з метою практичної 

підтримки інновацій. Контрактна програмно-цільова форма державного 

управління інновацій зводиться до надання фінансових коштів на дослідження і 

розробку під відповідні проекти з описом цілей наукових пошуків, поетапності 

досліджень, розрахунків матеріально-технічних, фінансових і трудових затрат. 

Кошти виділяють колективам науковців, а не установам, на досягнення цілей, 

передбачених проектом чи програмою [14, с. 15-16]. 

До основних непрямих методів можна віднести лібералізацію 

податкового та амортизаційного законодавства. Це обумовлено тим, що 

схильність до бізнесу залежить від рівня оподаткування прибутку. 

Сприятливий економічний і політичний клімат в суспільстві формується за 

допомогою цих методів. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в 

галузях економіки України засновано на даних методах [47, с. 165]. 

У розвинених країнах інноваційне управління відзначається 

системним, комплексним впливом на весь інноваційний процес: від 

зародження інноваційних ідей до реалізації готових інноваційних продуктів. 

Воно націлене на забезпечення достатніх умов щодо створення інновацій 

завдяки залученню інвестицій [44, с. 148]. 

Україна, як країни з перехідною економікою має широко та розважливо 

використовувати такий досвід державного управління інноваційно-

інвестиційним процесом. І тому ми цілком згодні з думкою С. Наришкіна з 

приводу основних напрямків державної інноваційної політики країн з 

перехідною економікою, серед яких він виділяє: 
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– створення сприятливого економічного та правового середовища для 

учасників інноваційної діяльності, включаючи захист прав інтелектуальної 

власності; 

– формування інфраструктури національної інноваційної системи 

(НІС) для підтримки розвитку різних форм інноваційно-технологічного 

підприємництва, у тому числі малих інноваційних підприємств;  

– удосконалення системи державної підтримки комерціалізації 

результатів інтелектуальної діяльності, підготовки виробництва і виходу на 

ринок інноваційної продукції (послуг), включаючи підготовку і 

перепідготовку кадрів для інноваційної діяльності [58, с. 57].  

Концепція національної інноваційної системи з’явилася порівняно 

недавно. В. С. Новиков зазначає, що пріоритет державної політики щодо 

розвитку НІС вивів багато країн у число лідерів з деяких принципово 

важливих на сьогодні напрямків [60, с. 31]. У найбільш простої моделі 

взаємодії елементів НІС, схема якої представлена на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема національної інноваційної системи країн ЄС* 

*Джерело: власне дослідження [36]. 
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З рисунку 1.2 видно, що роль держави полягає у сприянні формуванню 

фундаментальних знань і комплексу технологій стратегічного характеру, а 

також створенню інфраструктури та підтримці позитивного інвестиційного 

досвіду управління для інноваційної діяльності приватних компаній. Як ми 

бачимо, у НІС поєднуються дослідне та підприємницьке середовища і 

інвестиційний механізм їх повномасштабної взаємодії [36, с. 119].  

Для співставлення рівня розвитку інноваційних систем та координації 

зусиль країн щодо єдиного підходу до стандартизації статистики науки та 

інновацій у рамках Організації економічного співробітництва та розвитку 

була розроблена серія методологічних посібників, так звана «Сім’я 

Фраскаті», у тому числі «Керівництво Осло» (1992 р.), що стало головним 

міжнародним стандартом у даній сфері [60, с. 115]. 

У даний час в багатьох зарубіжних країнах зростає децентралізація 

державного управління, його регіоналізація. Найбільш важливим елементом 

організації управління регіональним розвитком є відносини «центр – регіон». 

Вони багато в чому обумовлюють відмінні якості регіональної політики, а 

також застосування інструментів та методів управління [35, с. 271]. 

Таким чином, між центральним урядом і регіонами виникають 

економічні відносини, які в найбільш концентрованому вигляді відбиваються 

в поділу повноважень в економічній сфері між урядом і регіональною 

владою, в організації бюджетної системи, а також у державної регіонально-

економічній політиці [92]. 

Для аналізу закордонного досвіду державного управління 

інвестиційним розвитком регіонів було взято до уваги досвід країн 

Центральної та Східної Європи, Китаю та Індії. В табл. 1.2 наведені переваги 

та недоліки в державному регулюванні інвестиційним розвитком економіки 

регіонів. 

Так наприклад, вивченням питань інвестиційної привабливості Індії 

займалися фахівці Світового Банку та Азіатського банку розвитку і проведені 

дослідження дали змогу зрозуміти інфраструктурні та бюрократичні 

перепони для надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ). 
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Таблиця 1.2 

Характеристика державного управління інвестиційним розвитком 

економіки регіонів в зарубіжних країнах* 

Країна Механізми державного 

управління 

Недоліки в управлінні Результати управління 

Індія 1. Укладення договорів 

про уникнення 

подвійного 

оподаткування. 

2. Угоди про 

заохочення та захист 

взаємних інвестицій. 

3. Дозволені 100 

відсоткові іноземні 

інвестиції. 

4. Створення ВЕЗ, в 

яких інвестор має 

«податкові канікули». 

1. Недосконалість 

законодавства. 

2. Високі податки. 

3. Тотальна 

корумпованість 

індійських 

чиновників 

1. Поява 

транснаціональних 

компаній. 

2. Поява спільних 

підприємств, які 

згодом стали 

місцевими 

конгломератами. 

3. Підвищення рівня 

ВРП. 

Китай 1. Створення ВЕЗ. 
2. Розробка державної 
програми інновацій в 
соціально-економічній 
сфері. 
3. Проведення ринкових 
реформ для відкритого 
міжнародного 
співробітництва. 
Забезпечення 
юридичних гарантій для 
іноземного капіталу та 
надання економічних 
пільг. 

1. Політика уряду 

перешкоджає імпорту 

в країну застарілих 

технологій. 

1. Прийнято понад 30 

нормативно-правових 

актів, які регулюють 

діяльність ВЕЗ. 

2. Перетворення 

невеликих поселень у 

міста з розвиненою 

інфраструктурою та 

передовими 

експортно-

орієнтованими 

виробництвами. 

Болгарія 1. Кількість 

адміністративних 

процедур реєстрації 

бізнесу зменшили 

втричі (з 11 до 4). 

1. Не використання 
туристичних зон як 
основного об’єкта  
інвестування. 
2. Високий рівень 
безробіття. 

1. Економічний 

розвиток держави. 

2. Поліпшення 

добробуту населення. 

Польща 1. Зменшено обсяг 

субсидій і включила їх 

до механізмів політики 

регіонального розвитку. 

2. Скасовано 600 

обов’язкових ліцензій 

та дозволів на 

національному та 

муніципальному рівнях. 

3. Надання дозволу на 

застосування 

податкового кредиту. 

4. Вступ до ЄС. 

1. Обмеженість права 

власності на 

сільськогосподарські 

землі. 

1. Активне членство в 

міжнародних 

економічних 

організаціях 

2. Збільшення 

прибутків іноземних 

філій в країні. 

3. Поступове 

зниження процентних 

ставок по кредитах. 
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Продовж. табл. 1.2 

Країна Механізми державного 

управління 

Недоліки в управлінні Результати управління 

Чехія 1. Кількість 

адміністративних 

процедур реєстрації 

бізнесу зменшили (з 10 

до 8). 

2. Надається підтримка 

проектам у галузі 

виробничої діяльності в 

обробній 

промисловості. 

1. Обмеженість 

володіння нерухомим 

майном іноземними 

компаніями. 

2. Обмеженість права 

власності на 

сільськогосподарські 

землі. 

1. Економічний 

розвиток окремих 

регіонів та в цілому в 

країні. 

 

Словаччина 1. Спеціальні стимули 

тільки для іноземних 

інвесторів. 

2. Кількість 

адміністративних 

процедур реєстрації 

бізнесу зменшили 

майже вдвічі (скасовано 

4 процедури реєстрації). 

1. Обмеження 

власності в сфері 

радіомовлення. 

1. Зменшилась 

кількість часу для 

реєстрації нової 

компанії, з 103 до 16 

днів. 

Угорщина 1. Надання великим 
іноземним інвесторам 
перевагу у вигляді 
десятирічних 
податкових канікул 
2. Кількість 
адміністративних 
процедур реєстрації 
бізнесу зменшили (з 6 
до 4). 
3. Запроваджено 
електронну реєстрацію 
компаній. 
4. Надання податкових 
пільг для інвестицій в 
проекти, пов’язані з 
виробництвом 
продукції, які 
передбачають 
розширення і розвиток, 
для створення робочих 
місць. 

1. Обмеженість права 
власності на 
сільськогосподарські 
землі. 
2. Існує вимога щодо 
збереження 
щонайменше 50% у 
володінні 
вітчизняного суб’єкта 
господарювання в 
сфері безпеки і 
національних 
авіакомпаніях. 

1. Скоротився час 
реєстрації бізнесу в 10 
разів (з 52 до 5 днів). 
2. Скоротився час 
оформлення нового 
підприємства з 36 до 
16 днів, а також 
зменшилися витрати. 

*Джерело: власне дослідження [100, с. 131]. 

 

Науковці з Азіатського банку приділили основну увагу проблемам 

відсталості прикордонних регіонів країни та чинниками їх інвестиційної 

непривабливості. Корисна інформація була запозичена з редакційних статей 

газет «Хінду» та «Дейлі Ньюс», де критикувалась протекціоністська політика 
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Уряду, коротко повідомлялося про нові інвестиційні проекти індійських 

корпорацій у регіоні. 

З 1991 р. індійське керівництво почало проводити нову промислову 

політику, складовою частиною якої стало залучення ПІІ. Для цього було 

необхідно створити належну міжнародну договірно-правову базу та 

лібералізувати зрегульований сектор надання дозволів на інвестування 

західного капіталу. 

Станом на 2006 рік договори про уникнення подвійного оподаткування 

було укладено з 74 країнами, а ще 54 країни підписали угоди з Індією про 

заохочення та захист взаємних інвестицій, які передбачали національний 

режим та статус найбільшого сприйняття для закордонних інвесторів, повну 

репатріацію їх прибутків та недопущення націоналізації вкладень без 

належної компенсації [102]. 

Що стосується внутрішьоіндійського регулювання, то в більшості 

галузей економічної активності дозволено 100-відсоткові закордонні 

інвестиції. Все південне узбережжя Індії вкрите спеціальними економічними 

зонами китайського зразка, в яких інвестори матимуть «податкові канікули» і 

зможуть безперешкодно ввозити засоби виробництва [101]. Провайдери 

інтернет-сервісу та розважальних телеканалів мають право перебувати в 

повній іноземній власності, обмеження існують тільки для каналів новин та 

радіостанцій, які також ретранслюють новини та політичні передачі. Таким 

чином, приватний капітал повинен вирішити за свій кошт такі традиційні 

індійські проблеми, як значні витрати на імпорт озброєнь, високий рівень 

неписьменності серед жінок на півночі та сході країни, відсутність 

телекомунікаційних мереж у багатьох регіонах. Результати лібералізації 

перевищили всі очікування, адже в Індії з’явились не тільки інвестиції 

транснаціональних корпорацій, але й нові спільні підприємства, які створили 

місцеві конгломерати з західними партнерами, ставши завдяки цьому 

глобальними гравцями. 

Завдяки стабільній стратегії у створенні нормотворчої бази сприяння 

Індія стала більш зручнішим та більш прогнозованим партнером для 

підприємців з розвинених країн. 
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Ефективним прикладом проведення державної інвестиційної політики є 

досвід Китаю. Інвестиційна політика даної держави регулюється відповідним 

законодавством або нормативними положеннями. У Китаї було прийнято 

декілька сотень законів і підзаконних актів, регулюючих іноземні інвестиції, 

що було зумовлено політикою, яка проводилася щодо залучення іноземного 

капіталу і використання його для вирішення завдань економічного розвитку. 

Також прийнято низку нормативних актів, що стосуються створення 

підприємств, заснованих на китайському та іноземному капіталі або 

підприємств, що повністю належать іноземному капіталу. У змішаних 

підприємствах частка капіталовкладень іноземних учасників повинна 

складати не менше 25 %, що повинно сприяти серйозним і значним 

капіталовкладенням. Верхня межа не визначена. У встановленні цього 

мінімуму складається одна з особливостей законодавства КНР, оскільки в 

законодавстві ряду інших країн обмежується максимум іноземної участі (він 

може бути не більше 50 або 49 %) [13, с. 75]. 

Важливою передумовою прориву в інвестиційному розвитку Китаю є 

зміна ставлення влади до інвесторів. Кар’єрні перспективи багатьох 

чиновників поставлені в залежність від їхньої спроможності залучати 

іноземні інвестиції [15, с. 185]. 

Аналізуючи досвід Болгарії, Чехії, Польщі та Угорщини, так званих 

країн ЦСЄ, показує, що даний регіон споживає результати успішної хвилі 

реформ і змін, зокрема більш низькі ставки податків, членство окремих країн 

в ЄС, поліпшення інфраструктури [44]. У країнах регіону постійно 

здійснюються заходи, спрямовані на створення більш сприятливого бізнес-

середовища для інвесторів. Зокрема, Словаччина, згідно дослідження 

Світового Банку «Ведення бізнесу в 2005 р.: усунення перешкод для 

зростання», була визначена як один із двох найбільш «успішних 

реформаторів інвестиційного клімату» у світі. Реформи в інших країнах 

регіону також були проаналізовані Світовим Банком. У перелік найкращих 

10 реформаторів у світі також були внесені Литва й Польща [50, с. 32]. 

Ключовими складовими формування сприятливого інвестиційного 

клімату є низка інституційних характеристик економік країн регіону, які 
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забезпечують стійкий фундамент для розвитку як інвестиційних процесів, так 

і стабільності економічного розвитку країни. 

Членство низки країн в Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) і членство чи асоціація з ЄС обмежують простір для 

дискримінаційної політики і вимагають надання рівних прав для вітчизняних 

та іноземних підприємств. Загальні режими прогресивно були доповнені 

законами, що регулюють специфічну діяльність (банківська справа, 

страхування, фондові біржі, права інтелектуальної власності, вільні 

економічні зони і промислові парки і т.п.), що сприяло подальшому 

наближенню регуляторного середовища до норм розвинених ринкових 

економік. 

Привабливості країн ЦСЄ для іноземних інвесторів на сході значно 

підвищилась з розширенням ЄС. Таким чином, прийняття acquіs 

communautaіre ЄС націлене на вирівнювання правового та регуляторного 

середовище країн ЦСЄ з ЄС. Це зменшує ризики для ПІІ в ЦСЄ й надає 

важливу перевагу перед іншими ринками, що розвиваються. Інтелектуальні 

права власності залишаються в цьому випадку слабо забезпеченими. 

Розширення ЄС також забезпечило доступ нових членів співтовариства 

до структурних фондів ЄС, що прискорює модернізацію місцевої 

інфраструктури і спрощення процесу транспортування і логістики для 

іноземних багатонаціональних компаній. 

Країни ЦСЄ володіють низкою специфічних активів. Серед них слід 

відмітити значний людський капітал, розвинену інфраструктуру, сприятливе 

інвестиційне середовище, і зручне розташування в центрі величезного 

європейського ринку. Дані факти передбачають високу здатність країн 

регіону конкурувати з великими ринками, які розвиваються за рахунок 

залучення в майбутньому ПІІ в високотехнологічні проекти. 

Відсутність дискримінації іноземних юридичних осіб, національний 

режим для іноземних інвесторів є основною правовою нормою в країнах 

ЦСЄ. В усіх країнах юридично закріплено однакове ставлення до іноземних 

та національних юридичних осіб в усіх сферах, зокрема і в процесі 

приватизації державного майна, за винятком оборонної та банківської 



 

 

49 

4
9
 

галузей. Національний режим для іноземних інвесторів гарантує їм вільний 

доступ на внутрішні ринки і дозволяє брати участь у приватизації. Зокрема, 

трансформація режимів щодо ПІІ забезпечила значний прогрес у контексті 

вступу до ЄС, з точки зору гармонізації правових систем країн з правовою 

системою ЄС. Країни ЦСЄ, що вступили до ЄС у 2005 р. і 2007 р., на підставі 

угоди про асоціацію, прийняли зобов’язання надавати національний режим 

та режим найбільшого сприяння інвесторам відносно створення підприємств 

з інших країн ЄС. Крім того, протягом перехідного періоду, країни ЦСЄ 

погодилися не вводити жодних нових дискримінаційних заходів. 

Зобов’язання також були розширені і включали дозвіл підприємствам 

наймати як ключовий персонал громадян інших країн, так і здійснювати 

будь-які платежі або перекази по поточному рахунку платіжного балансу і 

вільне переміщення капіталу відносно прямих інвестицій і портфельних угод; 

передбачали уникнення обмежувальних ділових практик, надання будь-якої 

державної допомоги, що спотворює конкуренцію; співпрацю для підтримки і 

поліпшення інвестиційного клімату, головним чином шляхом створення 

сприятливої юридичної системи, обміну інформацію про інвестиційні 

можливості [17, с. 322]. 

Заходи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату на 

національному рівні доповнені укладенням міжнародних угод, спрямованих 

на забезпечення додаткових гарантій лібералізації і правового захисту для 

іноземних інвестицій. Країни ЦСЄ уклали значну кількість двосторонніх 

інвестиційних угод і угод про уникнення подвійного оподаткування з 

більшістю важливих країн-партнерів. Крім того, всі країни ЦСЄ приєдналися 

до Конвенції про визнання й приведення у виконання іноземних арбітражних 

рішень (Нью-Йоркська конвенція) і ратифікували Конвенцію про 

врегулюванню інвестиційних суперечок між державами і громадянами інших 

країн (ІCSІ). Всі країни ЦСЄ є також учасниками Агентства по 

багатосторонньому гарантуванню інвестицій (MІGA), тим самим надаючи 

доступ до багатостороннього механізму для страхування від некомерційних 

ризиків у цих країнах. Нарешті, членство країн ЦСЄ в СОТ обумовило те, що 

вони є учасниками трьох основних пов’язаних з інвестиціями угод СОТ: 
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Генеральної угоди по торгівлі послугами (GATS), Угоди про пов’язані з 

торгівлею інвестиційні заходи (TRIMs) і Угоди про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (TRIPS). 

У зазначених країнах відсутні обмеження на розподіл і вивезення 

капіталу підприємствами до материнських іноземних компаній. Питання 

оподаткування дивідендів, роялті та відсоткових доходів регулюються 

відповідними двосторонніми угодами щодо уникнення подвійного 

оподаткування. Разом з тим, в окремих країнах регіону існує також низка 

обмежень стосовно володіння і управління інвестиціями іноземними 

інвесторами. Основні обмеження для іноземного володіння стосуються землі 

й споруд [19, с. 71]. 

Що стосується інших обмежень щодо володіння і управління, які 

застосовуються у певних сферах виробництва або діяльності стратегічного 

значення. Наприклад, існує вимога щодо збереження щонайменше 50 % 

власності у володінні вітчизняного суб’єкта господарювання в сфері безпеки 

і в національних авіакомпаніях в Угорщині. У Латвії іноземцям не 

дозволяється володіти контрольним пакетом акцій у сфері послуг з безпеки, в 

авіатранспорті, телебаченні і радіомовленні. У Словенії обмеження власності 

застосовуються у сфері військових поставок, страхуванні, перестрахуванні, 

управлінні інвестиційними фондами, аудиті, видавництві і радіомовленні. У 

Словаччині власність обмежена в сфері радіомовлення. У Польщі інвестори з 

країн, що не входять в ОЕСР, не допускаються до управління аеропортами і 

морськими портами, підприємствами ОПК [8]. 

Відтак прогрес країн ЦСЄ в напрямку формування сприятливого 

інвестиційного клімату полягає як у формуванні загального регуляторного та 

інституційного середовища, спрямованого на розвиток ринкової економіки, 

забезпечення дієвої конкуренції між суб’єктами господарювання. Для 

реалізації інвестиційного потенціалу інвестиційного клімату необхідно на 

кожному конкретному аграрному підприємстві (районі, області тощо) 

розробляти інвестиційну стратегію розвитку, яка через алгоритм 

представлена нами на рисунку 1.3. 
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Відповідність інвестиційної стратегії критеріям 

Рис. 1.3. Алгоритм розробки інвестиційної стратегії розвитку  

аграрних підприємств* 
*Джерело: розроблено автором. 
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Виходячи з даного алгоритму слід зазначити що ключовим є оцінка 

варіантів стратегії інвестиційної діяльності та вибір оптимального з них на 

основі системи критеріїв. 

Слід при цьому відмітити, що процес формування сприятливого 

інвестиційного управління в аграрному секторі, який являє собою невід’ємну 

складову розвитку інвестиційного середовища, у кожній країні 

характеризується специфічними рисами, обумовленими особливостями 

становлення та формування власної економічної моделі. Зокрема 

інвестиційна активність в аграрній сфері США сконцентрована на 

стимулюванні ефективного функціонування фермерських господарств, які є 

основою системи аграрного виробництва. У цьому аспекті велика роль 

відводиться забезпеченню діяльності механізмів фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку фермерства, до яких слід віднести систему 

кредитування фермерів, що складається з комерційних банків, 

індивідуальних кредиторів і страхових компаній. Їхнє функціонування 

відбувається в умовах мінімізації податкового навантаження, що також 

позитивно впливає на загальний стан інвестиційного клімату [95, с. 108].  

Відсутність обмежень на переказ і конвертацію валюти для поточних 

операцій, або для ПІІ не обов’язково поширюється на портфельні інвестиції. 

Іноземні компанії можуть вільно конвертувати або переказувати валюту для 

здійснення платежів за кордон і можуть також переказувати свій дохід після 

сплати податкових зобов’язань. Капітал може бути вільно репатрійований 

після ліквідації. Звичайно відсутні обмеження для кредитів від місцевих 

фінансових установ чи зарубіжних. 

Європейська практика забезпечення інвестиційно-інноваційного 

розвитку системи аграрного виробництва свідчить, що в системі 

інвестиційного кредитування домінуюче місце займають саме кредити на 

придбання нових технічних засобів та оптимізацію технологічного 

забезпечення економічної діяльності. Зокрема до 70% кредитів видається 

одним з найбільших банків Франції Credit Agricoli на техніко-технологічне 

оновлення аграрного виробництва в малому та середньому бізнесі. 
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1.3. Управління інвестиціями як фактор ефективного розвитку 

аграрних підприємств 

 

В умовах поширення глобальних процесів становище країни у 

світовому господарстві все більше залежить від конкурентоспроможності 

підприємств. При цьому серед факторів, які визначають 

конкурентоспроможність, найбільше значення приділяється якості 

інноваційних систем, породжених розвитком НТП [65, с. 198]. Тому, як 

зазначають М. Зубець і С. Тивончук, в загальній структурі стратегічних 

пріоритетів суспільного розвитку в абсолютній більшості країн до одного з 

першочергових завдань відносять НТП [14, с. 28]. Тому проблеми активізації 

інноваційної модернізації економіки і її технологічного відновлення, 

стимулювання інвестиційних надходжень для фінансування інновацій у 

контексті підвищення конкурентоспроможності є сьогодні одними із 

центральних в економічній теорії [30, с. 82]. Особливо важливе інноваційне 

оновлення аграрних підприємств. Водночас таке оновлення потребує 

інвестиційного забезпечення, що базується на управлінні інноваційною 

діяльністю та інноваційними процесами (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Модель управління інвестиційною діяльністю підприємств* 

* Джерело: розроблено автором. 
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Управління інвестиційним процесом являє собою технологію 

інвестиційної діяльності, спрямованої на її результативне виконання. Загалом 

управління інвестиційною діяльністю спрямоване на формування 

інвестиційної стратегії, а управління інвестиційними процесами – на 

реалізацію стратегічних інвестиційних цілей у вигляді тактичних і 

оперативних управлінських рішень. 

Основною перешкодою для інноваційного розвитку економіки України 

є відсутність системного підходу до забезпечення інвестиційної діяльності. 

Сьогодні в нашій економіці мають місце лише окремі елементи інноваційної 

структури, існує кілька регіональних інноваційних центрів. Тому концепція 

сталого розвитку України припускає формування і цілеспрямований розвиток 

цивілізованого ринку науково-технічної інноваційної продукції [25, с. 82]. 

Однак, В. М. Яценко зазначає, що, незважаючи на деяке пожвавлення 

інвестиційного процесу в Україні, позитивні тенденції в інвестиційній сфері 

ще не набули сталого характеру [99, с. 72]. В умовах трансформації 

економічних відносин продовжують діяти фактори, які стримують розвиток 

інвестиційної й інноваційної діяльності:  

1) низький рівень попиту на науково-технічні розробки з боку 

виробничого сектора економіки; 

2) неспроможність господарюючих суб’єктів до сприйняття 

інноваційних технологій через значний фізичний і моральний знос їх 

матеріально-технічної бази; 

3) недосконалість податкової системи; 

4) ризикованість інноваційних заходів. 

Невідкладне завдання інвестиційного управління держави – 

поліпшення інвестиційного клімату, на яке повинна бути націлена дія всіх 

державних органів. Однак ці дослідження проводяться в умовах відсутності 

загальнодержавних теоретичних і методологічних напрацювань стосовно 

проблем вивчення інвестиційного клімату, а саме: 
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– теоретично необґрунтовані фактори залучення іноземних 

інвестицій; 

– не прийнята єдина методика оцінки інвестиційної привабливості 

окремих господарюючих суб’єктів і їх об’єднань; 

– відсутній системний підхід до моніторингу інвестиційного клімату; 

– наявна проблема достовірності статистичної інформації стосовно 

питань інвестування у вітчизняній економіці [55, c. 18]. 

Наведені дані підтверджують висновок В. Трегобчука про те, що 

інвестиційний процес продовжує занепадати, попри деяке пожвавлення в 

останні роки. На нашу думку, це говорить про те, що державне інвестиційне 

управління не було спрямовано на подолання сформованої тут кризової 

ситуації і не враховувала реальний стан продуктивних сил, що 

характеризується наразі як катастрофічний [94, с. 11-12]. 

Такі вітчизняні дослідники, як В. Геєць [5, с. 6], Б. Кваснюк [6, с. 17], 

М. Кісіль [41, с. 15], І. Лукінов [53, с. 5] при розгляданні проблем управління 

інвестиційною діяльністю підприємств насамперед звертають увагу на стан 

інвестиційного процесу, від якого також залежить характер і сутність 

інвестиційного клімату. У той же час з методологічної точки зору проблема 

розкриття сутності інвестиційного клімату залишається відкритою і потребує 

доробки. 

Інвестиційний клімат можна розглядати як комплекс цілеспрямованих 

заходів загальнодержавного і регіонального рівнів в межах певної території 

(регіону), що визначається політичними, соціальними, економічними, 

техніко-технологічними, ресурсними чинниками, які впливають на залучення 

інвестицій. На наш погляд, саме надані чинники формують конкретизовані 

критерії інвестиційного вибору і на підприємствах аграрного сектору 

економіки (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Класифікація критеріїв інвестиційного вибору аграрних підприємств 
 

Критерії Характеристика 

Цільові 

Визначаються соціально-економічною ситуацією в країні,  регіоні, 

корисністю проекту для держави, регіональної економіки, аграрних 

підприємств 

Зовнішні  

Правова  забезпеченість проекту 

Відповідність чинному законодавству 

Можливий вплив перспективного законодавства на здійснення проекту 

Потенційна реакція суспільної думки на реалізацію проекту 

Вплив проекту на рівень зайнятості сільського населення. 

Критерії суб’єкта 

інвестиції, який 

здійснює проект 

Маркетингова стратегія 

Дані про фінансовий стан 

Дані про потенціал росту 

Показники диверсифікації 

Критерії науково-

технічної перспективи 

Ступінь перспективності використаних науково-технічних рішень 

Рівень інноваційності проектів  

Приріст величини науково-технічних знань трудового потенціалу 

Приріст вартості інтелектуальної власності 

Комерційні 

Розмір інвестицій, стартових витрат на здійснення проекту 

Потенційний річний розмір прибутку 

Очікувана норма чистого дисконтованого прибутку 

Величина внутрішньої норми доходності 

Відповідність проекту критеріям економічної ефективності 

капітальних вкладень у галузеве аграрне виробництво 

Виробничі 

Можливість зниження витрат сировини, матеріалів 

Приріст величини необхідного додаткового устаткування 

Ступінь необхідності технологічних нововведень 

Наявність та відповідність складових ресурсного потенціалу 

Можливість впровадження безвідходних технологій у аграрному  

виробництві 

Ринкові 

Відповідність проекту потребам аграрного ринку 

Оцінка імовірності комерційного успіху 

Цінова політика на проектну продукцію 

Необхідність і форми маркетингових послуг та реклами 

Відповідність проекту вже існуючим збутовим каналам 

Оцінка перешкод виходу на ринок і очікуваний характер конкуренції 

Критерії регіональних 

особливостей реалізації 

проекту 

Застосування ряду місцевих регіональних законодавчих актів. 

Ресурсні можливості регіону, аграрного підприємства, ступінь 

соціальної нестабільності, стан інфраструктури у сільській 

місцевості 

Приріст кількості робочих місць 

Зниження рівня безробіття 

Ріст заробітної плати аграріїв регіону, аграрного підприємства 

Приріст величини податкових надходжень до бюджету 

Екологічні 

Екологічні наслідки для оточуючого середовища (флори, фауни, 

земельних ресурсів) 

Зміни цін від виробництва та реалізації екологічно чистої 

продукції на природні ресурси  

Зміни доходів від виробництва та реалізації екологічно чистої 

продукції 

*Джерело: узагальнено автором. 
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Як бачимо з таблиці 1.3 основними критеріями інвестиційного вибору є 

цільові, зовнішні і внутрішні критерії суб’єкта інвестицій, який здійснює 

проект, критерії науково-технічної перспективи, комерційні, виробничі, 

ринкові, критерії регіональних особливостей реалізації проекту. Окрім даних 

стандартних критеріїв, нами пропонується розглядати екологічний 

критерій, що є основою не тільки продовольчої безпеки, а й 

євроінтеграційних прагнень України. 

Враховуючі численні результати наукових досліджень вітчизняних 

вчених [5, с. 6]; [6, с. 17]; [53, с. 5], щодо інвестиційного управління нами 

виявлено класифікацію чинників які умовно можна розділити на :  

1) діючі та сплячі (активні та неактивні); 

2) секторальні та загальні; 

3) зовнішні та внутрішні тощо. 

Також нами встановлено, що більшість експертів користується 

стандартною номенклатурою чинників, що за міжнародною класифікацією 

формують пакет, так званих, економічних свобод:  

1) торгова і податкова політика;  

2) роль держави;  

3) монетарна політика;  

4) іноземні інвестиції;  

5) банківська політика;  

6) заробітна плата;   

7) право власності;  

8) регулювання ринку;  

9) сірий (тіньовий) ринок [51, с. 9].  

Проведені дослідження свідчать, що даний перелік для аграрного 

сектору є не дуже коректним через його залежність від інфляційних та 

дефляційних впливів. Особливо це помітно через відкритість аграрної 

економіки України, а відповідно – волотільності цін. 
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Тому, нами запропоновано враховувати 10-й фактор (рівень інфляції), 

який є надто важливим, на наш погляд, в сучасній економіці аграрних 

підприємств - це рівень інфляції. Кожен з цих факторів оцінюється за 5-

бальною системою. У системі зазначеного міжнародного рейтингу Україна 

займає 135-е місце. Традиційно високі рейтинги мають промислово розвинені 

країни світу, а саме: США, Великобританія, Швейцарія, Нова Зеландія та ін.  

Відповідно до діючих інвестиційних чинників, що впливають на 

інвестиційне управління аграрних підприємств складає низка його 

структурних елементів, які разом можуть формувати синергетичний ефект. 

Останнє у формальному вигляді можна записати так: 

КIEIЧ
n

i

i

1
,                                           (1.1) 

де IЧ – інвестиційний чинник; 

IEi – i-й інвестиційний елемент; 

К – коефіцієнт інфляції, що враховує зниження вартості грошової маси. 

 

Поліпшення інвестиційного управління для аграрних підприємств має 

важливе значення в умовах кризової економіки, коли дійсною альтернативою 

вкладання коштів в розвиток аграрної сфери виступає розміщення коштів у 

ліквідні цінні папери на фінансовому ринку. У результаті інвестиційне 

управління для підприємств аграрної галузі проявляється у двох аспектах: 

економічному і соціальному. В економічному – через зростання (падіння) 

макроекономічних факторів, насамперед ВВП на душу населення й 

експортних можливостей. Що стосується соціального фактора, то його 

проявом є зниження соціальних ризиків, збільшення заробітної плати, 

збільшення обсягів заощаджень, що змушують до зростання інвестицій. 

Ефективне інвестиційне управління дає і мультиплікаційний ефект, коли 

вкладення інвестицій у розвиток однієї галузі економіки, наприклад, 

аграрної, на певній території приводить через зростання її дохідності до 
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залучення інших сфер (наприклад, будівельної, хімічної промисловості тощо) 

і в цілому до перспектив росту інвестиційних вкладень і в них. 

Як зазначає В. С. Локшин, інвестиційному управлінню підприємств на 

окремий території властивий і принцип конкурентоспроможності [51, с. 7]. 

Як правило, інвестор за інших рівних умов буде вкладати інвестиції саме в 

територію з порівняно вищими ознаками конкурентоспроможності, тобто 

саме туди, де потенційна окупність інвестиційних вкладень буде більш 

швидкою. Можна розглядати інвестиційний процес управління, як 

підприємств, держави, так і регіону в цілому. Такий розподіл необхідно 

робити в зв’язку з додатковими регіональними можливостями щодо 

створення певних сприятливих умов, преференцій стосовно реального 

інвестора. У такому разі навіть чинники інвестиційного ризику не стануть на 

заваді вкладання коштів в розвиток тієї чи іншої території, наприклад там де 

розташовані максимально аграрні підприємства. 

Інвестуванню в території, наприклад, аграрні, де інвестиційне 

управління не є досить результативним, також підтримують значні 

непередбачені економічні можливості розвитку регіонів, наприклад, 

відкриття родовищ стратегічних ресурсів, що позитивно впливатиме на 

розвиток аграрних підприємств. 

Ступінь інвестиційного управління аграрних підприємств також 

визначається типом економічної системи, а саме типом і характером 

економічних відносин які склалися у суспільстві. Насамперед, це відносини 

власності, тому що саме вони, на наш погляд, визначають специфіку 

реалізації в державі інвестиційного процесу і в цілому можливостей 

майбутнього інвестування. 

За міжнародною класифікацією всі країни світу можна поділити на 

чотири групи за рівнем забезпечення зазначених економічних свобод: вільні, 

частково вільні, майже невільні і невільні. Наша країна, як ми вважаємо, 

входить до третьої групи, що безпосередньо впливає на імідж держави 
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відносно ефективності інвестиційного управління задля залучення 

потенційних інвесторів. 

Ми вважаємо, що для підвищення ефективності інвестиційного 

управління підприємств в економіці Україні потрібно втілити в життя 

наступні заходи, а саме: 

– удосконалити, як на загальнодержавному так, і на регіональному 

рівнях законодавство України відносно управління інвестиційною діяльністю 

підприємств; 

– вести законотворчу діяльність у напрямку погодженості 

інвестиційного законодавства з іншими законодавчими документами, що 

позволить надати інвестиційному законодавству статус кодексу 

(«Інвестиційного кодексу»), а саме особливу увагу в «Інвестиційному 

кодексі» треба приділити підтримці вітчизняних і іноземних інвесторів; 

– розглянути перспективі надання податкових пільг інвесторам для 

підприємств стратегічно важливих галузей і сфер; 

– поновити та переглянути дію законодавчої бази щодо рішень з 

формування і діяльності спеціальних економічних зон та територій 

пріоритетного розвитку; 

– сприяти зменшенню та запобіганню інвестиційних ризиків через 

систему механізмів державного фінансового регулювання; 

– знизити матеріало- й енергоємність на одиницю продукції, шляхом 

забезпечення якісних характеристик підвищуючи її конкурентоспроможність 

[26, с. 97]; [34, с. 360]. 

Виконання зазначених заходів, як ми вважаємо, можна було б 

здійснити за допомогою відповідної державної програми, вирішальним 

кроком якої виступала б ідея формування ефективного інвестиційного 

управління в Україні. Це б призвело насамперед до підвищення рівня 

соціально-економічного розвитку як регіонів так і держави, а також до 

підвищення економічної безпеки країни та створення можливостей на основі 

конкурентоспроможності виходу України на світовий ринок. 
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Аналізуючи перспективи управління інвестиційної діяльності 

підприємств в аграрній сфері, виділяються наступні фактори, що обумовили 

погіршення інвестиційного клімату вітчизняного агровиробництва:  

– зменшення припливу фінансових ресурсів у агровиробництві 

(скорочення виручки від реалізації продукції) як результат скорочення 

платоспроможного попиту населення на продовольство;  

– додаткове зниження прибутків вітчизняних товаровиробників 

внаслідок необґрунтовано високої частки імпортного продовольства на 

внутрішньому українському ринку, що призвело до звуження ринку збуту;  

– проведення в стислі терміни корінної перебудови всієї системи 

бюджетних відносин, відмова від державної підтримки сільського 

господарства без адекватної компенсації фінансових втрат виробникам 

продовольства;  

– збереження монополізованої структури промислового сектора, 

вітчизняного агровиробництва і відсутність ринкових механізмів, 

регулюючих цінові взаємини аграрних, переробних і торгово-закупівельних 

виробництв. Це призвело до зростання цінового диспаритету та погіршення 

фінансово-вартісних пропорцій міжгалузевого обміну, формування 

дисбалансу між прибутками і витратами; 

– недосконалість процесів земельної реформи та інституційних 

перетворень в сільському господарстві й суміжних галузях аграрного 

сектору. 

У цьому аспекті виникає в якості пріоритетного управління державної 

інвестиційної політики вітчизняної економіки необхідність у визнанні 

аграрного виробництва. Для прийняття такого рішення є важливі передумови 

і причини. З історії нашої країни, ми чітко бачимо, що це історія розвитку 

аграрної держави. Для розвитку аграрного виробництва в Україні, слід 

відзначити, є в наявності найсприятливіші природні умови. І, нарешті, основа 

– саме особливості аграрного сектору, перш за все аграрні підприємства, 
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мають значний економічний потенціал, який сприяє розвитку як самого 

аграрного виробництва, так і багатьох галузей промислового виробництва.  

Насамперед актуальним наразі є визнання аграрного виробництва 

пріоритетною галуззю національної економіки, в існуючих умовах 

загострення кризових явищ в економічній сфері держави в цілому і в 

суспільному житті населення. Існуюча криза дозволила нам одразу визначити 

найбільш уразливі місця національної економіки (металургія, хімічна 

промисловість) і дійсно найбільш міцну галузь – аграрне виробництво не 

тільки на регіональному, а й на загальнодержавному рівні. 

Ми вважаємо, що інвестиції мають бути інноваційними, тобто повинні 

вкладатися в сучасні інноваційні технології та виробництво інноваційних 

продуктів. На нашу думку, стимулювання з боку держави саме інноваційного 

управління інвестиційного розвитку дозволить забезпечити стійкий розвиток 

економіки України в умовах прискорення інтеграційних та глобалізаційних 

процесів. Таке державне регулювання інвестиційно-інноваційного процесу на 

основі системного та комплексного підходу дозволить створити дієву 

систему умов забезпечення інвестиційного управління такого рівня, який 

дасть поштовх до його якісно нового, інноваційного розвитку [21, с. 37]. 

Аграрні підприємства потребують значних коштів для модернізації 

виробництва і підвищення конкурентоспроможності. В Україні діє 

малоефективна система фінансово-кредитної підтримки аграрного 

товаровиробника, оскільки кредитне забезпечення  аграрних підприємств 

суттєво залежить від суми коштів державного бюджету, спрямованих на 

програму здешевлення позик для аграріїв. Чинний механізм здешевлення 

кредитів із державного бюджету є малодоступним для аграрних підприємств, 

оскільки не всі аграрні підприємства мають задовільний фінансовий стан і 

повністю відповідають вимогам і бажанням банкірів [18, с. 95]. 

Успіх ринкової трансформації економіки України, забезпечення її 

зростання значною мірою залежить від впровадження сучасних форм і 

механізмів стимулювання суспільного розвитку. Інтеграція України у 
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європейські та світогосподарські процеси зумовлює необхідність більш 

повного використання провідного досвіду країн, що стали на шлях 

прискореного розвитку [27, с. 67].  

Держава бере участь в інвестиційному процесі як прямо через 

державний сектор економіки, так і опосередковано, через свої інститути: 

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, Національний банк 

України, Фонд держмайна України, Антимонопольний комітет України.  

Процес державного управління складається з правил, що вводяться 

державними органами для заохочення або обмеження економічної діяльності, 

шляхом встановлення цін, призначення стандартів продукції і встановлення 

умов, за яких нові фірми можуть увійти в галузь, а також – з комплексу 

заходів, що забезпечують їх виконання. Таким чином держава, впливаючи на 

економічні суб’єкти, заміщує тим самим координацію економіки за 

допомогою ринку, а в решті координацією економіки за допомогою держави. 

В Україні ж політика регулювання аграрної сфери спрямовується для 

вирішення поточних проблем, а довготермінові наслідки не враховуються. 

Витрачання великих коштів на імпортні продукти створює робочі місця в 

інших країнах, позбавляючи українців як роботи, так і доходу. В аналогічній 

ситуації в Японії, де імпорт в середньому становить не більше 40 % 

споживання продовольства, забезпеченню продовольчої безпеки в «Доктрині 

комплексної безпеки» Японії надано особливе місце (поряд з воєнною 

безпекою і паливною проблемою). Заходи регулювання з боку японського 

уряду, це географічна диверсифікація постачальників продовольства та 

нарощування внутрішнього виробництва аграрної продукції і продовольства.  

Необхідно відмітити наявність цілої низки наукових підходів до 

визначення шляхів розвитку інвестиційного середовища в сфері аграрного 

виробництва, кожен з яких в своїй основі містить власне розуміння сутності 

вітчизняного аграрного сектору, специфіки функціонування його складових 

та перспектив їхньої подальшої діяльності [33, с. 45].  
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Зокрема М. Однорог виділяє наступні принципи здійснення управління 

інвестиційної політики підприємств в аграрній сфері [61, с. 109]: 

– послідовне збільшення частки власних коштів підприємств у 

загальному обсязі капітальних вкладень;  

– розширення практики спільного державно-комерційного 

фінансування проектів;  

– посилення контролю з боку держави за цільовим витрачанням 

коштів державного бюджету, спрямованих на інвестиції;  

– розширення практики страхування і гарантування підтримуваних 

державою інвестиційних проектів;  

– стимулювання іноземних інвестицій.  

Необхідно відмітити, що запропоновані засади управління 

інвестиційною політикою, на нашу думку, не відображають соціально-

економічного аспекту функціонування суб’єктів аграрного виробництва, 

інтеграції переважної більшості діючих аграрних підприємств у процеси 

розбудови сільських територій, а також регіональної специфіки 

функціонування аграріїв. Також слід відзначити, що з п’яти запропонованих 

заходів три передбачають активну державну підтримку інвестиційної 

діяльності по відношенню до суб’єктів вітчизняного аграрного 

підприємництва. Нажаль за сучасних умов дана ситуація не вважається нам 

імовірною. 

В. С. Новіков, вказуючи на необхідність врахування регіональної 

специфіки управління інвестиційним забезпеченням суб’єктів аграрного 

підприємництва [60, с. 28], вважає за необхідність розробки відповідної 

регіональної інвестиційної стратегії, що сприятиме, на його думку, 

ефективному управлінню інвестиційною діяльністю та підвищить рівень 

інвестиційного забезпечення сільгоспвиробників. У цьому аспекті ним 

виділено наступні напрямки інвестиційного розвитку в аграрній сфері. 

1. Оцінка діяльності існуючих в регіонах виробництв за типом, стадією 

розвитку, ступенем стратегічного значення і створення на даній підставі 
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класифікатора підприємств, який у подальшому доречно пропонувати 

потенційному інвестору. 

2. Зростання платоспроможності регіонів – вимагає підвищення 

ефективності бюджетної політики за рахунок проведення індивідуальної 

роботи з одержувачами позик із регіональних бюджетів. 

3. Сприяння розвитку бізнесу та підвищення конкурентоспроможності 

регіонів – передбачає аналіз конкурентоспроможності регіональних 

підприємств та їх активізацію. 

Вказані управлінські заходи базуються на регіональному підході до 

розвитку аграрного виробництва і оптимізації системи ресурсного 

забезпечення аграрних підприємств, що функціонують на базі конкретного 

села або району. З одного боку даний підхід передбачає детальну 

індивідуальну оцінку господарств певної місцевості та розробку адресних 

заходів у сфері удосконалення управління інвестиційнім забезпеченням 

суб’єктів аграрного підприємництва. Водночас, підвищення рівня 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості одного регіону 

автоматично знижує відповідні показники сусідніх. Специфіка 

функціонування аграрної галузі, її суттєве соціально-економічне значення 

створюють підстави для занепокоєння можливими результатами подібної 

регіональної конкуренції, при тому, що сама ідея врахування регіональної 

специфіки функціонування аграрних підприємств при удосконаленні 

управління інвестиційної діяльності є, на нашу думку, досить цікавою та 

надзвичайно актуальною [37, с. 127]. 

Ще одним напрямком покращення інвестиційного управління в 

сільському господарстві вважається активне залучення іноземних інвесторів, 

надходження коштів яких має не тільки сприяти розвитку галузі, а й 

свідчитиме про відповідний рівень привабливості аграрного сектору як 

об’єкту інвестування. Його ідеологічною основою є стимулювання активної 

інтеграції вітчизняної економіки у глобальний простір та адаптація суб’єктів 
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господарювання до загальносвітових стандартів ведення підприємницької 

діяльності [20, с. 120]. 

Так зокрема В. Я. Плаксієнко виділяє наступні принципи управління 

інвестиційною політикою в аграрній сфері [67, с. 203]: 

– формування й ефективне використання (включаючи координування) 

всіх джерел інвестування;  

– встановлення оптимального співвідношення участі вітчизняних та 

іноземних інвесторів;  

– залучення іноземного капіталу при дотриманні вітчизняних 

інтересів;  

– розширення фінансово-інвестиційних можливостей регіонів у 

проведенні активної інноваційно-інвестиційної політики, створенні 

привабливого інвестиційного клімату;  

– створення мотивацій для довгострокового вкладання інвестицій; 

підвищення ролі внутрішніх джерел накопичень для фінансування 

інвестиційних проектів;  

– розвиток інвестиційної інфраструктури, що відповідає ринковій 

економіці та стимулювання розвитку фондового ринку;  

– стимулювання інвестиційної активності та реалізації інвестиційних 

проектів в аграрних підприємствах; 

– формування державного інвестиційного попиту (формування 

державних і спільних з регіонами програм, пайова участь держави в 

комерційних проектах, державне замовлення, випуск державних цінних 

паперів);  

– підтримка або формування сприятливого інвестиційного клімату в 

стратегічно важливих галузях розвитку аграрних підприємств заходами 

кредитної та податкової політики. 

Даний підхід, на нашу думку, містить у собі як позитивні сторони, так і 

певні недоліки. Можна виділити дві основних складові управління, які є 

базовими та взаємопов’язаними для запропонованого проекту. По-перше, це 
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обов’язкова активна роль державних інститутів у формуванні та розвитку 

інвестиційної діяльності в аграрній сфері, в т.ч. шляхом створення елементів 

інфраструктурного забезпечення. Як вже зазначалося раніше, за сучасних 

умов єдиним можливим способом участі держави у регулюванні системи 

аграрних відносин є законотворча діяльність, оскільки очікувати аграріям на 

матеріально-технічну, організаційну або фінансову підтримку, на нашу 

думку, не варто. 

По-друге, залучення іноземних інвесторів і базування свого розвитку 

на даному джерелі інвестиційних коштів є можливим та обґрунтованим за 

умов, коли національна економіка переживає піднесення або мають місце 

передумови для цього. У кризовій ситуації спостерігається відтік фінансових 

коштів як результат падіння інвестиційної привабливості окремої галузі чи 

національної економіки в цілому. На нашу думку, слід перш за все 

максимально стимулювати вітчизняного інвестора до вкладення коштів у 

національні (регіональні) бізнес-проекти. У цьому випадку можливим є 

залучення не тільки фінансів підприємницьких структур, а й місцевого 

населення, яке матиме змогу оцінити рівень економічної успішності суб’єкта 

господарювання або імовірність реалізації бізнес-ідеї [32, с. 12]. 

Приймаючи до уваги проаналізовані вище проекти управління 

інвестиційної діяльності для суб’єктів аграрного підприємництва, нами було 

визначено наступні основні напрями організації інвестування в аграрній 

сфері. 

1. Оптимізація техніко-технологічного забезпечення суб’єктів 

аграрного виробництва як основний напрям інвестиційної діяльності. 

Основою інноваційного розвитку для вітчизняного аграрного 

підприємництва є активне та постійне оновлення технічних засобів та 

використання нових технологічних схем, як в рослинництві, так і в 

тваринництві. У цьому аспекті виділення коштів на введення в дію будівель, 

споруд та інших аналогічних об’єктів нерухомості не може вважатися 

першочерговим напрямом інвестування. Більше того, разом із процесом 
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техніко-технологічного оновлення доцільно здійснювати постійне 

підвищення кваліфікаційного рівня найманих працівників, зайнятих на 

обслуговуванні відповідних засобів праці. Остання стаття затрат також має 

розглядатися як витрати інвестиційних коштів, оскільки їхньою метою є 

підвищення продуктивності системи «Людина-Машина».  

2. Наявність інвестиційного забезпечення для усіх суб’єктів 

системи вітчизняного аграрного виробництва. 

Вітчизняна система аграрного виробництва є багатоукладною, має 

складну структуру та включає в себе багато видів сільгоспвиробників, не всі 

з яких формально є суб’єктами підприємницької діяльності. Важливість 

соціально-економічного значення особистих селянських господарств, що не 

мають юридичного статусу суб’єкта господарювання підтверджується не 

тільки питомою вагою даної групи аграріїв в структурі цілої низки аграрної 

продукції, а й активністю держави в процесі створення сімейних ферм, які 

планується формувати на базі саме таких господарств. Водночас 

інноваційний розвиток в аграрній сфері, як вже зазначалося раніше, потребує 

додаткових інвестицій. Саме тому необхідно уникати дискримінації при 

забезпеченні інвестиційного забезпечення діяльності суб’єктів аграрного 

виробництва. 

3. Стимулювання розвитку інтеграційних об’єднань як засобу 

розширення кола споживачів інвестицій. 

Процес залучення іноземних інвесторів до участі в аграрних бізнес-

проектах є досить тривалим та складним, а також обумовлюється цілою 

низкою галузевих та регіональних особливостей. Водночас за рахунок 

консолідації наявних фінансових ресурсів аграрії здатні певною мірою 

вирішувати власними силами проблему нестачі інвестиційних коштів. Більше 

того, відповідні інтеграційні об’єднання можуть включати в себе як 

юридичних осіб (аграрні підприємства, фермерські господарства), так і 

фізичних осіб без статусу суб’єкта підприємницької діяльності (особисті 

селянські господарства). Успішний закордонний досвід розвитку кредитних 
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спілок доводить перспективність даного напрямку вирішення проблеми 

інвестиційних коштів для вітчизняних аграріїв [31, с. 110]. 

4. Активна державна підтримка інвестиційної діяльності в аграрній 

сфері. 

Діяльність суб’єктів аграрного виробництва не відбувається ізольовано, 

вона тісно пов’язана із соціально-економічними процесами на селі, станом та 

перспективами розвитку інших галузей, на неї активно впливають зовнішні 

фактори, серед яких важливе місце займає роль держави.  Виважена 

державна політика в інвестиційній сфері, активна діяльність в сфері 

формування належного нормативно-правового забезпечення, участь органів 

місцевої влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату здатні 

суттєво поліпшити загальний стан інвестиційної діяльності для всіх 

складових системи вітчизняного аграрного виробництва. 

5. Підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів аграрного 

підприємництва. 

Однією з невід’ємних складових управління інвестиційною діяльністю 

є забезпечення інвестиційної привабливості. Для аграрного сектору це 

поняття, на нашу думку, доцільно розглядати з чотирьох позицій: 

інвестиційна привабливість конкретної господарської одиниці, інвестиційна 

привабливість даної галузі в цілому, інвестиційна привабливість регіону та 

інвестиційна привабливість країни, стан її національної економічної моделі 

[24, с. 106]. При цьому підприємство самостійно здатне забезпечити лише 

нижчий рівень інвестиційної привабливості, досягнувши певних економічних 

успіхів, демонструючи свою стабільність та конкурентоспроможність [63,     

с. 120]. 

Слід відзначити, що за сучасних умов вже створені та функціонують 

ціла низка проектів, спрямованих на розвиток інвестиційного клімату у 

вітчизняній аграрній сфері, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

аграрного підприємництва як складної та багатоукладної системи [22, с. 184].  
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Зокрема, починаючи з 2012 року, активно діє Всеукраїнська громадська 

організація «Рада з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-

комунікаційних технологій України», одним з напрямків діяльності якої є 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняного аграрного 

виробництва. У рамках даної організації було створено фундацію 

AgroChallenge, до якої входить бізнес-акселератор, грантовий фонд агро-

проектів й інвестиційний майданчик. Фундація розпочала свою діяльність з 

червня 2016 року з організації конкурсу інноваційних проектів в аграрній 

сфері. 

Таким чином ми бачимо, що процес формування сприятливого 

інвестиційного середовища для усіх суб’єктів аграрного підприємництва, в 

т.ч. для представників малого бізнесу формується досить активно. Особливо 

важливим є факт усвідомлення вітчизняними фінансовими структурами 

перспективності інвестування в аграрне виробництво, орієнтуючись при 

цьому не тільки на крупні агрокомпанії та агрохолдинги. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Досліджено особливості теоретичного та нормативно-правового 

забезпечення інвестиційної діяльності в аграрній сфері. Сформульовано 

основні функції правової бази, що регулює інвестиційну діяльність: 

теоретично-формуюча, концептуальна, регулятивна та коригуюча. Доведено 

вплив кожної функції на управління інвестиційної діяльності та розглянуто 

їхнє нормативне наповнення. 

Встановлено особливості формування нормативно-правової бази 

інвестиційного процесу аграрних підприємств. Відзначається, що 

законодавство в інвестиційній сфері вимагає подальшого вдосконалення, 

тому що, незважаючи на розгалужену систему нормативно-правових актів, 

говорити про єдину і взаємоузгоджену систему законодавства ще завчасно.  

http://agrochallenge.com.ua/
http://agrochallenge.com.ua/
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Досліджено теоретичні аспекти інвестиційного управління як 

невід’ємної складової інноваційного розвитку аграрних підприємств. 

Пропонується розглядати інвестиційний процес управління як комплекс 

цілеспрямованих заходів на загальнодержавному і регіональному рівнях у 

межах окремого регіону, що визначається політичними, соціальними, 

економічними, техніко-технологічними, ресурсними та іншими факторами 

щодо залучення вкладень. 

Досліджено існуючі концепції інвестиційного розвитку в аграрному 

секторі економіки України, вивчено їхні позитивні сторони та недоліки. 

Сформульовано основні напрямки організації інвестування в аграрній сфері: 

оптимізація техніко-технологічного забезпечення суб’єктів аграрного 

виробництва як основний напрям інвестиційної діяльності; наявність 

інвестиційного забезпечення для усіх суб’єктів системи вітчизняного 

аграрного виробництва; стимулювання розвитку інтеграційних об’єднань як 

засобу розширення кола споживачів інвестицій; активна державна підтримка 

інвестиційної діяльності в аграрній сфері; підвищення інвестиційної 

привабливості суб’єктів аграрного підприємництва. 

Розглянуто особливості закордонного досвіду управління інноваційно-

інвестиційною діяльністю. Доведено необхідність державної підтримки та 

регулювання інвестиційного процесу як запоруки його ефективності. 

Зазначається на необхідність інституційного забезпечення створення та 

функціонування сприятливого інвестиційного клімату. 

 

Положення та ідеї, викладені у розділі 1 дисертаційної роботи, 

знайшли відображення у публікаціях автора [15]; [16]; [17]; [18]; [19]; [20]; 

[21]; [22]; [23]; [24]; [25]; [26]; [27]; [28]; [29]; [30]; [31]; [32]; [33]; [34]; 

[35]; [36]; [37]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ  

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Сучасний стан інвестиційного забезпечення підприємств 

аграрної сфери економіки 

  

Основні тенденції розвитку сучасного аграрного підприємництва 

обумовлені як позитивними, так і негативними чинниками. До 

дестабілізаційних факторів можна віднести військові дії, що ведуться на 

території України, девальвацію гривні, і, як наслідок, порушення 

інвестиційного клімату всередині держави. 

У сьогоднішніх ринкових умовах аграрним виробникам доводиться 

працювати за динамічних змін у економічному середовищі та жорсткої 

конкуренції. З метою забезпечення продовольчої безпеки країни та 

стабільного росту ВВП аграрні підприємства повинні ефективно 

трансформувати вільні фінансові ресурси у оновлення та удосконалення 

базових факторів виробництва. Тобто, інвестиції – один із головних 

інструментів підвищення ефективності технічного рівня виробництва, 

приведення його технології до сучасного рівня виробництва, засіб істотного 

підвищення якості аграрної продукції, та, у підсумку, – засіб підвищення 

конкурентоспроможності та економічної ефективності агробізнесу [22,                      

с. 142]. 

Інвестиції виступають важливим компонентом аграрного виробництва, 

можливістю задовольнити різноспрямовані інноваційні, диверсифіковані, 

агротехнологічні та фінансові інтереси, поєднувати які досить складно. При 

тому, що основний економічний інтерес для виробників аграрного сектору 

економіки полягає у максимальному досягненні суспільної корисності, 

держава в цьому випадку повинна забезпечити сприяння розвитку 

інвестиційного потенціалу галузі. Вже досить тривалий час для України 
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питання щодо активізації інвестицій у сільське господарство є одним із 

ключових, оскільки викликає резонанс значна різниця між високою долею 

аграрної продукції у структурі ВВП та експорту країни і низьким відсотком у 

структурі капітальних інвестицій (табл. 2.1). Дана проблема є досить 

актуальною, а полеміка з цього приводу, а також питання універсального і 

якісного способу залучення інвестицій в аграрний сектор є відкритим. Тому 

існує необхідність у поглибленому дослідженні сучасних тенденцій розвитку 

інвестиційного процесу в умовах агробізнесу як на рівні країни, так і в 

аспекті регіональних особливостей [13, с. 145]. 

З приведених даних табл. 2.1 бачимо, що за період з 2011 року по                 

2015 рік питома вага обсягу виробництва в аграрному секторі у структурі 

ВВП мала зростаючу тенденцію. Так, доля аграрного виробництва у 

структурі ВВП зросла на 8,6%, доля аграрної продукції у структурі експорту 

зросла на 19,4%, тоді як доля інвестицій у сільське господарство у структурі 

капітальних інвестицій зросла лише на 4,0%. Інакше кажучи, демонструється 

постійне недостатнє інвестування аграрного сектору економіки, що зумовлює 

повільні темпи росту обсягів виробництва аграрної продукції у структурі 

ВВП (як наслідок недостатньої величини матеріальних витрат) і швидкі 

темпи росту у структурі експорту (як наслідок недотримання 

відтворювальних процесів у землеробстві, тваринництві та суміжних з ними 

галузях, з метою більшого виробництва експортних видів продукції). 

Пропорційно співвідношення результатів виробництва аграрного сектору до 

величини його фінансування є несправедливим (2,3 : 4 : 1), що суттєво 

знижує виробничі можливості та потенціал агробізнесу, погіршує 

конкурентоспроможність вітчизняного продовольства. 

Проте, констатуємо, що навіть незначні капітальні інвестиції у сільське 

господарство   і   мисливство,    зі    середньорічним темпом росту 28,4%, 

дали  неочікуваний  мультиплікативний    ефект (табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Динаміка питомої ваги аграрного сектору економіки у структурі макропоказників* 

Показники  

Роки  2015 рік у 

% до 2011 

року 
2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг ВВП у фактичних цінах, млн грн 1299991 1404669 1465198 1586915 1988544 152,9 

Обсяг виробництва сільського, лісового, рибного 

господарства,  

млн грн 

253485 261707 306998 381227 558788 2,2 рази 

Питома вага обсягів виробництва сільського, лісового, 

рибного господарства у структурі ВВП, % 
19,5 18,6 21,0 24,0 28,1 +8,6 

Загальний обсяг експорту, млн. USD 80941,8 80895,8 74832,3 64106,8 46647,9 57,6 

Обсяг експорту сільськогосподарської продукції (групи 1-

24), млн USD 
15217,1 21194,7 20354,4 19808,0 17819,5 117,1 

Питома вага обсягу експорту сільськогосподарської 

продукції у структурі  загального обсягу експорту, % 
18,8 26,2 27,2 30,9 38,2 +19,4 

Обсяг капітальних інвестицій, млн грн 241286 273256 249873 219420 273116 113,2 

Обсяг капітальних інвестицій у сільське господарство, 

мисливство та надання пов’язаних з цим послуг, млн грн 
16141 18564 18175 18388 29310 1,8 рази 

Питома вага обсягів капітальних інвестицій у сільське 

господарство, мисливство та надання пов’язаних з цим 

послуг у структурі  загального обсягу капітальних інвестицій, 

% 

6,7 6,8 7,3 8,4 10,7 +4,0 

 
*Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [8]; [10]; [11].  
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Спостерігається міцний взаємозв’язок між розмірами капітальних 

інвестицій у аграрну галузь та обсягами виробництва сільськогосподарської, 

лісової та рибної продукції. Встановлено, що саме інвестиції 

характеризуються найбільшою тіснотою зв’язку з виробництвом валової 

продукції аграрного сектору економіки (Додаток А). Рівняння регресії 

набуло наступного вигляду:  

 

                                                 Ув = -56553,7 + 20,57хі  ,                                   (2.1) 

 

де Ув – обсяг виробництва продукції сільського, лісового та рибного 

господарств; 

 хі – розмір капітальних інвестицій у сільське господарство, 

мисливство та надання пов’язаних з цим послуг. 

Коефіцієнт кореляції у даному зв’язку сягнув 0,95, а коефіцієнт 

детермінації становив 0,896. Це засвідчує, що на 89,6%  виробництво валової 

продукції аграрного сектору економіки залежить від капітальних інвестицій і 

лише на 10,4% – від інших факторів. За відсутності інвестицій 

спостерігатиметься тенденція скорочення обсягів виробництва, тобто 

автономне функціонування агробізнесу без капіталовкладень  забезпечить 

щорічне зменшення валової продукції на 56553,7 млн грн. 

Отже, інвестиції – це шлях стабілізації та сталого розвитку аграрного 

сектору економіки. Проте, важливим індикатором його ефективності є 

здатність аграрних підприємств залучати капітальні вкладення з різних 

джерел інвестування. Подалі доцільно розглянути структуру джерел 

фінансування інвестиційних ресурсів (Додаток Б, рис. 2.1). 

Аналіз даних дає можливість зробити висновок, що протягом                           

2011-2015 років головним джерелом капітальних інвестицій були фінансові 

ресурси вітчизняного походження, а саме власні кошти підприємств та 

організацій (63,4%). Їх частка, у динаміці останніх шести років, зросла з 

60,8% до 67,5%. Незважаючи на різке збільшення абсолютного розміру цих 

джерел за період 2014-2015 рр., їх частка має тенденцію до зменшення на 3% 
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(Додаток Б). Проте, аналіз даного джерела інвестицій у сільське 

господарство України засвідчує, що питома вага власних коштів аграрних 

виробників за період 2011-2015 рр. зменшилася з 72,4% до 68,5%, і при 

цьому мала постійну щорічну спадаючу тенденцію (табл. 2.2).  

власні кошти 

підприємств та 

організацій;

 63,4%

кошти із місцевого 

бюджету; 

3,4%

кошти із державного 

бюджету; 

4,2%

інші джерела 

фінансування; 

4,9%

кошти населення на 

індивідуальне житлове 

будівництво; 

8,6%

кошти іноземних 

інвесторів; 

2,3%

кредити банків та інших 

позик;

 13,2%

 

Рис. 2.1. Структура джерел формування капітальних інвестицій в економіку 

України в середньому за 2011-2015 роки* 

*Джерело: побудовано за даними Статистичного щорічника України за 2015 рік [40]. 
 

Така динаміка є цілком логічною, оскільки основними внутрішніми 

джерелами фінансування капітальних інвестицій в агробізнесі є 

амортизаційні відрахування та частина заробленого прибутку. У свою чергу, 

амортизаційні кошти за своєю сутністю повинні мати цільову спрямованість 

на ремонт та реконструкцію діючих потужностей, при тому що аграрні 

підприємства більше 50% їх величини розподіляють не на цільове 

використання. Що ж стосується тезаврації прибутку аграрних підприємств, 

то щорічно зростаючі сезонні «ін’єкції» обігових коштів у процес 

виробництва, збільшення вартості ресурсів, а також тенденції зниження 

рентабельності і відтворення агробізнесу в цілому зовсім не сприяють виводу 

власних коштів з обігу на довгостроковий період. 
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Таблиця 2.2 

Питома вага власних коштів аграрних виробників у структурі 

капітальних інвестицій у сільське господарство України* 

 
Джерела 

фінансування 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відх. 

2015р.

від 

2011р. 

(+;-) 

млрд 

грн 

 

% 

млрд 

грн 

 

% 

млрд 

грн 

 

% 

млрд 

грн 

 

% 

млрд 

грн 

% 

Капітальні 

інвестиції у 

сільське 

господарство, 

всього 

у тому числі: 

17,0 100 18,9 100 18,6 100 18,8 100 27,9 100 +10,9 

власні кошти 

сільсько-

господарських 

виробників 

12,3 72,4 13,5 71,4 13,2 70,8 13,1 69,5 19,1 68,5 +6,8 

інші джерела 4,7 27,6 5,4 28,6 5,4 29,2 5,7 30,5 8,8 31,5 +4,1 

*Джерело: складено та розраховано за даними [9]; [41]. 

 

Спостерігається негативна тенденція зменшення питомої ваги кредитів 

банків та інших позик з 12,3% до 7,6%, які у структурі капітальних 

інвестицій в середньому за аналізований період становлять 13,2% 

(Додаток Б), що також характеризує дане джерело як важливий 

інвестиційний виток українського підприємництва. У той час, коли у 

банківському секторі зосереджено 95% загального обсягу активів 

фінансового сектору, в останні роки зростання кількості підприємств, які 

залучають кредити у аграрний бізнес, призупинилося (табл. 2.3). Дані таблиці 

свідчать про те, що обсяги кредитування аграрного сектору у 2015 році 

зросли на 50,6%, порівняно з минулим роком, проте спостерігається 

зниження кількості кредитів на 7%, тобто скорочується кількість кредитних 

договорів. Банки, завищуючи процентні ставки, обмежують своє 

кредитування сектору, який вони сприймають як відносно ризиковий, тоді як 

частка прострочених кредитів в аграрному секторі в останні роки є меншою, 

ніж у секторах промисловості, нерухомості, будівництва та торгівлі. Значна 
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кількість аграріїв відмовляється від залучення кредитних коштів, так як 

процентна ставка за користування кредитом досягає 35% проти процентної 

ставки 17,1% та 18,4% для підприємств промисловості та оптової і роздрібної 

торгівлі відповідно [2]. 

Таблиця 2.3 

Стан кредитування підприємств аграрної сфери України* 

Показники 

2014 рік 

 

2015 рік 2015 р. у 

% до  

2014 р. 

Кількість підприємств аграрної сфери, які 

залучили кредит 
2058 1914 93,0 

Обсяги залучених кредитів: всього,  

млрд грн 

у тому числі: 

8,9 13,4 150,6 

короткострокові 6,3 9,4 149,2 

середньострокові 1,7 2,4 141,2 

довгострокові 0,91 1,6 175,8 

Обсяг кредитних коштів на 1 га ріллі, грн 273,5 411,9 150,6 

Обсяг кредитних коштів на 1 грн витрат, 

коп. 
6,9 5,9 85,5 

Процентна ставка за залученими 

кредитами, %: 
   

у національній валюті 15-30 17-35 +3,5 

в іноземній валюті 7,8-16 10-19,1 +2,65 

Відсоток простроченого кредитного 

портфеля аграрним сектором економіки, % 
11 8 -3 

*Джерело: складено та розраховано за даними [35];[36]. 

 

У структурі залучених кредитів у 2015 році 70% припадає на 

короткострокові позики (до 1 року), саме тих, що є доступними лише для 

поповнення обігових коштів сільськогосподарської діяльності. Таке 

кредитування у формі овердрафтів, кредитних лімітів та кредитів під заставу 

зерна дозволяє аграрним підприємствам покрити дефіцит коштів на 

проведення посівної і збиральної кампаній, інакше кажучи, фактично 

забезпечує участь у формуванні виробничої собівартості аграрної продукції. 

Справа в тому, що банківські кредити націлені на кілька великих бізнес груп, 

які потребують великих капіталовкладень, і це ускладнює доступ малим 
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аграрним підприємствам до довгострокового фінансування. Для отримання 

довгострокового кредиту комерційні банки часто вимагають заставу вартістю 

100-200% від суми позики. Через мораторій банки не приймають землю у 

заставу, а такі активи як нерухоме майно, сільськогосподарська техніка, 

обладнання та машини, дуже зношені та не мають достатньої вартості. Саме 

тому найменшу частку від загального обсягу становлять довгострокові 

кредити – 11,9%, а це далеко не позитивна тенденція для акумулювання 

фінансових ресурсів аграрними підприємствами з метою технічного 

переоснащення аграрного виробництва. 

Пряма державна фінансова підтримка суб’єктів господарювання 

аграрного сектору за період 2010 – 2015 рр. скоротилася більше ніж удвічі і в 

середньому становила 4,2% (Додаток Б). Механізмами такої підтримки є 

субсидії на закупівлю факторів виробництва, здешевлення кредитів та 

компенсація лізингових платежів [18, с. 285]. 

Субсидії на закупівлю факторів виробництва є головним інструментом 

нецінової політики держави. В останні роки обсяг цієї підтримки надавався 

за конкретними процедурами використання надходжень податку на додану 

вартість, що мають сплачувати виробники в аграрному секторі. Наприклад, у 

2013-2014 роках один із заходів переспрямування ПДВ, який сплачують 

переробники молока і м’яса, на виробників у тваринницькій галузі. Інший 

механізм, – так зване накопичення ПДВ, – залишився чинним до 31 грудня 

2016 року. Реалізуються й деякі інші заходи підтримки, наприклад, у                     

2015 році деякі аграрні виробники отримали часткову компенсацію 

процентної ставки по кредитах на сівбу, під кредити фермерським 

господарствам. Аграрному фонду виділяються кошти для укладання 

форвардних контрактів, під які виробники отримують авансовані платежі у 

розмірі 50-70% від вартості майбутньої поставки зерна [44]; [47].  

Підтримка аграрного виробника цілковито залежить від наявності 

коштів у державному бюджеті, що призводить до щорічних коливань рівня 

трансфертів (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Оцінка державної підтримки аграрного виробника*, млн дол. США 

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

 

2015 р.  

2015 р. у 

% до 

2011 р. 

Оцінка підтримки 

виробника: 
16150 4472 -11157 -34294 -30876 - 

підтримка на засадах 

випуску товарної 

продукції 

3808 -12064 -28486 -52661 -48142 - 

виплати на засадах 

використання факторів 

виробництва 

9541 12502 13257 14105 13555 142,1 

пільги від фіксованого 

податку в сільському 

господарстві 

2800 3300 3500 3800 3500 125,0 

Відсоток PSE, % 6,49 1,50 -3,18 -8,22 -6,82 - 

Оцінка підтримки 

загальних послуг: 
4866,8 6191 5253 3487 4356 89,5 

аграрні знання та 

інновації 
2097 2837 1995 1951 2310 110,1 

інспекція та контроль 1342 1593 1602 1292 1234 91,9 

розвиток й 

утримання/ремонт 

інфраструктури 

1011 1296 293 9 123 12,2 

*Джерело:  складено та розраховано за базами даних PSE [46]. 

 

Згідно бази даних [46] показник підтримки виробника (PSE – процентне 

співвідношення субсидій і вартості продукції), знаходився в межах від 6,49 у 

2011 році до -8,22 у 2014 році, що є найнижчим рівнем від середини 90-х 

років. Показник послуг загальної підтримки (GSSE) знизився на 29,4%, що 

відповідає, головним чином, видаткам на аграрні знання та інновації, а також 

системі інспекції та контролю. У 2014 році заходи жорсткої економії 

призвели до скасування деяких існуючих раніше важливих податкових пільг. 

У 2015 році кількість програм у сільському господарстві, що фінансувалися 

через Міністерство аграрної політики та продовольства України, зменшилася 

з 32 у 2014 р. до 19, при цьому бюджет Міністерства скоротився у п’ять разів 

з 6,35 млрд грн у 2014 р. до 1,67 млрд грн у 2015 р. 

Окрім цього, державні підприємства для уряду все ще відіграють 

пріоритетну роль в аграрному секторі та отримують значні переваги на 
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пільгові умови діяльності, порівняно з приватним сектором. Іншими словами, 

бюджетні асигнування здійснюються в основному для фінансування 

інвестиційних процесів на державних підприємствах, яких у 2015 році 

нараховувалося 241 господарство, що становить 0,53% від загальної кількості 

аграрних підприємств [39].  

Зменшення бюджетних трансфертів також можна пояснити 

перекладанням фінансових функцій на місцеві органи самоврядування. Так 

капітальні інвестиції за рахунок місцевих бюджетів зросли у                                   

2011 – 2015 роках більш як удвічі, і становили 3,4% у загальному обсязі 

джерел фінансування (Додаток Б). Це підкреслює той факт, що органи 

місцевого самоврядування розширюють можливості фінансування 

інвестиційних програм і проектів, оскільки їх бюджетні інвестиційні ресурси 

перерозподіляються за інтересами адміністративно-територіальних одиниць 

на засадах поступової децентралізації коштів у державному бюджеті. 

У цілому, у складний трансформаційний період економіки зменшується 

як розмір, так і питома вага коштів фінансування капітальних інвестицій за 

допомогою місцевих та державного бюджетів, досить незначними темпами 

збільшуються надходження коштів іноземних компаній. 

Так, величина іноземних інвестицій за останні п’ять років зросла удвічі, 

їх частка у загальному розмірі капітальних вкладень дещо підвищилася (з 

2,2% до 3%). Проте, зовнішньоекономічне фінансування в середньому є 

найменшим у структурі джерел капітальних вкладень і становить лише 2,3% 

(Додаток Б). Насправді ж позитивна тенденція приросту іноземних витоків 

характерна лише для фінансових послуг, промисловості та торгівлі. У 

аграрному секторі спостерігається негативна динаміка (табл. 2.5). Розмір 

прямих іноземних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство 

скоротився з 730,7 млн дол. США до 617 млн дол. США, а їх питома вага у 

структурі зарубіжних інвестицій, окрім того, що є дуже незначною, та й ще 

має тенденцію до зменшення на 0,3 %. 
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Таблиця 2.5 

Сума та питома вага іноземних вкладень в аграрний сектор у структурі 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ)* 

Показники  2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відхилення  

(+;-) % 

Прямі 

іноземні 

інвестиції 

усього, млн 

дол. США  

44806 50333,9 55296,8 57056,4 45744,8 938,8 2,1 

Сільське, 

лісове та 

рибне 

господарство, 

млн дол. 

США 

730,7 736,3 728,8 776,9 617,0 -113,7 -15,6 

Частка 

сільського, 

лісового та 

рибного 

господарства 

у структурі 

ПІІ, % 

1,6 1,5 1,3 1,4 1,3 -0,3 - 

*Джерело: складено та розраховано за даними Статистичного щорічника України за 

2015 рік [40]. 

 

Фінансові послуги та промислове виробництво, зокрема металургія, 

поглинають 53% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, а на 

торгівлю та ремонтні роботи припадають додаткові 13% [40]. Країни ЄС є 

головним джерелом зарубіжних інвестицій у сільське господарство України, 

та їх вкладення становили понад 77,4%, хоча ця цифра включає інвестиції 

афілійованих компаній, що працюють в ЄС, але проходять з поза меж ЄС. 

Якщо виключити Кіпр, ця доля знизиться до 49%. Так, дійсно, Кіпр є країною 

з найбільшою часткою інвестицій, які становлять 28,6% всієї суми іноземних 

інвестицій у 2015 році. Німеччина є другим джерелом інвестицій – 12,8%, 

третім Нідерланди – 12%.  

Кілька компаній агробізнесу з ЄС та США збільшили свої інвестиції в 

останні роки. Три кампанії, що базуються у США,  так звані кампанії 

«АВСD», – за останній час вклали мільярди в аграрний сектор України, 
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включно із об’єктами складування та продажем факторів аграрного 

виробництва (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Найбільші проекти з іноземними інвестиціями в аграрному секторі у 

2015 році* 

Іноземний 

інвестор 

Проект  Розмір 

інвестицій,  

млн дол. США 

Bunge 
Виробничо-вантажний комплекс у 

Миколаївському порту 
180 

Cargill Зерновий термінал у порту «Південний» 100 

IFC «Кернел» 95 

Cofco 
Зерновий термінал у Миколаївському 

порту 
75 

Risoil S. A. 
Зерновий термінал у Чономорському 

порту 
70 

Фонд NCH «Агропросперист» 36 

IFC «Астарта» 25 

ЕБРР «Українські аграрні інвестиції» 20 

ЕБРР «Індустріальна молочна компанія» 20 

ЕБРР «Астарта» 20 

ED&Man Ukraine Цукровий завод у Миколаївській області 10 

IFC Agrofusion 8 

*Джерело: складено та розраховано за даними [30]. 

 

У червні 2013 року компанія DuPont оголосила намір інвестувати у 

новий насіннєвий завод, що вироблятиме насіння, стійке до дістресу від 

посух й жаркої погоди. Насіннєві потужності компаній були розширені у 

вересні 2010 року для задоволення попиту, що зріс на гібридні сорти 

кукурудзи. У 2013 році консорціум агробізнесів із Саудівської Аравії купив 

Continental Farmers Group. У вересні 2012 року Україна підписала з 

Експортно-імпортним банком Китаю кредитну угоду на 3 млрд дол США, що 

гарантувало Україні кредитну лінію в обмін на частину врожаю кукурудзи 

протягом 15 років. Кредитні кошти мають бути використані на закупівлю 

китайських сільськогосподарських технологій, гербіцидів і пестицидів [45]. 

З приведених даних можна констатувати, що головний базис аграрного 

сектору, а саме аграрні товаровиробники, іноземними джерелами не 

інвестуються. Виробники рослинницької та тваринницької продукції, як 
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первинні суб’єкти формування доданої вартості аграрного сектору, у 

більшості випадків не цікавлять іноземних інвесторів, оскільки останні 

прагнуть заробляти не у сфері виробництва, а у зовнішньоторгівельному 

обороті аграрної продукції. Також малі аграрні підприємства не в змозі 

самостійно розробляти та доводити інвестиційні проекти до зарубіжного 

інвестора, а якщо з’являється така можливість – неспроможні конкурувати у 

боротьбі за іноземне фінансування проекту з українськими агрохолдінгами. 

Таким чином, абсолютно всі сектори економіки функціонують в 

ідентичних соціально-економічних умовах. Однак існують значні відмінності 

у розмірах їх інвестування. У силу об’єктивної значимості аграрного сектору 

у показниках макроекономіки неаргументовані інвестиційні переваги інших 

галузей економіки. Тенденції до скорочення фінансування сільського 

господарства за всіма джерелами інвестування, на фоні зростаючої динаміки 

загальної величини капітальних вкладень, зовсім не сприяють 

відтворювальному акумулюванню виробничих ресурсів, а, отже, й 

ефективному розвитку аграрної галузі. Враховуючи 90% залежність 

результатів галузі від капітальних вкладень, необхідно вивчати регіональну 

розгалуженість інвестиційних потоків, визначати функціональний зв’язок 

капітальних вкладень у аграрну сферу з потенційними особливостями 

регіональних аспектів аграрного виробництва. 

На сучасному етапі розвитку аграрного сектору економіки надзвичайно 

важливим є регіональний розподіл надходження інвестицій, який має суттєву 

диференціацію. Відтак, за період 2010 – 2015 рр. (Додаток В), найбільш 

привабливими для інвесторів є сільське господарство Київської області (9% 

усіх капітальних вкладень в аграрну галузь), Полтавської області (8,42%), 

Вінницької області (7,92%), Дніпропетровської області (6,66%), Черкаської 

області (6%), Кіровоградської області (5,98%), Харківської області (5,32%) та 

Хмельницької області (5,2%). У них зосереджено більше 50% накопичених 

капітальних інвестицій. Найменші обсяги – близько 1,5% – надійшли до 
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сільського господарства Закарпатської, Чернівецької, Волинської, 

Рівненської та Луганської областей. 

Майже всі області з великими розмірами інвестицій, окрім 

Дніпропетровської та Харківської, також демонструють і високий рівень 

інвестиційної активності аграрних підприємств, що характеризується 

обсягами вкладень на одиницю площі сільськогосподарських угідь (рис. 2.2). 

Так, у даної групи регіонів, розмір капітальних вкладень на одиницю площі 

перевищує 600 грн/га, а у Київської області взагалі становить 1071,2 грн/га. У 

Дніпропетровській та Харківській областях цей показник не досягає розміру 

550 грн/га, про що свідчить значне перевищення розмірів угідь у порівнянні з 

розмірами угідь у інших областях даної групи.  Проте, спостерігаються і 

винятки. Так, наприклад, Івано-Франківська та Тернопільській області, 

маючи незначні капітальні вкладення у аграрний сектор – 2,4% та 3,6% 

відповідно, досягли інвестиційної активності на рівні 874,17 грн/га у Івано-

Франківській області та 670,09 грн/га у Тернопільська області. У цілому, 

можна зробити висновок, що більш інвестиційно активними є регіони з 

величиною капітальних вкладень більшою за 5% від загального розміру 

капітальних інвестицій у аграрний сектор економіки України. До них 

відносять Київську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Хмельницьку, 

Кіровоградську області. Менше 600 грн. інвестицій на одиницю площі мають 

16 регіонів, 14 з яких навіть не досягають середнього розміру даного 

показника по Україні, який становить 511 грн/га. Це далеко не позитивний 

характер розподілу інвестиційних коштів в аспекті нарощування експортного 

потенціалу та зміцнення фінансового стану агробізнесу. 

Значна різниця в рівнях інвестиційного забезпечення аграрних 

підприємств України є наслідком неефективного використання капітальних 

вкладень. За підсумками шестирічного періоду показник продуктивності 

інвестицій, що характеризується розміром валової аграрної продукції на 

грошову одиницю капітальних вкладень у розрізі регіонів України, дуже 

диференціальний. 
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Рис. 2.2. Регіональний розподіл капітальних інвестицій у сільське 

господарство у питомій вазі та на одиницю площі* 

*Джерело: розраховано і  побудовано за даними Статистичного збірника «Регіони 

України» 2016 [38]. 

 

Найбільший він у Закарпатській області (74 грн), Кіровоградській     

(28,16 грн), Волинській (24,68 грн), Рівненській (24 грн), Львівській (20,9 

грн) та Чернівецькій (20,3 грн). Що характерно, ці регіони, окрім 
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Кіровоградської області, не отримують значного фінансування аграрної 

галузі (Додаток В).  

Забезпечення більших обсягів виробництва продукції за низького рівня 

інвестицій характеризує аграрний бізнес даних регіонів рослинницько-

тваринницької спеціалізації. За період з 2010 р. по 2015 р. аграрне 

виробництво регіонів мало низькорентабельний характер. Причиною цьому є 

неефективність виробництва продукції тваринництва. Це досить логічно 

пояснює незначний рівень інвестицій у більш ризикові області, проти рівня 

фінансування регіонів, які спеціалізуються на більш рентабельних культурах 

рослинництва. Проте невелике за розмірами, але ефективне акумулювання 

коштів призвело до зростання продуктивності інвестицій, а також рівня 

рентабельності виробництва у Закарпатській області  з -13,3% до 15%; у 

Волинській –  з 9% до 30%; у Рівненській – з 2,5% до 33%; у Чернівецькій – з 

-6,2% до 16% та у Львівській – з 2,2% до 36% [38, с. 256].  

Висока продуктивність інвестицій у Кіровоградській області 

демонструється великими обсягами виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва. Однак, на відміну від попередніх регіонів, дана область є 

високорентабельною (в середньому 42%), має ефективне виробництво 

продукції тваринництва, а тому і забезпечує великий розмір інвестицій у 

аграрний бізнес регіону (Додаток В). 

З метою визначення залежності між рівнем виробництва валової 

продукції, продуктивністю інвестицій, показником капіталооснащеності 

господарств і рентабельністю агробізнесу у процесі дослідження було 

здійснено групування регіонів за показником обсягу виробництва в 

розрахунку на одиницю площі сільськогосподарських угідь (табл. 2.7). 

З наведених даних бачимо, що з підвищенням рівня виробництва 

сільськогосподарської продукції у підприємствах зростають показники 

інвестиційної активності та продуктивності капітальних вкладень. 

Спостерігається відсутність очевидного зв’язку між результативною ознакою 

та рівнем рентабельності виробництва, що пов’язано з цілим комплексом 
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проблем у формуванні собівартості продукції: нераціональне використання 

ресурсів, порушення агротехнології виробництва, недостатність вільних 

обігових коштів на матеріальні витрати тощо. Тому дослідження результатів 

виробництва аграрних підприємств усіх  регіонів за показниками 

капіталозабезпечення та продуктивності інвестицій є однією з умов 

покращення фінансування аграрної галузі та вірного розподілу капітальних 

вкладень між областями України. 

Таблиця 2.7 

Групування регіонів України за обсягами виробництва на 1 га 

сільськогосподарських угідь за період 2011 – 2015 рр.* 

Факторні ознаки  Групи областей за обсягами виробництва 

на 1 га сільськогосподарських угідь, грн/га 

від 0 до 

 5000 

грн/га 

від 5001 

до 

 10000 

грн/га 

більше 

10001 

грн/га  

у 

середнь-

ому 

Кількість областей 4 15 5 24 

Припадає на 1 га 

сільськогосподарських угідь: 

валової продукції, грн/га 

 

 

4233,6 

 

 

7444,7 

 

 

12465,2 

 

 

8089,3 

інвестицій, грн/га 287,7 492,8 703,4 511,1 

Припадає на 1 грн капітальних 

вкладень валової продукції, грн 

 

15,2 

 

16,0 

 

28,1 

 

18,4 

Рівень рентабельності, % 20,2 18,3 23,9 19,7 

Коефіцієнт детермінації 0,9983 0,3955 0,9607 0,5892 
*Джерело: розраховано автором. 

 

Коефіцієнт детермінації між результативною й факторними ознаками у 

всій сукупності аграрних підприємств становить 0,59. Найвищий він у групі 

підприємств з обсягом виробництва до 5000 грн/га. Оскільки чинник 

фінансування процесу виробництва у І групі за період 2011-2015 рр. діяв 

якнайчіткіше, можна зробити висновок про найбільшу залежність параметрів 

аграрного виробництва від капітальних інвестицій у сучасних умовах 

ринкової економіки у чотирьох областях України, до яких належать Одеська, 

Миколаївська, Запорізька та Луганська області. 
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Отже, аналіз сучасних інвестиційних тенденцій у регіонах України 

свідчить про значні структурні відмінності у рівнях продуктивності 

капітальних вкладень, інвестиційної активності аграрних підприємств та 

наявності внутрішніх резервів фінансування агробізнесу. Встановлено, що 

підвищення обсягів виробництва продукції потребує збільшення залучення 

інвестицій у аграрний сектор. Виявлено, у господарствах І групи, зависоку 

функціональну залежність виробничих параметрів від розміру капітальних 

інвестицій, що забезпечує результат аграрної діяльності регіонів даної групи 

на 99,8%. Тому, на нашу думку, з метою якісної оцінки інвестиційного 

впливу на результати виробництва, логічно подальші дослідження 

спрямувати на області, в яких функціонують аграрні господарства І групи.  

Найкращою моделлю, що описує потенційний вплив інвестиційної 

динаміки на обсяги виробництва валової продукції, є виробнича функція. 

Виробнича функція – це функція, незалежні змінні якої приймають значення 

обсягів використовуваних ресурсів (у нашому випадку аналізується площа 

сільськогосподарських угідь  і розмір капітальних інвестицій у  

виробництво), а залежна змінна – значення обсягів валової аграрної 

продукції, які виробляються [1, с. 90].  

Найчастіше використовуються виробничі функції з двома факторами. 

Аналізуючи взаємозв’язок витрат матеріальних ресурсів і площі посіву, 

скористаємося виробничою функцією з двома змінними ресурсами. Таким 

чином виробнича функція матиме вигляд: 

 

                                                        Q = f(T;К),                                                 (2.2) 

 

де Q – обсяг валової аграрної продукції, млн грн; 

 T – розмір площі сільськогосподарських угідь, тис. га; 

 К – розмір капітальних інвестицій у аграрне виробництво, млн грн 

 

Функції виробництва аграрної продукції у регіонах, що входять до                       

І групи, представимо у вигляді найпоширенішої виробничої функції в 



 

 

102 

1
0

2
 

емпіричному аналізі – функції Кобба-Дугласа [1, с. 92] з коригуванням на 

власні види ресурсів. 

                                                     Q = А ∙ T
 α
 ∙ К

 β
,                                             (2.3) 

де А – технологічний коефіцієнт; 

      α – коефіцієнт еластичності виробництва валової продукції по 

розміру площі сільськогосподарських угідь; 

 β – коефіцієнт еластичності виробництва валової продукції по 

розміру капітальних інвестицій; 

 α + β – характеризує віддачу від масштабу виробництва. 

 

За допомогою Пакету аналізу програми Ехsel виводимо результативний 

вираз виробничої функції валової продукції у розрізі областей І групи, до якої 

відносяться Одеська, Миколаївська, Запорізька та Луганська області 

(Додаток Д). Результати розрахунків представимо у вигляді таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8 

Виробнича функція валової продукції аграрних господарств  

областей І групи* 

Регіон Виробнича функція 
Характерна віддача від 

масштабу 

Одеська область 
Q = 47,345 ∙ T

0,804
 ∙ К

-0,135
 

 

0,67 

спадна віддача 

Миколаївська область 
Q = 1,666 ∙ T

1,046
 ∙ К

0,102
 

 

1,15 

зростаюча віддача 

Запорізька область 
Q = 5,144 ∙ T

0,731
 ∙ К

0,269
 

 

1,00 

постійна віддача 

Луганська область 
Q = 18,481 ∙ T

0,742
 ∙ К

0,025
 

 

0,77 

спадна віддача 
*Джерело: розраховано автором. 

 

Підсумкові показники дослідження встановили, що найменш 

ефективним є виробництво аграрної продукції підприємствами Одеської 

області, що доводить найнижчий показник віддачі від масштабів 
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виробництва та від’ємний показник еластичності капітальних інвестицій, 

який становить -0,135. 

Зростаюча віддача від масштабів спостерігається лише у 

господарствах Миколаївської області, що демонструє зростання обсягів 

аграрного виробництва на 1,15% при підвищенні ресурсів на 1%, з яких 1,05% 

приросту припадає за рахунок розміру сільськогосподарських угідь, і лише 

0,1% – за рахунок підвищення капітальних інвестицій. Інакше кажучи, 

коефіцієнт еластичності розміру капітальних інвестицій у даному регіоні 

демонструє низькоефективне використання капітальних вкладень. 

Найбільший коефіцієнт еластичності капітальних інвестицій мають 

господарства Запорізької області (табл. 2.8). Тут він становить 0,27, що 

характеризує 0,27% приросту валової продукції за підвищення величини 

капітальних інвестицій на 1%. Характеризуючи постійну віддачу від 

масштабів виробництва він демонструє значний економічний та 

технологічний потенціал використання двох ресурсів: землі та капітальних 

вкладень, – що не можна сказати про існуючий потенціал Одеської та 

Луганської областей. 

Таким чином, перспективний розвиток господарювання в аграрному 

секторі об’єктивно пов’язаний з обов’язковістю ефективного використання 

природних та капітальних ресурсів, що у сукупності об’єктивно створює 

передумови для розвитку інвестиційних процесів з метою підвищення та 

удосконалення результатів аграрного виробництва. На сучасному етапі 

господарства Запорізької області мають найбільший потенціал для 

ефективного використання капітальних вкладень, вони єдині, серед 

господарств інших регіонів, забезпечують найвищу віддачу від інвестованої 

гривні в аграрний бізнес. Тому, на нашу думку, саме господарства 

Запорізької області є пріоритетно цікавими для глибокого дослідження 

процесів інвестування аграрними підприємствами при відтворенні основних 

засобів, аналізу практики управління інвестиційною діяльністю у аграрних 
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підприємствах та обґрунтування методичних підходів до оцінки її 

ефективності. 

 

2.2. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності аграрних 

підприємств 

 

Запорізька область є одним із найбільших виробників 

сільськогосподарської та харчової продукції серед регіонів України. 

Площа сільськогосподарських угідь області складає 2246,3 тис. га (5,4% 

сільськогосподарських угідь України), у тому числі 1904,0 тис. га ріллі та 

240,7 тис. га зрошувальних земель. В області функціонує 3009 аграрних 

підприємств, у тому числі 2305 селянських (фермерських) підприємств [39]. 

Валова продукція сільського господарства за 2015 рік склала                        

10 млрд грн (11 місце в Україні), або 108,9% до 2014 року (1 місце в Україні) 

[39]. 

У структурі аграрного виробництва переважає продукція рослинництва. 

Визначальне місце в рослинництві в даний час і на перспективу займає 

зернова галузь, її можна використовувати, на наш погляд, як інвестиційну 

основу для розвитку інших галузей аграрного виробництва, а особливо для 

збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції. З метою 

покращення самостійного інвестування аграрної діяльності, виробництво 

зернових та зернобобових культур у 2015 році збільшилось на 12,8% у 

порівнянні з минулим роком. Іншими словами, спостерігається низький 

рівень зовнішньої інвестиційної підтримки галузі Запорізького регіону.  

Інвестиційна сфера є індикатором, що вказує на загальне положення 

справ у аграрній галузі, привабливості для бажаючих вкласти власні засоби у 

виробництво аграрної продукції. Слід відмітити, що збільшення інвестицій 

позитивно впливає на динаміку випуску більшості секторів економіки 

Запорізької області, і особливо на валове виробництво аграрної продукції. 

Разом з тим, у економіці виникають і негативні тенденції, які пов’язані з тим, 
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що відбувається неадекватне вкладення інвестиційних засобів, що 

призводить до того, що інвестиційні ресурси не забезпечують оновлення 

основних засобів підприємств (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Структура капітальних інвестицій в основний капітал за видами 

основних засобів підприємств Запорізької області, % 

Показники  Роки Від-

хилен-

ня, % 
2011 2012 2013 2014 2015 

Інвестиції в основний капітал, 

всього 

у тому числі за видами 

основних засобів: 

100 100 100 100 100 - 

1) будівлі 2,8 10,9 7,0 3,7 4,4 1,6 

2) нежитлові будівлі та споруди 39,1 44,6 49,0 36,5 30,1 -9,0 

3) машини, обладнання, 

транспортні засоби: 

52,6 40,1 39,9 55,4 59,5 6,9 

з них припадає на сільське, 

лісове та рибне господарство* 

16,7 18,4 18,7 20,3 22,1 5,4 

4) земля 0,1 0,2 0,04 0,2 0,9 0,8 

5) довгострокові біологічні 

активи рослинництва та 

тваринництва 

0,5 0,7 0,8 0,8 1,0 0,5 

6) інші 4,9 3,5 3,26 3,4 4,1 -0,8 
 

Джерело: складено та розраховано за даними [24]. 

                   *розраховано за даними форми № 2 – Інвестиції (річна) «Капітальні  інвестиції,    

                     вибуття й амортизація активів» [42]. 

 

Як засвідчує табл. 2.9, інвестиції у основний капітал за видами основних 

засобів Запорізької області розподіляються досить ефективно. Менша частка 

фінансових ресурсів (34,5% у 2015 р.) інвестується в пасивну частину 

основних засобів – споруди і житлові та нежитлові будівлі, а активна частина 

фінансується за першочерговим принципом, хоча, за період 2011 – 2015 рр., 

переваги віддаються технологічній модернізації підприємств промисловості, 

а не сільського, лісового та рибного господарства (лише 22,1% у 2015 р.). 

Поступово зростає доля довгострокових біологічних активів, а також 

швидкими темпами нарощується частка інвестицій у землю, що зумовлює 
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удосконалення культури підприємництва у аграрній сфері Запорізької 

області. 

Сільське господарство регіону потребує значних капітальних вкладень. 

Сьогодні виробничий та економічний потенціал аграрного сектору не може 

розвиватися та ефективно використовуватися без формування  діючого 

господарського алгоритму управління інвестиційним механізмом [21, с. 140]. 

Без залучення інвестиційних ресурсів неможливо подолати неефективність 

виробництва, здійснити модернізацію матеріально-технічної бази, яка 

сьогодні знаходиться украй критичному стані. Дані про динаміку основних 

показників, що характеризують матеріально-технічний стан галузі та 

інвестиційну діяльність у сільське господарство Запорізької області, 

представлені у табл. 2.10. 

Стан матеріально-технічної бази аграрного виробництва багато у чому 

визначає економічну ефективність виробництва продукції. Стан же основних 

засобів залежить від величини інвестицій, що спрямовані на їх оновлення у 

вигляді нового будівництва, технічного переозброєння, придбання техніки. 

Як показують дані табл. 2.10, у 2015 році в економіку сільського 

господарства було інвестовано більше 29 млрд грн, що вище рівня 2011 року 

75,5%. Враховуючи позитивну динаміку показників інвестиційної діяльності, 

слід відмітити недостатність інвестицій. 

На сьогоднішній день на фоні поступового зростання долі капітальних 

інвестицій у аграрний бізнес (на 4,75%) та розміру валової 

сільськогосподарської продукції (на 31,6%), демонструється дефіцит
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Таблиця 2.10 

Динаміка показників, що характеризують інвестиційну діяльність у сільському господарстві Запорізької області* 

Показники  Роки 2015 р. у 

% до 

2011 р. 
2011 2012 2013 2014 2015 

Валова продукція сільського, лісового та рибного 

господарства, млн грн 
8737,2 7083,2 9523,3 9203,9 10055,7 115,1 

Наявність основних засобів у сільському, лісовому 

та рибному господарстві, млн грн 
3454,2 4179,8 4473,4 4668,0 4931,3 142,8 

Ступінь зносу основних засобів у сільському, 

лісовому та рибному господарстві, % 
53,2 50,2 48,6 48,3 41,5 78,0 

Наявність парку сільськогосподарської техніки, од.: 

тракторів 
8491 8276 8191 8089 7901 93,1 

зернозбиральних комбайнів 2020 1998 1928 1912 1930 95,5 

вантажних автомобілів 5276 5175 5172 4862 4823 91,4 

тракторних причепів 3907 3710 3548 3271 3150 80,6 

техніки для після урожайних робіт 1159 1183 1255 1263 1274 109,9 

жаток валкових 1160 1138 1097 1115 1039 89,6 

доїльних установок та апаратів 318 293 296 242 232 73,0 

Розмір капітальних інвестицій у сільське 

господарство, мисливство та надання пов’язаних із 

ними послуг, млн грн 

16703 19086 18640 18338 29310 175,5 

Питома вага сільського господарства, мисливства та 

та надання пов’язаних із ними послуг у загальному 

обсязі капітальних інвестицій, % 

6,43 6,50 6,96 8,38 10,73 - 

*Джерело: складено та розраховано за даними [26]; [27]; [39]; [42].  
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сільськогосподарської техніки. Так, склад парку сільськогосподарської 

техніки, за період 2011 – 2015 рр., значно скоротився: кількість тракторів 

зменшилась на 6,9 %, а кількість зернозбиральних комбайнів – на 4,5 %                    

(рис. 2.3). 

y = 41,725x3 - 448,64x2 + 1767,6x + 2095,8

R2 = 0,9997
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Рис. 2.3. Динаміка наявних основних засобів у сільському, лісовому та 

рибному господарстві Запорізької області* 

*Джерело: побудовано за даними Форми № 2 [42]. 
 

Найкращою моделлю, що описує динаміку вартості основних фондів 

сільського, лісового та рибного господарства Запорізької області, є парабола 

третього порядку. Як показують розрахунки, у даному випадку за найбільш 

високого коефіцієнту апроксимації (100%) з 95% імовірністю усі коефіцієнти 

регресії статистично значимі, а фактичний F-критерій Фішера набагато вище 

табличного. На засадах даної моделі можна зробити прогноз, що за умов 

збереження існуючих тенденцій у регіоні у наступні роки вказана вартість 

фактична динаміка 

поліноміальна 

динаміка 
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наявних основних засобів у аграрному секторі економіки знизиться і 

становитиме 3462,85 млн грн у 2016 році та 1829,54 млн грн у 2017 році. 

Констатуємо зменшення фондозабезпеченості сільського господарства 

внаслідок попередніх втрат галузевого основного капіталу і накопичення 

фізично та морально зношених об’єктів (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Динаміка коефіцієнтів оновлення та вибуття основних засобів у 

сільському, лісовому та рибному господарстві*  

Показники  Роки  2015 р. 

у % до 

2011 р. 
2011 2012 2013 2014 2015 

Коефіцієнт оновлення 

Основні засоби України 0,23 0,02 0,16 0,16 0,21 -0,02 

Основні засоби 

Запорізької області 
0,06 0,04 0,13 0,15 0,18 0,12 

Коефіцієнт вибуття 

Основні засоби України 0,05 0,11 0,10 0,06 0,10 0,05 

Основні засоби 

Запорізької області 
0,23 0,16 0,16 0,13 0,11 -0,12 

*Джерело: складено та розраховано за даними [28]; [42]. 

 

Так, оновлення основних засобів у сільське господарство Запорізької 

області відбувалося менш інтенсивно,  ніж  у  середньому по сектору в 

Україні. Коефіцієнт оновлення у 2015 році у аграрних підприємствах регіону 

становив 0,18 і був найвищий за усі попередні роки. Проте, коефіцієнти 

вибуття основних засобів сільського господарства протягом всього 

досліджуваного періоду були більш  високими  порівняно з коефіцієнтами 

вибуття основних засобів в 2015 році у аграрних підприємствах регіону 

становив 0,18 і був найвищий за усі попередні роки. Проте, коефіцієнти 

вибуття основних засобів сільського господарства протягом всього 

досліджуваного періоду були більш високими порівняно з коефіцієнтами 

вибуття  основних засобів в цілому по галузі України, хоча і мали тенденцію 

до спаду. Досягнення у 2014 та 2015 роках перевищення коефіцієнтів 

оновлення над вибуттям основних засобів демонструє позитивну тенденцію 
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зносу основних засобів (табл. 2.10) та коефіцієнту приросту основних фондів. 

Загальні результати інвестиційної діяльності у Запорізькій області у                      

2011-2015 рр. демонструють, що валове нагромадження основного капіталу 

знизилося на 6,05%. Це засвідчує значне перевищення вибуття активів над 

введенням у експлуатацію існуючих активів та придбаних нових основних 

засобів, що призводить до скорочення регіонального багатства. 

У контексті невідповідності наявної матеріально-технічної бази 

світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх аграрних 

технологій, можна зробити висновок, що темпи приросту параметрів і 

пропорцій відтворення основних засобів недостатньо для 

конкурентоспроможного функціонування галузі. Отже, поступове 

забезпечення складу основних засобів кращими світовими зразками, в 

аспекті розвитку аграрного виробництва, є першочерговим інвестиційним 

завданням аграрних підприємств Запорізької області. 

Ситуацію, що склалася у аграрному секторі регіону, можна визначити 

саме як кризову, оскільки виникла протидія між необхідним рівнем 

забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області, для чого потрібні 

інвестиції, та низьким рівнем інвестицій у сільське господарство. Дуже 

висока ціна на інвестиційні ресурси робить практично будь-яке фінансове 

вкладення засобів невигідним, виходячи з поточних оцінок [15, с. 180]. 

Перспективи розвитку відтворювального процесу у сільському 

господарстві обумовлюють структура та рівень ефективності виробництва, 

співвідношення та напрями розподілу використовуваних власних та 

залучених засобів, фінансова стійкість, платіжеспроможність та 

кредитоспроможність підприємств регіону (табл. 2.12). 

Дослідження показників фінансового стану аграрних підприємств 

регіону показало, що фінансування відтворювального процесу базується в 

основному на власному капіталі аграрних товаровиробників. 
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Таблиця 2.12 

Основні показники оцінки фінансового стану аграрних підприємств 

Запорізької області* 

Показники 

Роки Абсолютне 

відхилення 

2015 р. від 

2011 р. 
2011 2012  2013  2014  2015  

Коефіцієнт оновлення основних 

засобів 
0,05 0,04 0,13 0,15 0,18 0,13 

Прибутковість інвестицій у 

підприємство, % 
6 5 2 11 16 10 

Коефіцієнт покриття загальний 2,7 2,6 2,5 2,4 3,4 0,7 

Коефіцієнт співвідношення позикових 

та власних коштів 
0,32 0,36 0,37 0,4 0,3 -0,02 

Коефіцієнт автономії (незалежності) 0,72 0,73 0,73 0,71 0,77 0,05 

Коефіцієнт структури покриття 

довгострокових вкладень 
0,10 0,09 0,10 0,10 0,13 0,03 

Коефіцієнт довгострокового залучення 

капіталу 
0,10 0,07 0,27 0,05 0,04 -0,06 

Коефіцієнт концентрації власного 

капіталу 
0,75 0,73 0,73 0,71 0,77 0,02 

Коефіцієнт концентрації залученого 

капіталу 
0,44 0,48 0,4 0,48 0,34 -0,1 

Рентабельність основного капіталу, % 8,9 8,5 7,9 20,6 30,7 21,8 

Рентабельність власного капіталу, % 6,1 5,4 5,0 9,3 16,0 9,9 

Період окупності, роки 16,4 18,5 20,0 10,8 6,3 -10,1 

Рентабельність інвестицій, % 7,3 6,9 6,5 15,8 25,7 18,4 

*Джерело: складено та розраховано за даними [6]; [7]; [42]. 

 

Так, коефіцієнт автономії демонструє показник незалежності 

господарювання від залучених засобів за період 2011-2015 рр. в межах від 

0,72 до 0,77 (Кавт ≥ 0,5 оптимальне), що  говорить про можливість 

товаровиробників Запорізької області забезпечувати самостійне авансування 

коштів у аграрний бізнес. Така тенденція зумовлена зниженням залежності 

аграрної діяльності від зовнішнього капіталу, що демонструє зниження 

величини коефіцієнту концентрації залученого капіталу на 0,1 та коефіцієнту 

довгострокового залучення капіталу на 0,06. Це сприяє зростанню 

концентрації власного капіталу на 0,02, що, у свою чергу, забезпечує 

зростання показників рентабельності інвестицій, власного та основного 

капіталу, та зменшення строку окупності капітальних вкладень. 
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Зростання коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень у 

2015 році, порівняно з 2011 роком, на 0,03 демонструє залежність від 

зовнішніх інвесторів в аспекті фінансування основних засобів. Більшість 

аграрних підприємств регіону оновлюють основні фонди на засадах 

довгострокового кредитування (лізингу), оскільки невеликі темпи 

прибутковості не дозволяють виробникам самостійно фінансувати придбання 

основного капіталу на фоні необхідності першочергового забезпечення 

аграрного бізнесу оборотними активами, в контексті постійно зростаючої 

тенденції подорожчання сировинно-матеріальних ресурсів для виробничих 

потреб. 

Інструментом непрямої оцінки фінансового стану аграрних підприємств 

є побудова кривої прийняття ризику, яка демонструє закономірності зміни 

рівня ризику виробничої діяльності (рис. 2.4). У цьому випадку фінансовий 

результат діяльності, як випадкова величина з точки зору імовірності 

отримання певної його суми, підпорядкований нормальному або 

наближеному до нормального закону розподілу. 

Крива прийнятного ризику аграрних підприємств Запорізької області 

(рис. 2.4), як якісна характеристика інвестиційного потенціалу аграрного 

сектору, демонструє непропорційність областей ризику з асиметрією 

поширення зони загрози. Враховуючи несприятливі ознаки аграрного бізнесу 

(сезонність виробництва, сильна залежність від погодних та кліматичних 

умов, велика складність заміни технології, нееластичність попиту на аграрну 

продукцію, тривалість періоду обороту капіталу, значна матеріаломісткість 

виробництва, повільна окупність, слабка прогнозованість виробництва, 

збитковість тваринництва та низька рентабельність виробництва) зростає 

ступінь невизначеності виробничо-господарських процесів у сільському 

господарстві, що формує недостатній розмір фінансового результату для 

забезпечення розширення зони безпеки. 
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Рис. 2.4. Крива прийнятного ризику аграрних підприємств Запорізької 

області, 2015 році* 

*Джерело:  розраховано побудовано за даними [6]; [7]. 

 

У зв’язку з цим виникають складності у формуванні інвестиційних 

коштів, оскільки існування значного ризику зумовлює непривабливість для 

фінансування аграрного сектору різними інституційними групами. Такі 

економічні умови, що склалися поки що у регіоні, самоактивують 

запорізьких товаровиробників в аспекті інтересу до розвитку виробничого 

потенціалу, забезпечуючи самофінансування сільськогосподарської 

діяльності. 

Отже, у питаннях фінансування інвестиційної діяльності аграрні 

підприємства регіону орієнтуються на власні можливості. Інакше кажучи, 
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основним джерелом інвестування галузі залишаються особисті кошти 

підприємств і організацій (Додаток Е). Дослідження розмірів та структури 

джерел фінансування відтворювального процесу у аграрних підприємствах 

Запорізької області показало, що у використаних на відтворення засобах 

переважають внутрішні кошти, які у 2015 році досягли майже максимуму 

(94,5%), що обумовлює їх високу фінансову стійкість. На структуру 

залучених засобів припадає лише 5,5%, з яких найбільшу питому вагу 

займають кредити банків та позики. 

Значні суми підприємства інвестують у галузь рослинництва (94,5%), 

більша величина з яких припадає на вирощування однорічних і дворічних 

культур – 1068932 тис. грн [42], що становить 98,4% усієї величини власних 

коштів, яка фінансує землеробство. Дійсно, запорізькі товаровиробники на 

сьогоднішній день орієнтують власні засоби у швидкорентабельне 

виробництво, обираючи за основу вирощування зернових та технічних 

культур. У 2015 році в області зібрано 2,7 млн тонн зернових та 

зернобобових культур (у заліковій вазі) за врожайності 29,7 ц/га (у 

2014 році – 28,0 ц/га), соняшнику 961,8 тис. тонн за врожайності 19,1 ц/га 

(13,1 ц/га в 2014 році) [39]. За обсягом збору зернових і зернобобових 

культур Запорізька область посіла 13 місце в Україні, соняшнику – 4 місце. 

Така спеціалізація забезпечує зростання інвестицій у галузь, які у 2015 році 

зросли у 2,8 рази, порівняно з 2012 роком, та фінансує збиткову галузь 

тваринництва у розмірі 62676 тис. грн. 

Зниження інтересу до тваринницької галузі зумовило скорочення 

інвестицій у 2015 році на 40%, порівняно з 2012 роком, і становило лише 

5,5% у структурі капітальних інвестицій аграрної галузі. Це сприяло 

зниженню валової продукції тваринництва у 2015 році, порівняно з                         

2014 роком на 4,6%, що склала 2,1 млрд грн. Протягом 2015 р. вироблено: 

яєць – 719,6 млн штук (98,3% проти 2014 р.); молока – 260,5 тис. т. (97,4%); 

м’яса – 82,5 тис. т. у живій вазі (92,4%). В господарствах на 01.01.2016 р. 

нараховувалось 105 тис. голів великої рогатої худоби (99,4% до відповідного 
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рівня 2014 р.), у тому числі 58,6 тис. голів корів (99,5%); поголів’я свиней 

303,5 тис. голів (94,4%), птиці всіх видів – 5,9 млн гол. (93,2%) [39]. Разом з 

тим, наявність достатньої кількості фуражних ресурсів та відносна 

рентабельність скоростиглих галузей, як птахівництво та свинарство 

забезпечують збереження фінансування тваринництва власниками аграрного 

бізнесу в аспекті диверсифікації виробництва щодо майбутньої вигоди, тоді 

як інші джерела інвестування зовсім не залучаються і їх частка у структурі 

капітальних інвестицій тваринництва дорівнює нулю.  

У структурі власних засобів аграрних підприємств найбільшу питому 

вагу займають засоби, що отримані за рахунок амортизації основних фондів 

(61,3% від суми власних коштів), прибуток, що залишився у розпорядженні 

підприємств становить 22,7% власних коштів (рис. 2.5). 

амортизація основних 

фондів; 

64,3%

інші джерела 

фінансування; 

13%

чистий прибуток;

 22,7%

 

Рис. 2.5. Структура джерел фінансування сільськогосподарської діяльності за 

рахунок власних коштів підприємств і організацій Запорізької області в 

середньому за період 2011-2015 рр.* 

 

*Джерело: розраховано та побудовано за даними форми № 2 – Інвестиції (річна) 

«Капітальні  інвестиції, вибуття й амортизація активів» [42]. 
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Отже, амортизаційні відрахування, на сьогоднішній день, є головним 

джерелом інвестування сільськогосподарської діяльності, проте такі суми є 

несправедливими для даної галузі. Нині амортизаційні відрахування дають 

змогу відтворити наявні основні засоби за 16-20 років, а це вдвічі більше, ніж 

необхідно за нормативами. Теперішня амортизаційна система не відповідає 

інвестиційному спрямуванню, оскільки нарахована амортизація не 

забезпечує справедливого співвідношення до рівня витрат основного 

капіталу в процесі виробництва. Амортизаційних коштів на капітальні 

вкладення замало. Вони, з урахуванням зростання цін на основні засоби, 

становлять лише 3,87%, що передбачає не менш, ніж 20-річний термін їх 

відтворення [42]. Тому констатуємо, що, на теперішній час, підприємства 

Запорізької області абсолютно самостійно забезпечити процес відтворення 

аграрного виробництва, в аспекті його розвитку, не можуть. Роль інвесторів 

зі сторони залишається незначною за часткою у структурі капітальних 

вкладень, проте вагомою. 

До складу залучених засобів, що використовуються у аграрних 

підприємствах, входять інвестиційні кредити банків, на які припадає 92,2% 

від всієї суми коштів зі сторони. Залучені засоби вітчизняних інвестиційних 

компаній та фондів становлять 7,7%. Основні напрямки використання 

довгострокових позик і зобов’язань (4% від величини власного капіталу) [42] 

аграрними підприємствами Запорізької області у 2015 році були пов’язані з 

оновленням матеріально-технічної бази аграрного бізнесу, а 

короткострокових позик і зобов’язань (26%) – на забезпечення посівної та 

збиральної компаній у галузі рослинництво. 

Доля бюджетів становить лише 0,1%, що на превеликий жаль, взагалі не 

відповідає вимогам державної підтримки продовольчої безпеки. За період 

2012-2015 рр. кошти державного бюджету були незначними та спрямовані на 

три статті видатків: здешевлення сільськогосподарських кредитів                 

(152 тис. грн); фінансування витрат, пов’язаних з наданням державних 

пільгових кредитів (14 тис. грн); часткова компенсація вартості нового 
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обладнання (25 тис. грн). За кошти обласного бюджету було забезпечено: 

придбання молодняку худоби (100 тис. грн); підвищення родючості землі                           

(23 тис. грн); придбання сільськогосподарської техніки (55 тис. грн) та 

здешевлення сільськогосподарських кредитів (25 тис. грн) [4]. У 2015 році 

обсяг цих інвестицій скоротився у 2,5 рази і становив всього 48 тис. грн, а 

фінансування з державного бюджету взагалі припинено. Сподіваємося, що 

така тенденція тимчасова, оскільки вже сьогодні розроблено план заходів на 

2016-2018 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької 

області на період до 2020 року [29], а також багато інших Програм у сфері 

АПК [5].  

З метою виявлення специфіки інвестиційної поведінки різних груп 

інституційних суб’єктів у Запорізькій області дослідимо сталість капітальних 

вкладень у аграрний сектор регіону (табл. 2.13). Кількісними критеріями 

сталості інвестиційної поведінки є показники варіативності, які базуються на 

розрахунку величини мінімаксу (V1)  і коефіцієнту варіації (V2). 

Перший критерій розраховується за формулою: 

 

                                   V1 = (Kmax – Kmin) / (Kmax + Kmin),                           (2.4) 

 

де   V1      –  показник варіативності на засадах критерію мінімакса; 

   Kmax – максимальне значення варіативної ознаки; 

   Kmin – мінімальне значення варіативної ознаки. 

Критерій мінімаксу свідчить про високу варіативність ознаки (розбіжність 

у експертних оцінках) при значенні, що перевищує 0,5. Значення коефіцієнта 

мінімакса менше за 0,5 вказує на узгодженість інвестиційного процесу в обсязі 

одного джерела фінансування інвестиційної діяльності. 

Другий критерій – коефіцієнт варіації розраховується за формулою: 

 

                                                     V2 = ∂ / Kоч,                                          (2.5) 

 

де V2 –  коефіцієнт варіації; 

   ∂ – середньоквадратичне відхилення варіативної ознаки; 



 

 

118 

1
1

8
 

   Kоч – математичне сподівання варіативної ознаки. 

 

Виходячи із критерію мінімаксу (табл. 2.13) сталість інвестиційної 

поведінки демонструють аграрні підприємства та організації і фінансово-

кредитні  установи. Несталою можна вважати інвестиційну поведінку   

держави,   інвестиційних   фондів  та   інших  джерел   фінансування. Однак,   

зважаючи   на незначну величину питомої ваги обсягу капітальних вкладень за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, існує можливість  

неправильної інтерпретації коефіцієнта мінімаксу і як результат помилки 

другого порядку. Тому, ми вважаємо, що висновок з приводу 

сталості/несталості інвестиційної поведінки місцевих органів самоврядування 

та уряду є попереднім. 

Таблиця 2.13 

Варіативність питомої ваги джерел фінансування у загальному обсязі 

капітальних вкладень у сільське господарство Запорізької області* 

За джерелами 

фінансування 

Максимальне 

значення 

питомої ваги 

Мінімальне 

значення 

питомої 

ваги 

Варіативність 

v1 v2 

Кошти державного 

бюджету 
0,013 0 1 0,131094 

Кошти місцевих 

бюджетів 
0,02 0 1 0,253374 

Власні кошти 

підприємств та 

організацій 

94,51 84,87 0,0537 0,043857 

Кошти іноземних 

інвесторів 
- - - - 

Кошти інвестиційних 

фондів 
0,79 0 1 0,236245 

Кредити банків та інші 

позики 
8,19 5,06 0,2362 0,196583 

Інші джерела 

фінансування 
8,67 0 1 0,075036 

*Джерело: складено та розраховано автором за даними Додатку Е.  
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Аналізуючи  коефіцієнт варіації бачимо, що сталою є поведінка всіх груп 

інвесторів, зазначених у табл. 2.13. У всіх випадках коливання питомої ваги 

окремих джерел фінансування у загальному обсязі капітальних вкладень в 

сільське господарство є низьковаріативними, тобто показники незалежні від 

впливу випадкових чинників. Іншими словами, за період 2011-2015 рр. у 

сільському господарстві Запорізької області спостерігається відсутність 

структурних зрушень у співвідношенні джерел фінансування капітальних 

вкладень. 

Стабільність структури у співвідношенні джерел фінансування  аграрної 

сфери регіону засвідчує, що:  

По-перше, за напрямом пристосування до змін в економіці інвестиційна 

поведінка інституційних груп є або нейтральною або адаптованою, причому 

характер інвестиційної поведінки однаково проявляється по всіх джерелах 

фінансування капітальних вкладень, оскільки у протилежному випадку  

відбувались би структурні зрушення у співвідношенні обсягів джерел 

інвестування галузі. Зважаючи на стратегічні цілі кожної інституційної групи, 

можна зробити висновок, що лише поведінка аграрних підприємств демонструє 

поведінку раціонального економічного агенту, який пристосовується до 

зовнішньої нейтральної інвестиційної політики, розподіляючи на себе тягар 

фінансування капітальних вкладень майже 95%. Тому швидше за все 

інвестиційна поведінка різних груп суб’єктів інвестиційної діяльності є 

нейтральною, і лише аграрних товаровиробників – адаптованою. 

По-друге, поведінка суб’єктів інвестиційної діяльності за 2011-2015 рр. не 

була волатильною, а навпаки, зберігала сталість, через те що коливання 

структурного співвідношення джерел фінансування капіталовкладень мали б 

більш виразний характер та спостерігались випадкові значні відхилення 

питомої ваги окремих джерел фінансування у загальному масштабі капітальних 

інвестицій. Іншими словами, інвестиційна активність Запорізької області 

характеризується низькою здатністю до структурних змін розподілу тягара 

фінансування капітальних вкладень в аграрний сектор регіону, що вказує на 

відсутність достатньої структурної динаміки інвестиційного процесу, яка є 
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базою позитивного росту життєво необхідної галузі – сільського господарства. 

Саме сталість інвестицій є стримуючою причиною розвитку аграрного 

виробництва Запорізької області. 

Головним недоліком існуючої інвестиційної активності в галузі 

сільського господарства Запорізької області є спрямування фінансових 

ресурсів, головним чином, не на підтримку інноваційних напрямів, а на 

покращення основних виробничих показників аграрних підприємств. 

Запровадження нових енергозберігаючих технологій, удосконалення 

механізації та автоматизації сільськогосподарських робіт, підвищення 

професійної кваліфікації персоналу тощо залишаються поза фінансового 

інтересу аграріїв. Встановлено, що науково-технічні розробки у Запорізькій 

області за період 2011-2015 рр. практично не мають функціонального зв’язку 

з капітальними інвестиціями у сільське господарство (Додаток Є). Рівняння 

регресії набуло наступного вигляду: 

 

                                             ІНТР = 18252,4 + 0,0377хі  ,                                   (2.6)     

 

де     ІНТР – розмір науково-технічних розробок у регіоні; 

 хі – величина капітальних інвестицій у сільське господарство,      

 мисливство та надання пов’язаних з цим послуг у регіоні. 

 

Коефіцієнт кореляції у даному зв’язку становив лише 0,22, що 

демонструє залежність інноваційної діяльності від сільськогосподарських 

капітальних інвестицій лише на 4,9%. Ризик інвестування у науково-

виробничі розробки, ризик періоду розриву між інвестуванням та 

результатом, суб’єктивний фактор страху запровадження новаторства не 

зацікавлюють сільськогосподарських виробників вкладати капітал у 

інноваційний розвиток галузі. Це зумовлює низьку інвестиційну 

привабливість інноваційних аспектів сільськогосподарського виробництва у 

регіоні [15, с. 179]. 

За таких умов фінансування новаторські технології для аграрного сектору 

майже не розробляються. На початок 2016 року запропоновано декілька 
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проектів у галузі сільського господарства Запорізької області, щодо потреб 

ресурсів для реалізації інноваційних пропозицій (табл. 2.14). Проте, дивлячись 

на сучасну тенденцію фінансування науково-технічних розробок, імовірність 

реалізації та впровадження у аграрний бізнес даних проектів є 

низьковірогідною. 

Таблиця 2.14 

Інвестиційні пропозиції галузі сільського господарства Запорізької 

області на початок 2016 року* 

Назва інноваційного 

проекту 

Термін 

окупності 

(в роках) 

Загальна 

вартість 

проекту 

Потреба в 

інвестиціях, 

% 

Організація, що 

подала 

інноваційний 

проект 

Розробка екологічно 

безпечних технологій 

обробки просапних 

культур у рослинництві з 

використанням 

управління робочими 

органами сільгоспмашин 

за результатами 

розпізнавання рослин. 

- 

0,020 

млн дол. 

США 

100 % 

Запорізький 

національний 

технічний 

університет 

Модульний енергетичний 

засіб перемінного 

тягового класу 3-5 

3 р. 

0,1 

млн дол. 

США 

100 % 

Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет 

Технології та технічні 

засоби для збирання 

зернових, рису та насіння 

трав методом обчісування 

рослин на корені 

2 р. 

0,1 

млн дол. 

США 

100 % 

Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет 

Технологічний модуль до 

трактора тягового класу 1,4 
3 р. 

0,15 

млн дол. 

США 

100 % 

Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет 

Організація виробництва 

біоенергетичної 

установки типу БЕУ-1000 

з реактором об’ємом 1000 

м. куб 

2 р. 

0,24433 

млн дол. 

США 

100 % 

Запорізький 

науково-дослідний 

центр з механізації 

тваринництва 

НААН 

Створення науково-

практичного 

інноваційного 

технологічного парку 

«Агротехнопарк 

«Великий луг» 

3 р. 
538,5 тис. 

грн 
100 % 

Запорізький 

національний 

університет» 

(ЗНУ) 

*Джерело: складено за даними [23]. 

http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=254
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=251
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=251
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=251
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=252
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=252
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=252
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=252
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=252
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=253
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=53&podcatid=253
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=432
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=432
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=432
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=432
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=432
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=453
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=453
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=453
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=453
http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=38&podcatid=453
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Таким чином, у 2011 – 2015 рр. сприятливі фінансові умови для розвитку 

інвестиційного процесу зумовили загальне зростання схильності 

господарюючих суб’єктів до капітального інвестування секторів економіки, 

однак  воно обмежувалося  невистачанням власних фінансових засобів, що 

особливо торкнулося сільського господарства. Як показало дослідження, 

інвестиційна діяльність у сільському господарстві знаходилась у кризовому 

стані, і, за збереження існуючих тенденцій у наступні роки обсяги 

капітальних інвестицій у сільське господарство знизяться до катастрофічних 

величин. 

На нашу думку, причини таких результатів полягають у тому, що 

протягом аналізованого періоду інвестиції у сільське господарство 

Запорізької області мали переважно приватний характер, і, на відміну від 

інших галузей, інвестиційна діяльність в аграрному секторі отримувала 

меншу державну підтримку. При цьому, маючи нестачу власних засобів у 

джерелах фінансування інвестицій, аграрні підприємства залучають менше 

ніж потрібно позикових засобів, які мають для них високу вартість, що 

призводить до гальмування темпів росту інвестицій у аграрний сектор. 

Разом з тим, існуюча відтворювальна структура інвестицій може 

позитивно вплинути на вікову структуру основних фондів та технічний 

рівень виробництва, а зниження «активної» частини основних фондів у 

структурі капітальних інвестицій може призвести до негативних змін 

технічної структури накопичення капіталу. Можна зробити прогноз, що за 

умов збереження існуючих тенденцій у наступні роки вартість основних 

засобів сільського господарства знизиться вже у 2017 році до                          

1829,54 млн грн, що є абсолютно неприйнятним для розвитку аграрного 

бізнесу регіону. 

Отже, оцінка стану інвестиційної діяльності аграрних підприємств 

Запорізької області за сучасних умов відтворення сільськогосподарської 

діяльності демонструє, що на сьогоднішній день вона не сприяє розвитку 

аграрного сектору. Проте, сільське господарство Запорізької області має 
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високий потенціал, що проявляється у стабілізації фінансового стану 

аграрних підприємств регіону та забезпеченні ними зростання обсягів 

виробництва продукції. Все це, за достатнього рівня державної підтримки, 

забезпечить умови для ефективної реалізації агарного потенціалу. 

Умови для ведення сільського господарства у Запорізькій області 

відмінні у силу природно-зональних, соціально-економічних та інших 

факторів. Тому дослідження проблеми підвищення ефективності управління 

інвестиційною діяльністю у сільському господарстві необхідно продовжити в 

аспекті оцінки інвестиційної привабливості регіону. 

 

 

2.3. Оцінка інвестиційної привабливості та ефективності управління 

аграрних підприємств 

 

Інвестиції є одним з головних чинників забезпечення економічного 

розвитку як аграрних підприємств, так і країни в цілому, підвищення якості 

життя сільського населення, оновлення технічної та технологічної бази у 

сільськогосподарському виробництві. Це визначає інвестиційну 

привабливість підприємств, як важливий фактор активізації інвестиційної 

діяльності, у тому числі і у сільськогосподарському виробництві. За оцінки 

інвестиційної привабливості аграрного бізнесу у першу чергу враховуються 

особливості сільськогосподарського виробництва, економічний стан у галузі, 

а також рівень та ефективність державної підтримки аграрного сектору 

економіки [3, с. 296]. 

Сільськогосподарське виробництво Запорізької області є базовим 

сектором для забезпечення його стійкого економічного розвитку. Саме тут 

формуються кількісні та якісні параметри, що визначають у подальшому 

розвиток та конкурентоспроможність вітчизняного продовольчого 

виробництва. У цьому випадку особливо важливими є  наступні параметри: 
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наявність у аграрних товаровиробників необхідного обсягу фінансових, 

трудових та інших ресурсів; високий рівень ефективності виробництва. 

Відомо, що розвиток економіки неможливий без залучення 

інвестиційних фінансових ресурсів. У сучасних умовах, як показали 

дослідження, аграрний сектор Запорізької області особливо потребує 

інвестицій, але поки що залишається малопривабливим для інвесторів зі 

сторони. У зв’язку з цим, особливу значимість набуває удосконалення 

механізмів залучення інвестицій у сільське господарство, для чого необхідно 

розвивати обґрунтовані методи оцінки інвестиційної привабливості галузі 

[19, с. 225]. 

На нашу думку, інвестиційну привабливість необхідно характеризувати 

як мікроекономічний параметр, а, отже, як комплекс економіко-

психологічних показників діяльності суб’єкта господарювання, котрий 

визначає для інвестора область переважних значень інвестиційної поведінки. 

У економічній науці існує багато підходів до оцінки інвестиційної 

привабливості господарюючих суб’єктів: регіонів, районів, окремих 

підприємств. При аналізі інвестиційної привабливості вчені-економісти 

пропонують враховувати природно-ресурсний, трудовий, економічний, 

інфраструктурний потенціали району. На рівні регіону до уваги приймаються 

також середньомісячні грошові доходи населення, рівень безробіття, рівень 

корупції, політична активність адміністрації. У той же час сучасні методики 

оцінки інвестиційної привабливості окремого підприємства найчастіше 

зводяться лише до аналізу його фінансового стану [17, с. 245].  

З метою визначення основних параметрів інвестиційної привабливості 

Запорізької області, розглянемо динаміку основних показників аграрних 

підприємств регіону (табл. 2.15). 
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Таблиця 2.15 

Фінансові показники діяльності аграрних підприємств 

Запорізької області* 

Показники 

Роки 2015 р. у 

% до 

2011 р. 
2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість аграрних 

підприємств, од.  
3019 2797 2757 2706 2667 88,3 

Середньорічна 

чисельність 

працівників, тис. чол. 

29,4 30,1 27,9 26,7 24,4 83,0 

Прибуток, млн грн 1158,7 508,1 506,2 1351,7 4783,6 412,8 

Рівень 

рентабельності 

діяльності, % 

28,1 15,8 11,5 24,0 55,7 27,6 

Кількість збиткових 

аграрних 

підприємств, од. 

395 884 656 430 253 64,1 

у % до загальної 

кількості аграрних 

підприємств 

13,1 31,6 23,8 15,9 9,5 -3,6 

*Джерело: складено та розраховано за даними [34]. 

 

З приведених даних табл. 2.15 бачимо, що фінансовий стан аграрних 

підприємств Запорізької області, за період 2011 – 2015 років, значно 

покращився. Це, у свою чергу, зумовило зростання величини капітальних 

інвестицій у аграрний сектор регіону за рахунок власних коштів (Додаток 

Е). Кількість аграрних підприємств у 2015  році зменшилася на 11,7%, у той  

час як розмір прибутку від сільськогосподарської діяльності збільшився 

більше ніж у чотири рази. 

Поєднання двох подій зумовило скорочення кількості збиткових 

підприємств на 36,9% і становило у 2015 році менше ніж 10% частки усіх 

аграрних організацій. Спостерігається зниження середньорічної кількості 

працівників на 17%. Даний відтік ресурсу праці з аграрного сектору 

зумовлено проблемами соціального та економічного характеру, які властиві 

сільським районам, з яких необхідно виділити наступні: 
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– заробітна плата у сільському господарстві характеризується низьким 

значенням в економіці Запорізької області; 

– відсутність у сільській місцевості альтернативних видів зайнятості; 

– низький рівень розвитку соціальної та інженерної інфраструктури; 

– скорочення величини капіталоозброєності праці, що об'єктивно  

зумовило фізичну складність виробничих процесів на фоні низької оплати 

праці. 

Отже, на нашу думку, для визначення інвестиційної привабливості слід 

зробити аналіз основних даних аграрних підприємств Запорізької області за 

2011 – 2015 рр. за наступними напрямами (табл. 2.16): 

1) привабливість продукції сільського господарства для споживачів – 

відношення залишків готової продукції на кінець року до вартості 

сільськогосподарської продукції за рік; 

2) фінансова привабливість, тобто рівень рентабельності виробництва 

продукції; 

3) територіальна привабливість – відношення комерційних витрат до 

собівартості виробництва продукції; 

4) екологічна привабливість (КЕП) – відношення кількості внесених 

добрив (мінеральних та органічних) на 1 га до величини нормативного 

показника: 

 

                                                  КЕП = КМ.Д. + КО.Д..,                                    (2.7) 

 

де КМ.Д. – коефіцієнт, що визначається як відношення кількості 

внесених мінеральних добрив на 1 га до величини 

нормативного показника; 

 КО.Д. –   коефіцієнт, що визначається як відношення кількості 

внесених органічних добрив на 1 га до величини 

нормативного показника. 

5) кадрова привабливість або коефіцієнт плинності кадрів у аграрному 

виробництві, який визначається як відношення чисельності працівників, 
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вибувших за даний період, до величини середньорічної чисельності 

працівників, за той самий період; 

6) соціальна привабливість, тобто відношення середньої величини 

заробітної плати працівника аграрної галузі  до величини прожиткового 

мінімуму; 

7) привабливість галузі, в аспекті державної підтримки – відношення 

величини фінансової підтримки галузі за рахунок бюджетних коштів до 

величини витрат на виробництво продукції. 

Кожному показнику було привласнено вагу цих коефіцієнтів у 

залежності від важливості даного параметра для зацікавленої інвестуючої 

особи. Значення вказаних показників оцінки інвестиційної привабливості 

порівнювалися з бажаними експертними значеннями (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Показники оцінки інвестиційної привабливості сільського господарства 

Запорізької області* 

Показники 

Обґрун-

товані 

значення 

Роки  2015 р. 

у % до 

2011 р. 
2011  2012 2013  2014  2015  

Привабливість 

продукції * 
0 – 0,05 0,013 0,011 0,017 0,013 0,019 146,2 

Фінансова 

привабливість 
≥ 0,15 0,281 0,158 0,115 0,240 0,557 198,2 

Територіальна 

привабливість* 
≤ 0,01 0,006 0,008 0,008 0,013 0,009 150,0 

Екологічна 

привабливість 
1,8 – 2,0 0,415 0,492 0,423 0,469 0,423 101,9 

Кадрова 

привабливість 
≤ 0,1 0,280 0,276 0,274 0,289 0,251 89,6 

Соціальна 

привабливість 
≥ 1 1,658 1,660 1,689 1,938 2,028 122,3 

Привабливість 

галузі, що 

користується 

державною 

підтримкою 

≥ 0,15 0,0023 0,0011 0,0009 0,0009 0,0007 30,4 

*Джерело: складено та розраховано за даними [31]; [33] ; [34]; [39].  

                  *розраховано за даними розширеного бюлетеня Форми № 50 с/г підприємств        

                    Запорізької області [32]. 
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Аналіз даних табл. 2.16 демонструє, що сільське господарство 

Запорізької області, з позиції інтересів інвесторів, забезпечено привабливими  

рисами лише по чотирьох параметрах: привабливість продукції, фінансова 

привабливість, територіальна привабливість та соціальна привабливість. 

Привабливість продукції сільського господарства є достатньо високою, 

оскільки доля запасів готової продукції на кінець звітного періоду є низькою 

[16, с. 101]. Показник фінансової привабливості майже протягом всього 

аналізованого періоду був вищим за обґрунтоване значення, а у 2015 році 

збільшився на 98,2%, порівняно з 2011 роком, що, в аспекті позитивної 

динаміки, формує додатковий стимул до бажання інвесторів фінансувати 

сільськогосподарську діяльність. У аграрному секторі області рівень 

комерційних витрат є допустимим для інвесторів, що демонструє показник 

територіальної привабливості, проте у динаміці, на жаль, даний показник має 

негативні тенденції. Позитивним є також зростання середньої заробітної 

плати по відношенню до регіонального  прожиткового мінімуму, її темпи 

росту достатньо суттєві, що, в свою чергу, створює додаткові мотиви до 

участі у капітальних вкладеннях. 

Динаміка екологічної привабливості показує, що рівень внесення добрив 

зростає на 1,9% в наслідок підвищення кількості внесення мінеральних 

добрив, проте цей показник ще віддалений від нормативного його значення. 

Аналізуючи кадрову привабливість можна сказати, що коефіцієнт плинності 

кадрів хоч і знизився на 10,4%, однак залишається зависоким.  

Привабливість галузі також демонструє негативну ознаку інвестиційного 

клімату регіону, маючи дуже суттєве скорочення державної підтримки на 

69,6%. Усі ці параметри презентують слабкий бік інвестиційного потенціалу 

сільськогосподарської галузі, що, у свою чергу, зумовлюватиме у 

майбутньому подальший спад активності інвестиційної діяльності. 

Для агрегованого значення інвестиційної привабливості розраховувався 

підсумковий рейтинг привабливості сільського господарства Запорізької 

області за наступним вираженням: 
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          R = 0,2Кпп + 0,2Кфп + 0,1Ктп + 0,1Кеп + 0,1Ккп + 0,1Ксп + 0,2Кпг          (2.8) 

 

0,5 – 0,6 – пріоритетні галузі за рівнем інвестиційної привабливості; 

0,4 – 0,5 – галузі з високим  рівнем інвестиційної привабливості; 

0,2 – 0,4 – галузі з середнім  рівнем інвестиційної привабливості; 

0,1 – 0,2 – галузі з низьким  рівнем інвестиційної привабливості. 
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Рис. 2.6. Динаміка інтегрального показника рейтингу привабливості 

сільського господарства Запорізької області* 

*Джерело: розраховано та побудовано за даними табл. 2.16. 

 

На рис. 2.6 зображена динаміка розрахункового інтегрального показника 

за 2011-2015 рр. Результати оцінки демонструють, що сільське господарство 

Запорізької області має середній рівень інвестиційної привабливості, що 

об’єктивно недостатньо для такого важливого сектору економіки. 

Аналіз даних табл. 2.16 дозволяє також визначити основні напрями 

удосконалення інвестиційного клімату. З цією метою розрахуємо часткові 
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індекси для різного розміру величин на порівняльних  засадах  фактичного 

значення показників з максимальними та мінімальними значеннями за 

наступними формулами: 

а) для пропорційно зростаючих значень факторів та індексів: 

хі    –   хmin 

                                             Ii = ───────── ,                                    (2.9) 

хmax  –   хmin 

 

б) для обернено пропорційно зростаючих значень факторів та індексів: 

                                                     хmax  –   хі    
                                             Ii = ───────── ,                                    (2.10) 

хmax  –   хmin 

 

де Ii – частковий індекс для і 

 хі – фактичне значення і 

 хmax,хmin –  відповідно, мінімальне та максимальне значення і 

Розраховані індекси дозволяють проаналізувати основні напрями 

удосконалення інвестиційної привабливості сільського господарства 

Запорізької області методом ранжування індексів (АВС – метод 

функціонально-вартісного аналізу). Результати розрахунку приведені на            

рис. 2.7. 

Базуючись на рис. 2.7, можна встановити наступні групи напрямів за 

максимального ефекту впливу на інвестиційну привабливість сільського 

господарства Запорізької області: 

- група першого рівня (до 50%): фінансова, екологічна привабливість та 

привабливість продукції; 

- група другого рівня (50 – 80%): державна підтримка та соціальна 

привабливість; 

- група третього рівня (вище 80%): територіальна та кадрова 

відповідальності. 

Виходячи з даної класифікації, можна сказати, що основними 

першочерговими заходами щодо підвищення інвестиційної привабливості 
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повинно бути удосконалення показників групи першого рівня, які 

зумовлюють синергетичний ефект економічного, технологічного та 

споживчого характеру. Також важливим є те, що показники даної групи є 

взаємозалежними, тобто оптимізація одного з параметрів удосконалює 

показники інших. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

фінансова

привабливість

екологічна

привабливість

привабливість

продукції

державна

підтримка 

соціальна

привабливість

територіальна

привабливість

кадрова

привабливість

 

Рис. 2.7. Діаграма ранжувальних напрямів удосконалення інвестиційного 

клімату у сільському господарстві Запорізької області* 
*Джерело: розраховано та побудовано за даними табл. 2.16. 

 

З метою конкретизації пропозицій проведемо дослідження основних 

чинників показників групи першого рівня за визначеними ранжувальними 

напрямами удосконалення інвестиційного клімату сільського господарства 

Запорізької області. Подальшу аналітичну роботу зосередимо на 
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встановленні зв’язків між розмірами капітальних інвестицій та факторами 

показників привабливості галузі.  

Сьогоднішня соціально-економічна нестабільність умов функціонування 

аграрних підприємств, недостатня фінансової підтримки розвитку аграрного 

сектору спричиняє значні коливання у показнику фінансової привабливості – 

рівня рентабельності аграрного виробництва. Перш за все, ми вважаємо, що 

цей показник залежить від розвитку внутрішніх факторів, а саме, від рівня 

ресурсного забезпечення. 

Значною мірою на фінансовий результат господарювання підприємств 

Запорізької області вплинула позитивна динаміка ресурсозабезпечення 

аграрних організацій, що є наслідком підвищення інвестиційної активності 

аграрних підприємств як результат покращення їх фінансового стану. 

Для виявлення взаємозв’язку між рівнем інвестування та показниками 

ресурсозабезпечення аграрних підприємств у розрізі груп, сформованих на 

базі даних Форми № 50 с/г підприємств Запорізької області у процесі 

дисертаційного дослідження проведено результативне групування                       

(табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Показники залежності величини капітальних інвестицій від показників 

ресурсозабезпечення аграрних підприємств  

Запорізької області, 2015 рік* 

Групи 

підприємств за 

розміром  

інвестицій на 

1 га с/г угідь, 

грн 

Кількість 

підгруп  у 

групі 

В розрахунку на одне підприємство 

Середній 

обсяг 

інвестицій 

на 1 га с/г 

угідь, грн 

(у) 

Середній 

рівень 

рентабель-

ності, % 

  

(х1) 

Середня  

площа  

сільсько-

господарських 

угідь, га  

(х2) 

Вартість 

 активів,  

тис. грн 

 

 

 (х3) 

Кількість 

праців- 

ників,  

чол.  

 

(х4) 

І – від 0 до  

500 грн 
5 239,1 -27,61 701,2 5354,8 22 

ІІ – від 501 до 

1000 грн  
5 742,7 78,1 871,4 6610,1 55 

ІІІ – більше 

1001 грн 
1 1368,2 251,1 1170,4 8796,7 132 

В середньому 

по регіону 
11 570,65 55,7 798,5 6261,3 47 

*Джерело: складено та розраховано за даними [32]; [42]. 
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У результаті статистичного поєднання груп величини інвестицій на 1 га 

площі угідь встановлено дуже високий рівень впливу на результативну 

ознаку всіх трьох видів ресурсів, а саме ступінь забезпечення аграрних 

підприємств земельними, капітальними та трудовими ресурсами. По мірі 

зростання середнього розміру аграрного підприємства збільшуються як 

показник рівня прибутковості, так і розмір інвестицій. Обрані показники 

ресурсозабезпечення виступають критеріями розмірів аграрних підприємств і 

рівня концентрації виробництва. 

Закономірним є позитивний вплив зростання масштабів виробництва на 

показники економічної та технологічної ефективності. З метою виявлення їх 

одночасного впливу на рентабельність виробництва та інвестиційну 

активність підприємств у аграрній галузі Запорізької області проведено 

множинний кореляційно-регресійний аналіз. Результатом стало рівняння 

регресії: 

 

                         У = 238,37 + 6,33 х1 + 0,19х2 + 0,01х3 -5,21х4                (2.11) 

 

Коефіцієнт детермінації між результативною й факторними ознаками у 

всій сукупності аграрних підприємств становить 0,97 (Додаток Ж). Отже, 

чинник масштабів виробництва у 2015 році діяв дуже чітко, тому можна 

зробити висновок про високу залежність величини капітальних інвестицій 

від розміру аграрних організацій. 

Вагомим чинником ефективності інвестування аграрної діяльності 

аграрних підприємств є екологічна привабливість. Важним фактором 

формування показника капітальних вкладень є зональне розміщення цих 

підприємств. Зважаючи на значну площу території та окремі природно-

кліматичні відмінності, Запорізька область поділена на три агрокліматичні 

зони (райони), яким у вегетаційний період характерні індивідуальні 

властивості (Додаток З). 

Існуючі регіональні статистичні данні дозволяють відстежувати 

залежність величини капітальних вкладень від показників екологічної 



 

 

134 

1
3

4
 

привабливості на рівні адміністративних районів Запорізького регіону. За 

допомогою кореляційно-регресійного аналізу вивчимо вплив окремих 

чинників, які пов’язані з особливістю агротехнології виробництва продукції 

на величину капітальних інвестицій в розрахунку на 1 га площі угідь. 

Використаємо інформацію про діяльність підприємницьких структур 

двадцяти адміністративних районів Запорізької області з метою проведення 

групування аграрних підприємств. Досліджувався вплив на розмір 

капітальних інвестицій наступних факторів: 

Х1 – рівень рентабельності виробництва, % (характеризує 

агротехнологічний вплив на фінансову привабливість інвестиційного 

клімату); 

Х2 – гідротермічний показник, % (характеризує природно-кліматичні 

умови зони виробництва); 

Х3 – грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь, грн. (характеризує 

якість земельного ресурсу, як засіб виробництва); 

Х4 – вартість мінеральних добрив в розрахунку на 1 га ріллі (характеризує 

інтенсивність виробництва в екологічному аспекті). 

Результати групування засвідчили достатньо тісний взаємозв′язок між 

результативною та факторними ознаками (табл. 2.18). У четвертій групі 

районів більшість відібраних факторних ознак були найвищими. Поряд із 

зростанням результативної ознаки від нижчої групи до вищої неухильно 

зростають лише показники рівня рентабельності та вартості мінеральних 

добрив на одиницю площі ріллі. 

Розроблена багатофакторна кореляційно-регресійна модель (Додаток І) 

демонструє рівняння лінійної регресії: 

 

                            У = -59,29 + 2,52Х1 -3,44Х2 +0,02Х3 +0,71Х4                   (2.12) 

 

На основі розрахованого рівняння можна зробити висновок про те, що 

зростання рівня рентабельності на 1% призведе до зростання величини 

капітальних вкладень на 1 га площі угідь на 2,52 грн; зростання грошової 
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оцінки землі – на 0,02 грн; зростання вартості мінеральних добрив на 1 га 

ріллі – на 0,71 грн. А зростання гідротермічного показника призводить до 

зниження питомого розміру капітальних вкладень на 3,44 грн/га. На нашу 

думку, таку обернену залежність слід інтерпретувати як фактор ризику 

природно-кліматичних умов, який, ак антиблаго, зумовлює відмову від 

фінансування аграрної діяльності. 

Таблиця 2.18 

Залежність розміру капітальних вкладень на 1 га угідь в аграрних 

підприємствах адміністративних районів Запорізької області від дії 

агротехнологічних факторів, 2015 рік* 

Показник 

Група районів за розміром 

капітальних інвестицій на одиницю 

площі, грн 
В серед-

ньому по 

регіону І – 0 до 

150 

ІІ–151-

450 

ІІІ –451-

750 

ІV–751 і 

більше 

Кількість районів  

у групі 
1 2 13 4 20 

Обсяг інвестицій на     

1 га сільськогоспо-

дарських угідь, грн 

136,9 438,5 571,0 778,7 570,7 

Рівень рентабельності, 

% 
28,5 38,3 52,7 77,4 55,7 

Гідротермічний 

показник, % 
80 75 79 83 79 

Грошова оцінка 1 га  

сільськогосподарських 

угідь, грн 

23265,0 20367,2 21403,7 22208,6 21370,0 

Вартість мінеральних 

добрив на  1 га ріллі, 

грн  

118,3 370,7 468,3 570,0 461,4 

*Джерело: складено та розраховано за даними [32]; [42]. 

 

На основі часткових коефіцієнтів регресії неможливо визначити ті з 

чинників, які найбільше впливають на розмір капітальних інвестицій на 

одиницю площі в аграрних підприємствах. Для порівняльної оцінки слід 

обчислити відносні коефіцієнти еластичності Еі та βі-коефіцієнти. Їх аналіз 

показує, що за ступенем впливу  на формування  розміру капітальних 
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інвестицій на 1 га угідь найбільший вплив мають показники рівня 

рентабельності та вартості мінеральних добрив на одиницю площі ріллі – їх 

збільшення на 1 % призводить до зростання питомого  розміру інвестицій  

відповідно на 0,55 % і 0,42 % (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Характеристика ступеня впливу досліджуваних факторів на величину 

капітальних інвестицій на одиницю площі в аграрних підприємствах 

адміністративних районів Запорізького регіону* 
 

Фактор Коефіцієнт регресії, аі Коефіцієнт еластичності, Еі βі-коефіцієнт 

Х1 2,52 0,545 0,348 

Х2 -3,44 -0,174 -0,012 

Х3 0,02 0,004 0,019 

Х4 0,71 0,424 0,621 
*Джерело: розраховано автором за даними Додатку І. 

 

Значення  βі -коефіцієнтів  свідчать,  що  найбільший  вплив  на зміну 

розміру капітальних інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь мають 

також   рівень  рентабельності  та  питома  вартість  мінеральних добрив.  

Показники природно-якісних характеристик виробництва, які знайшли своє 

відображення в факторах Х2 та Х3, мають значно менший вплив.  

Сукупний вплив введених до багатофакторної регресійної моделі 

факторів на зміну розміру капітальних інвестицій на 1 га 

сільськогосподарських угідь визначається коефіцієнтом детермінації R
2
, 

значення якого становить 0,92. Це означає, що 92 % варіації величини 

капітальних вкладень на одиницю площі в аграрних підприємствах 

адміністративних районів лінійно пов’язане з введеними до моделі 

факторами. Сукупний коефіцієнт множинної кореляції дорівнює 0,96, що 

свідчить про тісний зв’язок між факторними та результативною ознаками. 

Розрахований за досліджуваними даними F-критерій становить 9,64 і 

перевищує його критичне значення. Тому є всі підстави з ймовірністю 0,95 

стверджувати про вірогідність впливу визначених факторів на розмір 

капітальних інвестицій на 1 га угідь в аграрних підприємствах. 
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Таким чином, екологічну привабливість у аграрних підприємствах 

Запорізької області визначає вартість мінеральних добрив в розрахунку на 1 

га ріллі. Даний фактор характеризує рівень інтенсивності виробництва 

продукції, який на 62,1% забезпечує результат інвестування аграрного 

сектору. Безперечно кліматичні умови та якісні характеристики землі є 

дієвими факторами капітальних вкладень у сільському господарстві, проте, 

на нашу думку, вони не є визначальними чинниками концентрації інвестицій, 

а лише складовими елементами екологічної сфери впливу [12, с. 330]. 

Одним із узагальнюючих чинників інвестування аграрного сектору 

регіону є привабливість продукції. З метою виявлення взаємозв’язку його 

структурних факторів з розміром капітальних вкладень у аграрних 

підприємствах було проведено результативне групування адміністративних 

районів Запорізької області. У процесі групування як результативну ознаку 

також обрано показник обсягу  капітальних інвестицій на 1 га 

сільськогосподарських угідь (Ух), оскільки цей показник є цільовим 

фактором капіталозабезпеченості діяльності. Досліджувався вплив на нього 

наступних факторних ознак: 

Х1 – рівень рентабельності, % (характеризує вплив спеціалізації 

виробництва на фінансову привабливість інвестиційного клімату); 

Х2 – виробничі витрати на 1 га сільськогосподарських угідь, грн. 

(характеризує інтенсивність виробництва в аспекті продовольчих 

інтересів); 

Х3 – середньомісячні грошові надходження від реалізації 

сільськогосподарської продукції, тис. грн. (характеризує розмір 

виручки від реалізації на підприємствах); 

Х4 – частка витрат на виробництво продукції тваринництва у структурі 

витрат сільськогосподарської продукції, % (характеризує ступінь 

спеціалізації виробництва та диверсифікації активів). 

Отримане рівняння регресії має вигляд: 
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                   Ух = -78,537 + 0,902х1 + 0,165х2 + 0,025х3 +3,635х4                   (2.13) 

Насамперед зазначимо, що на основі парних коефіцієнтів кореляції між 

результативною та окремими факторними ознаками (Додаток И) 

встановлено суттєвий вплив на розмір капітальних вкладень на 1 га 

сільськогосподарських угідь усіх чинників, з досліджуваної нами сукупності. 

Про це свідчить множинний коефіцієнт кореляції між ними та 

результативною ознакою, який становить 0,91, а також інші параметри, що 

використовуються для статистичної перевірки гіпотез. 

Найбільшою є тіснота зв’язку між результативною ознакою і 

виробничими витратами в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. 

Коефіцієнт кореляції між ними становить 0,68. Параметри рівняння свідчать, 

що зі зростанням виробничих витрат із розрахунку на 1 га угідь на 1 грн 

можна очікувати на збільшення величини капітальних інвестицій на                

0,165 грн/га. Інакше кажучи, в розрахунку на 1 га земельної площі, зі 

зростанням витрат на 1%, можна очікувати на збільшення інвестицій на 2,3%, 

що говорить про факт зростаючої віддачі капітальних вкладень у сільському 

господарстві Запорізької області. Це свідчить про досить високий рівень 

інвестиційного потенціалу у значній кількості підприємств регіону. 

Також виявлена досить висока залежність між результативною ознакою 

та середньомісячними грошовими надходженнями від реалізації продукції. 

Коефіцієнт кореляції між ними складає 0,63. Тобто, зі зростанням місячного 

виторгу на 1 грн можна очікувати на збільшення величини капітальних 

інвестицій на 0,025 грн/га. Це свідчить про активацію мотивації збуту 

продукції в тих підприємствах, які прагнуть високого результату діяльності і 

залучення додаткових капітальних інвестицій. 

Як відомо, виробництво тваринницької продукції у більшості 

підприємств регіону є збитковим і тому значними темпами згортається. Така 

ситуація є вкрай нераціональною з позиції суспільних інтересів, оскільки не 

гарантує надійне забезпечення області м’ясо-молочною продукцією 

власнорегіонального виробництва. Однак вона суттєво не позначається на 
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загальному рівні інвестування аграрних підприємств (коефіцієнт кореляції 

становить 0,58), проте, демонструє прямий зв’язок між двома параметрами. 

Підвищення на 1 % долі витрат на виробництво продукції тваринництва 

забезпечує зростання капітальних вкладень на 3,635 грн/га. Такий питомий 

грошовий  розмір приросту інвестицій ще раз доводить, що держава повинна 

бути зацікавленою у відтворенні галузі тваринництва та забезпечувати 

розміри субсидій і дотацій на виробництво продукції тваринницького 

походження. 

Отже, результати кореляційно-регресійних аналізів показали, що 

найважливішими факторами, що забезпечують інвестиційну привабливість 

сільського господарства Запорізької області є: 1) рівень рентабельності 

виробництва; 2) розміри підприємства; 3) інтенсивність виробництва 

(величина витрат і мінеральних добрив на одиницю площі); 4) обсяг виручки 

від реалізації, як фактор частки ринку. Встановлено, що: 

– по-перше, більше інвестують підприємства, які значно більші за 

розміром ресурсозабезпечення, що дозволяє їм активно користуватися 

перевагами зростаючої віддачі від масштабів виробництва та забезпечувати 

вищий рівень рентабельності виробництва; 

– інвестиційно неактивні підприємства обирають неінтенсивний спосіб 

ведення підприємництва, оскільки їх аграрний бізнес характеризується 

низьким рівнем додаткових витрат у аграрне виробництво; 

– інвестиційно активні підприємства реалізують більш ефективну 

систему стимулювання збуту, розуміючи простий постулат економіки: якщо 

частка ринку підприємства не змінюються в бік підвищення її залежності від 

рівня ефективності діяльності, то жодного практичного ефекту годі 

сподіватися. 

У завершенні аналізу стану інвестиційної діяльності у сільському 

господарстві Запорізької області зробимо висновок про її ефективність 

через розрахунок сукупного інтегрального показника (табл. 2.20). 
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Таблиця 2.20 

Ефективність інвестиційної діяльності аграрних підприємств 

Запорізької області, %* 

Показники 

Роки Відхи-

лення 

2015 р. 

від 

2011 р., % 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг інвестицій в 

розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських 

угідь 

100 82,1 83,0 124,6 201,2 +101,2 

Рівень рентабельності 

виробництва 
100 56,2 72,8 208,7 232,1 +132,1 

Інтегральний показник 

розміру підприємства 
100 120,7 103,8 115,1 179,8 +79,8 

Інтегральний показник 

інтенсивності виробництва 
100 67,2 135,7 92,3 103,1 +3,1 

Розмір валового доходу 

підприємства 
100 81,1 134,4 96,6 109,3 +9,3 

Інтегральний показник 

інвестиційної 

привабливості 

100 94,2 95,7 121,1 119,9 +19,9 

Сукупний інтегральний 

показник 
100 77,8 101,8 126,4 162,5 +62,5 

*Джерело: складено та розраховано за даними [32]; [42]. 

 

Розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості 

проводиться за допомогою даних рисунку 2.6 «Динаміка інтегрального 

показника рейтингу привабливості сільського господарства Запорізької 

області», де розраховується індекс через ланцюговий, а не базисний темп 

росту. Наприклад 2015 рік: 0,386:0,322х100%=119,9%. 

Сукупний інтегральний показник (СПІ) розраховується за формулою 

1

1

n

n

i

iI ПСП ,                                                  (2.14) 

де n – кількість елементів СПІ; Пі  – показники інвестиційної діяльності. 
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За 2015 рік сукупний інтегральний показник рівня інвестиційної 

діяльності становив 

 

625,1)199,1093,1031,1798,1321,2012,2(СП 16
I . 

 

Динаміка сукупного інтегрального показника ефективності інвестиційної 

діяльності аграрних підприємств Запорізької області засвідчує, що вона 

протягом 2011-2013 років знаходилася на низькому рівні, і лише в останні 

два роки розпочала впевненими темпами набувати кількісної і якісної 

характеристики інвестиційної активності. 

При цьому найбільше, за період 2011-2015 рр., зріс рівень 

рентабельності виробництва (на 132,1%), що, враховуючи великий вплив на 

розмір капітальних вкладень, в майбутньому забезпечить базу для зростання 

інвестиційної активності прискореними темпами. Значно збільшилась 

інтенсивність виробництва (на 79,8%), що відбулося як результат значного 

підвищення темпів витрат виробництва аграрних підприємств в екологічному 

та продуктовому аспекті привабливості інвестиційного клімату. Відбулося 

помітне підвищення розміру виручки від реалізації (на 9,3%) та середнього 

розміру аграрних підприємств (на 3,1%), що в контексті фінансової та 

продуктової привабливості забезпечує інвестиційний потенціал майбутнього 

капіталовкладення в аграрний бізнес регіону. 

Інвестиційна привабливість сільського господарства Запорізької області, 

за останні шість років, набуває позитивно зростаючої тенденції, і у 2015 році 

її рівень наблизився до розміру галузі з високим рівнем інвестиційної 

привабливості (0,386 при 0,4). Таким чином, бачимо що зростання сукупного 

інтегрального показника ефективності інвестиційної діяльності  на 62,5% є 

результатом удосконалення рівня господарювання, а саме поступового 

застосування передових принципів формування і зміцнення матеріально-

технічної бази, розробки і впровадження нових підходів щодо інтенсивності 

використання ресурсів та зміцнення ринкової ніші, використання ефекту 
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масштабів виробництва на засадах розширення ресурсозабезпечення 

аграрного бізнесу. 

Отже, ефективне управління інвестиційною діяльністю в аграрному 

секторі об’єктивно пов’язане з обов’язковістю реалізації в підприємствах 

процесів удосконалення факторів фінансової, екологічної та продуктової 

привабливостей інвестиційного клімату, що в сукупності об’єктивно створює 

передумови для розвитку інвестиційних процесів аграрного підприємництва 

[13, с. 247] ; [20, с. 94]. 

Найбільш дієвою частиною інвестиційної діяльності підприємств 

Запорізької області є прагнення до успіху через високий рівень 

господарювання, який ґрунтується на удосконаленні показників групи 

першого рівня, що поєднують ефекти економічного, технологічного та 

споживчого характеру. 

 

Висновки до розділу 2  

 

1. Основною проблемою забезпечення продовольчої безпеки є 

оптимальне поєднання чинників економічного зростання на основі техніко-

технологічного переозброєння та інвестиційного забезпечення аграрних 

підприємств. У силу об’єктивної значимості аграрного сектору у 

макропоказниках України неаргументовані інвестиційні переваги інших 

галузей економіки. Спостерігається негативна тенденція фінансування 

сільського господарства за всіма джерелами інвестування, що на фоні 90% 

залежності результатів галузі від капітальних вкладень, не сприяє 

відтворювальному акумулюванню виробничих ресурсів і, як наслідок, 

ефективному розвитку аграрного сектору економіки. 

2. Аналіз сучасних інвестиційних тенденцій у регіонах України 

свідчить про значні структурні відмінності у рівні інвестування та наявності 

внутрішніх резервів фінансування агробізнесу. Виявлено значну 

функціональну залежність виробничих параметрів аграрних підприємств від 
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розмірів показників інвестиційної активності та продуктивності капітальних 

вкладень. Тому підвищення обсягів виробництва аграрної продукції потребує 

збільшення залучення інвестицій у аграрний сектор. Встановлено, що 

підприємства Запорізької області мають найбільший потенціал для 

ефективного використання капітальних вкладень, оскільки забезпечують 

найвищу віддачу від інвестованої гривні в аграрний бізнес. 

3. У нинішніх умовах для аграрних підприємств Запорізької області 

досить злободенним постає питання підвищення величини  інвестицій, що є 

необхідною умовою для ефективного використання виробничого  та 

економічного потенціалу аграрного сектору. Для удосконалення цього 

процесу необхідно виходити з того, щоб суттєво підвищити розміри 

фінансування галузі регіону і, насамперед, не лише на засадах власних 

засобів товаровиробників. Покращення фінансової стійкості підприємств в 

умовах значного сільськогосподарського ризику забезпечує  тягар 

фінансування капітальних вкладень майже 95%, що зумовлює адаптовану 

стратегію поведінки господарств Запорізької області на фоні нейтральної 

поведінки інших інституційних груп, включаючи державу. 

4. За період 2010-2015 рр. поведінка суб’єктів інвестиційної діяльності 

Запорізької області не була волатильною, а, навпаки, зберігала сталість. 

Визначено низьку здатність до структурних змін розподілу тягара 

фінансування капітальних вкладень в аграрний сектор регіону. Відсутність 

волатильності інвестицій – це стримуюча причина розвитку аграрного 

підприємництва Запорізької області. 

5. Важливим фактором активізації інвестиційної діяльності є 

інвестиційна привабливість сільськогосподарської галузі Запорізької області, 

інтегральний показник якого характеризується середнім рівнем, що 

об’єктивно недостатньо для такого важливого сектору економіки. 

Встановлено, що основними першочерговими заходами щодо підвищення 

інвестиційної привабливості є удосконалення показників, які зумовлюють 

синергетичний ефект фінансового, екологічного та продуктового характеру. 
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6. Проведені дослідження дали підстави розробити сукупний 

інтегральний показник оцінки ефективності інвестиційної діяльності 

аграрних підприємств Запорізької області, що дає можливість визначати 

факторний вплив різноспрямованих чинників на результат інвестиційної 

діяльності галузі. Зазначене дозволяє використовувати підхід до визначення 

найбільш виважених структурних елементів системи інвестиційної 

привабливості галузі, що визначають стан фінансової, екологічної та 

продуктової складової інвестиційного клімату.  

Встановлено позитивні тенденції ефективності інвестиційної діяльності 

аграрних підприємств регіону, а також обґрунтовано основні фактори  

підвищення інвестиційної привабливості галузі, а саме: інтенсивність 

виробництва, розмір валового доходу та розмір підприємства. Високий 

рівень ефективності інвестиційної діяльності повинен досягатися внаслідок 

раціоналізації та збалансуванні факторів впливу. Саме оптимізація величини 

цих факторів дає можливість аграрному підприємству сконцентрувати свої 

зусилля на забезпеченні ефективного фінансування капітальних вкладень, 

зниженні ризику неплатоспроможності, залученні додаткових інституційних 

груп до інвестування сільськогосподарської діяльності. 

 

Положення та ідеї, викладені у розділі 1I дисертаційної роботи, 

знайшли відображення у публікаціях автора [12]; [13]; [14]; [15]; [16]; [17]; 

[18]; [19]; [20]; [21]; [22]. 
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

3.1. Удосконалення інвестиційного управління аграрних 

підприємств на засадах моделювання 

 

Одним із важливих шляхів підвищення конкурентоспроможності 

аграрного сектору Запорізької області є ефективне використання 

інвестиційного потенціалу аграрних підприємств, що зі зміною загальної 

соціально-економічної ситуації покращить показники стандартизації 

виробництва аграрної продукції, а також забезпечить високоефективний 

розвиток галузі регіону. Таким чином, існуючий дисонанс між бажаним 

рівнем конкурентоспроможності підприємств та здібністю ефективно 

вирішувати інвестиційні «задачі» в умовах зростання експорту аграрної 

продукції, актуалізує проблему управління ефективною інвестиційною 

діяльністю до потреб стандартів та кон’юнктури світового ринку [4, с. 27].  

На сучасному етапі розвитку аграрного сектору, є підстави сподіватися, 

що при ефективному використанні інвестиційного потенціалу у регіоні він 

може сформуватися досить потужний, але на жаль, він досить пасивно 

проявляє себе зараз. Підвищення обсягів виробництва та прибутковості 

діяльності аграрного бізнесу дедалі впевненіше демонструють аграрні 

підприємства Запорізької області. І те, що спостерігається деякий розвиток 

аграрного підприємництва регіону, є заслугою інвестицій. 

Виходячи з цього, ми вважаємо, що далі слід розглянути проблеми 

ефективного використання інвестиційного потенціалу як вирішальної умови 

успішного ведення аграрного бізнесу для підвищення конкурентоздатної 

моделі успішного розвитку аграрних підприємств. 
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Інвестиційний потенціал представляє собою сукупність кількісної та 

якісної характеристик залучення інвестицій. Під кількісною характеристикою 

розуміється система показників інвестиційної привабливості, а під якісною 

характеристикою – інвестиційний ризик [9, с. 95]. У сучасних умовах 

розвитку інвестиційного потенціалу сільського господарства відбувається 

трансформація організаційного механізму інвестиційного процесу, 

формується інвестиційна самоорганізація підприємств. Ця обставина, з 

одного боку, сприяє формуванню мотивації підвищення інвестиційної 

привабливості аграрної діяльності, а з іншого – одночасно посилює фактор 

невизначеності (ризику) та вимагає удосконалення механізмів підвищення 

ефективності управління інвестиційною діяльністю та методів залучення 

інвестицій з метою подальшого розвитку аграрного сектору [8, с. 56]; [5,         

с. 120]. 

Важливою складовою інвестиційного потенціалу на цей час є 

інвестиційний ризик. Його наявність визначає імовірність неповної реалізації 

інвестиційної можливості аграрного виробництва. Інвестиційний ризик ми 

вважаємо, це насамперед, імовірність виникнення фінансових втрат 

найчастіше у вигляді зниження капіталу або недоотримання прибутку через 

невизначеності умов інвестиційної діяльності аграрних підприємств. 

Ризик супроводжує реалізацію усіх видів реальних інвестиційних 

проектів, у будь-яких формах її здійснення. Не дивлячись на те, що ряд 

параметрів ризику залежить від суб’єктивних управлінських рішень які 

відображені у процесі підготовки конкретних реальних капітальних 

вкладень, об’єктивна його природа залишається незмінною.  

Інвестиційну привабливість аграрного підприємства визначає сукупність 

факторів фінансового, екологічного та споживчого характеру, встановлені 

нами раніше (див. рис. 2.7) за ранжувальними напрямами удосконалення 

інвестиційної привабливості аграрного бізнесу Запорізької області. 

Отже, інвестиційний потенціал аграрного сектору є результатом 

динамічної взаємодії фактору ризику з факторами інвестиційної 
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привабливості. Комплекс цих факторів представляє собою систему 

показників умов функціонування аграрних підприємств, яка є основою для 

побудови когнітивної карти інвестиційного потенціалу. 

Побудова карти та розробка сценарного моделювання системи впливу 

факторів на підвищення розміру інвестицій дозволяє виявити, які параметри 

потребують прискореного розвитку та вимагають необхідних заходів з їх 

удосконалення. 

Ключовими факторами інвестиційного потенціалу аграрних підприємств 

Запорізької області, введеними у когнітивний аналіз, є: 

х1 – ризик – середньоквадратичне відхилення прибутковості 

діяльності, % (характеризує якісний аспект інвестицій); 

х2 –  рівень рентабельності в середньому на одне підприємство, % 

(характеризує аспект фінансової привабливості); 

х3 –   розмір площі сільськогосподарських угідь в середньому на одне 

підприємство, га (характеризує розмір підприємства в аспекті 

фінансової привабливості); 

х4  –   розмір вартості активів в середньому на одне підприємство,             

тис. грн. (характеризує розмір підприємства в аспекті фінансової 

привабливості); 

х5 –   чисельність працівників в середньому на одне підприємство, чол. 

(характеризує розмір підприємства в аспекті фінансової 

привабливості);  

х6 –  гідротермічний показник, % (характеризує природно-кліматичні 

умови зони виробництва в аспекті екологічної привабливості); 

х7 –  грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь, грн 

(характеризує якість земельного ресурсу, як засіб виробництва в 

аспекті екологічної привабливості); 

х8 –  вартість мінеральних добрив в розрахунку на 1 га ріллі 

(характеризує інтенсивність виробництва в екологічному 

аспекті); 
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х9 –  виробничі витрати на 1 га сільськогосподарських угідь, грн 

(характеризує інтенсивність виробництва в аспекті продовольчих 

інтересів); 

х10 –  середньомісячні грошові надходження від реалізації 

сільськогосподарської продукції, тис. грн (характеризує розмір 

виручки від реалізації на підприємстві в аспекті привабливості 

продукції); 

х11 –  частка витрат на виробництво продукції тваринництва у 

структурі витрат сільськогосподарської продукції, % 

(характеризує ступінь спеціалізації виробництва та 

диверсифікації активів щодо споживчої привабливості). 

У сукупності всі показники введені до когнітивної моделі, окрім фактору 

х1, були детально нами розглянуті у попередньому розділі. Результативною 

ознакою (у) є також інвестиції на 1 га сільськогосподарських угідь. Кожний 

фактор має значний вплив на результативну ознаку, проте необхідно 

визначити характер поведінки кожного з фактору. Саме характер поведінки 

факторів дає можливість формувати подальші пропозиції удосконалення 

інвестиційного потенціалу аграрних підприємств Запорізької області. 

Зробити це можливо за допомогою побудови когнітивної карти (рис. 3.1) на 

засадах парних коефіцієнтів кореляції (Додаток К).  

Побудована карта демонструє топологію та напрямок впливу факторів 

інвестиційного потенціалу. Позитивні парні коефіцієнти кореляції 

демонструють прямопропорційний зв’язок двох чинників, тоді як негативні 

– оберненопропорційний зв’язок. Це демонструє базис існуючих зв’язків між 

двома факторами системи, а також дає можливість виявити характерну 

силу впливу того чи іншого чинника інвестиційного потенціалу. 

Встановивши чутливість параметрів когнітивної моделі, на засадах 

функціонального впливу на інвестиційний потенціал (Додаток К), 

інтерпретуємо фактори за характером їх поведінки: 
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Рис. 3.1. Когнітивна карта інвестиційного потенціалу аграрних підприємств 

Запорізької області* 

*Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Додатку К. 

 

1. Цільові фактори – демонструють головну мету позитивної зміни 

результативної ознаки. До даної групи факторів належать: х1 – ризик; х2 – 

рівень рентабельності виробництва. 

2. Фактори-важелі – демонструють керуючі дії впливу на 

удосконалення цільових факторів, що зумовлює покращення результативної 

ознаки. До даної групи факторів належать: х3 – площа сільськогосподарських 

угідь; х4 – вартість активів; х11 – частка витрат на виробництво продукції 

тваринництва у структурі витрат. 
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3. Фактори-індикатори – демонструють відображення проблемних 

процесів удосконалення результативної ознаки. Дана група включає в себе 

всі інші фактори когнітивної карти, а саме: х4 – чисельність працівників; х5 – 

гідротермічний показник; х6 – грошова оцінка землі; х7 – питома вартість 

мінеральних добрив; х8 – питома вартість виробничих витрат; х9 – 

середньомісячні грошові надходження від реалізації продукції. 

На засадах даних парних коефіцієнтів кореляції, для підтвердження 

отриманих груп факторів, побудуємо матриці прискорення та гальмування 

(Додаток Л). Результати аналізу матриць представимо у Додатку М.  

Згідно даних Додатку М, фактори когнітивної карти інвестиційного 

потенціалу аграрних підприємств класифіковано у вірні групи. Це дає 

можливість моделювання імпульсного процесу факторів-важелів на цільові 

параметри інвестиційного потенціалу. 

У ході подальших досліджень вивчимо процеси поширення обурень на 

граф G по маршруту М. Орієнтовний граф G (V; А) має дві координати: V – 

множина вершин, що відповідає кількості факторів у моделі; А – множина 

дуг, що відображає факт взаємного впливу факторів. Використаємо формулу: 

 

                 
n

1j
jij )t(p)V,f(V Ui(t)1)Ui(t ,                             (3.1) 

де      Ui  – численне значення вершин що дорівнює 1; 

    pj (t)  – зміна у вершині хj в момент часу t. Звідси вплив цієї зміни на хi   

в момент  t + 1 описується функцією  pj (t)   в залежності від 

знака дуги, що поєднує   хi  і  хj  та  дорівнює  1 [1, с. 53]. 

Скориставшись правилом поширення збурень у графі, визначимо 

числові значення обурень.  

На базі цього, визначимо вектора 621 P,...,P,P  зміни значень параметрів 

вершин в такти моделювання 621 n,...n,n  відповідно: 
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За розрахунками було встановлено наступні результати імпульсного 

процесу факторів-важелів (рис. 3.2 – 3.3). Розрахунки імпульсного впливу 

демонструють малоефективний результат. Інакше кажучи, досягнення 

покращення параметрів цільових факторів інвестиційного потенціалу галузі 

за рахунок дії окремого важеля системи у довгостроковій перспективі не 

відбувається. Спостерігається певна інертність системи. Це не дозволяє: 

1) підвищенню розмірів площі сільськогосподарських угідь зумовити 

одночасну позитивну тенденцію обох цільових факторів, що є наслідком 

формування жорсткої конкуренції за родючі угіддя на фоні можливої появи 

ринку землі (рис. 3.2); 
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Рис. 3.2. Імпульсний вплив фактора-важеля х3 на фактори моделі* 
*Джерело: розраховано та побудовано автором. 
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2) підвищенню вартості активів забезпечити довгострокові позитивні 

тенденції цільових факторів, оскільки збільшення фондоозброєності 

виробництва зумовлює зростання фінансових зобов’язань аграрних 

підприємств, що в подальшому ускладнює підвищення рентабельності 

виробництва та погіршує інвестиційну привабливість (рис. 3.3); 
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Рис. 3.3. Імпульсний вплив фактора-важеля х4 на фактори моделі* 
*Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

3) підвищенню частки витрат на виробництво продукції тваринництва у 

структурі витрат аграрної продукції подолати варіативність позитивних 

тенденцій цільових факторів з негативними, що виникає як результат 

довгострокового пошуку більш ефективної комбінації активів у виробничому 

портфелі аграрних підприємств (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Імпульсний вплив фактора-важеля х11  на фактори моделі* 
*Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

 

Однак, усі фактори-важелі, за імпульсним моделюванням, демонструють 

здатність стимулювати фактори системи. Короткострокові керовані дії на 

обурення системи інвестиційного потенціалу демонструють можливе 

покращення складових індикаторів та цільових елементів, що говорить про 

імовірний довгостроковий результат удосконалення системи саме через 

оптимальне поєднання дії факторів-важелів. Тому логічним буде пошук 

найефективнішої керованої дії їх симбіозу за допомогою сценарного 

моделювання. 

Сценарне моделювання комбінації трьох важелів системи інвестиційного 

потенціалу побудуємо на принципі імітаційної моделі. За усіма можливими 

імітаціями комбінації дії факторів-важелів отримали чотири сценарії, 

результати яких представимо у вигляді табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Результати сценарного моделювання впливу факторів-важелів на 

систему інвестиційного потенціалу* 

№ 
Параметри 

сценарію 
V3 V4 V11 

Характеристика результатів 

сценарного моделювання 

Рішення 

щодо 

вибору 

сценарію 

1 
Q3 + 

Q4 + 
+1 +1  

Система значно покращує 

параметри вже на другому 

такті моделювання. 

Позитивна динаміка цільових 

факторів довгострокова. 

 

 

так 

2 
Q3 + 

Q11 + 
+1  +1 

Система покращує 

параметри, проте дуже 

повільними темпами. 

Коефіцієнт стану вершин 

когнітивної карти незначний, 

знаходиться в межах від -10 

до +15. 

ні 

3 
Q4 + 

Q11 + 
 +1 +1 

Система покращує параметри 

лише  до четвертого такту , 

після чого показник ризику  

набуває тенденцію до 

зростання. 

ні 

4 

Q3 + 

Q4 + 

Q11 + 

+1 +1 +1 

Система значно покращує 

параметри. Вже на другому 

такті моделювання вершини 

цільових факторів 

когнітивної карти виходять 

за межі  -15 – 20. 

так 

*Джерело: складено та розраховано автором. 

 

Імітаційне моделювання дозволило виявити два найкращих сценарії 

удосконалення системи інвестиційного потенціалу. Це сценарій № 1 та 

сценарій № 4. Розглянемо їх детальніше. 

Сценарій № 1 демонструє імпульс у дві вершини V3 та V4 (рис. 3.5), 

тобто зростають параметри розміру аграрного підприємства. Така ситуація є 

бажаною для багатьох господарств Запорізької області, особливо для 

представників дрібного аграрного бізнесу. Система розвивається в напрямках 

значного удосконалення параметрів рівня рентабельності виробництва та 

ступеня його ризику. Досягнення кращого рівня фондоозброєності 

виробництва з одночасним забезпеченням зростаючої віддачі від укрупнення 
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площі землі оптимізують головний параметр інвестиційної активності 

підприємства, що створює сприятливе середовище для нарощування 

інвестиційного потенціалу регіону. 
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Рис. 3.5. Імпульси обурення у вершинах факторів-важелів V3 та V4 

системи* 

*Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

Сценарій № 4 демонструє імпульс у всі вершини факторів-важелів: V3, 

V4 та V11 (рис. 3.6), тобто забезпечує одночасне збільшення розмірів 

підприємства з покращенням структури галузевих витрат виробництва 

продукції. Така ситуація мотивує пошук оптимального виробничого 

портфеля аграрного підприємства на фоні зростаючого ресурсозабезпечення 

аграрного бізнесу. Це зумовлює прискорення зниження ризику виробництва 

та поступового довгострокового забезпечення прибутковості діяльності 

аграрного підприємства, що визначає удосконалення інвестиційного 

потенціалу регіону. 
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Рис. 3.6. Імпульси обурення у  вершинах факторів-важелів  

V3, V4 та V11 системи* 

*Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

Таким чином, інвестиційний потенціал аграрних підприємств 

Запорізької області без керованого впливу сукупності факторів-важелів 

системи не може бути удосконалений. Визначено два ефективних сценарії дії 

важелів на цільові фактори когнітивної карти інвестиційного потенціалу, 

реалізація яких повинна стати першочерговим завданням аграрних 

підприємств Запорізької області. 

В рамках ефективних сценаріїв основні напрями покращення цільових 

факторів інвестиційного потенціалу ми вбачаємо у наступному: згідно 

сценарію № 1 – кооперація, як засіб досягнення збільшення параметрів 

важелів х3 та х4 системи; згідно сценарію № 4 – вибір стратегії формування 

структури виробничого портфеля аграрного підприємства для подальшого 

забезпечення довгострокових прибуткових результатів на засадах 

оптимального комбінування важелів х3, х4 та х11 системи. 

Саме ці напрями здатні забезпечити результативне довгострокове 

зростання рівня рентабельності виробництва на фоні зниження ступеня 
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ризику аграрної діяльності, що є метою будь-якого інвестора. Результати 

запропонованих напрямів представимо у наступних підрозділах. 

 

 

3.2. Інтеграція як механізм реалізації інвестиційних можливостей 

аграрних підприємств 

 

Нестабільність та невизначеність економічного середовища, глобальна 

трансформація ринкових умов функціонування аграрних підприємств 

потребує пошуку новаторських підходів до формування ефективного 

механізму залучення інвестицій, який дозволить закріпити фінансову 

незалежність та підвищити інвестиційні можливості виробничих одиниць, а 

також забезпечити підвищення їх конкурентоздатності та розширити 

інновації у аграрному бізнесі. Інакше кажучи, пошук механізму активації 

інвестиційних процесів є безперечною умовою виходу аграрних підприємств 

на траєкторію посткризового зростання. Необхідно зауважити, що без 

інвестиційної самоорганізації аграрних товаровиробників у даній діяльності 

досягнення вказаної мети уявляється нереальним [10, с. 146].  

Розвиток аграрних підприємств безпосередньо повинен 

супроводжуватися вкладенням довгострокових інвестицій. Пошук нових 

форм фінансування розвитку аграрного бізнесу, які дозволять поєднати різні 

форми самоінвестування та державної підтримки, стає важливою задачею у 

рамках процесів модернізації аграрної галузі. Особливу актуальність вона 

представляє для аграрного сектору Запорізької області. 

Основою виявлення інвестиційної активності є складний характер 

залежності інвестиційних параметрів вибору від величини його окремих 

складових. При цьому, нами раніше доведено (Додаток Ж), що значення 

питомої величини капітальних вкладень корелює з розміром аграрних 

підприємств як цілого. 
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В останні роки, в умовах економічної нестабільності, рівень 

концентрації аграрного виробництва Запорізької області має чітко виражену 

тенденцію до зниження. У аграрному секторі регіону «ядром» є дрібні 

аграрні підприємства. Так у 2015 році у Запорізькій області нараховувалося 

3009 господарюючих суб’єктів у сільському господарстві, з яких 2305 

одиниць, а це 76,6% [16, с. 32] – фермерські господарства, більшість з яких є 

представниками малого агробізнесу. Вважаючи площу 

сільськогосподарських угідь – показником, що в максимальній мірі виражає 

наочну сутність поняття розміру підприємства, розглянемо  динаміку 

розподілу господарств за розміром сільськогосподарських угідь за останні 

три роки (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Розподіл аграрних підприємств за розміром використання 

сільськогосподарських угідь за період 2011-2015 роки* 

*Джерело: розраховано та побудовано за даними [14, с. 33]; [15, с. 35]; [16, с. 35]. 
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Отже, з приведених даних рисунку 3.7 бачимо, що у Запорізькій області 

панує реальний малий аграрний бізнес, який негативно впливає на 

потенційну величину регіонального валового продукту, оскільки рівень 

розвитку даного сектору поки що не здатний вирішально вплинути на 

економічний розвиток аграрної галузі. Розукрупнення господарювання 

пов’язане з відмовою землекористувачів, на добровільних засадах, від 

частини земель внаслідок відсутності матеріально-технічної бази, необхідної 

для обробки значних розмірів сільськогосподарських угідь. 

Наявні структурні диспропорції у рівнях розвитку окремих секторів 

галузі, монопольні, олігопольні позиції великих корпоративних структур, а 

також значні відмінності у рівні фінансової стійкості та платоспроможності 

підприємств багато в чому визначають відмінності у інвестиційному 

характері малих та великих суб’єктів господарювання (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Економічна та інвестиційна діяльність великих, середніх та малих 

аграрних підприємств Запорізької області* 

(в середньому на одне господарство) 

П
ід

п
р
и

єм
ст

в
а 

за
 

р
о
зм

ір
о
м

 

Р
о
к
и

 

К
іл

ь
к
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, 

ч
о
л
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В розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, грн. 

капітальні інвестиції у матеріальні 

активи, грн. 
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великі 

та 

середні 

2013 140 1137,3 495,0 449,1 118,6 74,3 4694,0 3594,9 687,0 

2014 140 1741,5 1131,0 410,1 130,7 133,1 5189,7 4575,9 1077,6 

2015 136 2135,3 621,1 712,7 647,9 153,4 7519,0 6226,4 2048,2 

 

малі 

2013 4 186,2 4,8 39,2 93,5 48,7 1705,7 668,3 314,3 

2014 4 196,6 7,3 51,4 88,2 50,6 1988,0 1052,8 622,2 

2015 4 711,7 46,8 73,6 468,6 122,7 2593,8 1387,5 1327,5 

 
*Джерело: складено та розраховано за зведеними даними Головного управління 

статистики у Запорізькій області «Діяльність суб′єктів великого, середнього 

та малого підприємництва» [3]. 
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З приведених даних табл. 3.2 бачимо, що малий бізнес у аграрному 

секторі, порівняно з великим та середнім, має слабкий інвестиційний 

потенціал. Він характеризується майже втричі  меншим розміром 

капітальних інвестицій у матеріальні активи, хоча у 2015 році присутня 

помітна тенденція нарощування темпів інвестування у головні 

сільськогосподарські фактори виробництва – машини і обладнання та землю. 

Розмір фондозабезпеченості малого підприємства становить 2593 грн/га, 

що на 66% менше даного показника великих та середніх господарств. 

Основні фонди є важливим елементом інвестиційної привабливості 

аграрного підприємства. Однією з особливостей сучасного процесу 

відтворення основних засобів у малих господарствах є той факт, що він не 

може стабільно підтримуватися таким внутрішнім джерелом інвестиційних 

ресурсів, як реінвестована частина чистого прибутку, оскільки більшість 

аграрних підприємств його отримують, в розрахунку на одиницю площі 

угідь, на 35% нижче ніж у великих підприємствах. Іх індивідуальні капітали 

слабкі і не можуть самостійно забезпечити накопичення та розширене 

відтворення у необхідних масштабах, а дорога та важкодоступна підтримка 

фінансового сектору не забезпечує потреби відтворення у малому аграрному 

бізнесі. 

Сума кредитного фінансування аграрної діяльності становить                         

1387,5 грн/га проти 6226,4 грн/га у великому та середньому аграрному 

бізнесі, що логічно пояснюється наступними фактами. По-перше, малий 

аграрний бізнес отримує довгострокові кредити по більш високих відсотках 

внаслідок високого ризику. Кредитори вимагають більш високі відсотки з 

метою компенсації ризику можливого банкрутства та невиплати кредитів. 

Відсоток збитковості малих підприємств дійсно високий (19,3%) [3]. Отже, 

оскільки кредитори практично не можуть визначати, діяльність якого з 

підприємств буде кращою, відсоток по кредиту для всіх малих форм 

господарювання встановлюється високий. По-друге, взаємозв’язок між 

ризиком та розміром фірми – це ще одна причина призначення малим 
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підприємствам премії за ризик. Крупні аграрні підприємства мають більше 

можливостей розподілу власних ризиків, захистивши себе від таких 

несприятливих подій, як зростання витрат на сировину та матеріали або 

падіння попиту. Великі підприємства можуть здійснювати цю операцію через 

диверсифікацію, місткість ринку, ефект масштабу виробництва тощо. По-

третє, ринкова влада кредитних інститутів також зумовлює різницю у ставці 

відсотку для малих та великих аграрних підприємств. Чим вище ступінь 

концентрації локального банківського ринку, тим більш високий відсоток по 

кредиту сплачують невеликі підприємства. Ця обставина, а саме висока 

концентрація місцевого банківського ринку, не оказує негативного впливу на 

відсотки по кредиту крупним підприємствам, так як у останніх є вибір де 

взяти позику – на місцевому або регіональному ринку. 

Таким чином, ми вважаємо, що великі та середні аграрні підприємства 

на відміну від малих досить ефективно можуть:  

– залучати фінансові ресурси для реалізації великих інвестиційних 

проектів; 

– формувати технологічно обґрунтовану структуру виробничих фондів, 

вільно маневрувати існуючими матеріально-технічними ресурсами у процесі 

виконання сільськогосподарських робіт; 

– використовувати прогресивні технології, раціонально використовувати 

сучасну дорогу техніку. 

Таким чином, значно нижчий рівень прибутковості, низький потенціал 

банківського кредитування роблять сектор малого аграрного бізнесу 

непридатним до забезпечення необхідного рівня інвестиційної 

самоорганізації. Низький рівень фондоозброєності та використання 

інноваційних технологій за одночасного зростання рівня конкуренції на 

ринку аграрної продукції зумовлює гальмування інвестиційної активності 

малих аграрних підприємств. Дивлячись на це варто погодитися з теорією     

Й. Шумпетера який вважав, що розмір фірми створює ефект ринкового 
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домінування, який знижує інвестиційні ризики та стимулює тим самим появу 

нововведень [21, с. 13]. 

Обґрунтовуючи перспективу інвестиційного розвитку малих аграрних 

підприємств, на перше місце об’єктивно доцільно ставити обов’язковість 

оптимізації концентрації капіталу, а на цій основі – його розмірів, що у 

сукупності створить передумови для розвитку процесів вертикальної 

інтеграції, а саме обслуговуючої кооперації. У свою чергу, це вимагає 

окремого розгляду таких її аспектів. 

По-перше, одним з видів обслуговуючої кооперації, який здатний 

забезпечити стартовий рівень самоінвестування, є машинно-технологічний 

кооператив. Такий кооператив є групою аграрних виробників, які спільно 

використовують сільськогосподарську техніку, яку індивідуально вони не 

можуть використовувати на повну потужність чи придбати окремо за власні 

кошти [13, с. 139]. Об’єднання самостійних, дрібних, окремо функціонуючих 

капіталів у єдиний центр, дає значні переваги порівняно з індивідуальним 

формуванням та використанням капіталу. Централізація капіталу малих 

підприємств створює реальну можливість для масштабного впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу, технологічної модернізації 

аграрного виробництва та переходу на інноваційний шлях розвитку. 

Кооперація дозволяє уникнути конкуренції шляхом перетворення зовнішньої 

конкурентної боротьби на ринку у внутрішню взаємовигідну взаємодію, 

побудовану на взаємному навчанні партнерів, спільному використанні 

ресурсів. 

Перспективним напрямом розвитку такого виду кооперації є можливість 

раціоналізації використання сучасної сільськогосподарської техніки, а також 

зменшення витрат членів на механізацію виробничих процесів та збільшення 

врожайності сільськогосподарських культур.  

По-друге, великі фінансові вклади у нові основні фонди, на засадах 

колективного інвестування, формують пропорційний пайовий поділ ризиків 

та відповідальності кожного учасника кооперативу. Якщо ризик 
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розподіляється між кількома учасниками кооперативу, то його можна 

мінімізувати та забезпечити достатню стабільність інвестиційного ефекту. 

Об’єднання ризиків, як поділ, дає змогу розвивати інвестиційну 

ініціативність та активність, точніше передбачати втрати, залучати механізм 

перехресного субсидування. 

По-третє, у процесі кооперації стабілізується зростання дохідності та 

зниження ризиків, що зумовлює можливість фінансування інвестиційної 

діяльності за рахунок  отримання  на об’єднаний капітал більшої суми позики 

з більш низькими витратами, підвищення платіжеспроможності аграрних 

підприємств, гарантованість повернення кредитів. Інакше кажучи 

з’являються більш широкі можливості залучення позикових засобів та 

консолідації фінансових ресурсів.  

Отже, такий своєрідний економічний симбіоз, як машинно-

технологічний кооператив, здатний забезпечити досить перспективний 

інвестиційний розвиток малого аграрного бізнесу регіону, оскільки це дає їм 

можливість перетворення у самоорганізований, інвестиційно привабливий, 

високоефективний реальний сектор аграрного бізнесу Запорізької області. 

Однією з головних умов швидкого росту продуктивності праці, 

урожайності культур та, як наслідок, прибутковості аграрного виробництва, 

що, у свою чергу, зумовлює зростання інвестиційної привабливості 

організацій, є прискорення темпів забезпеченості аграрного підприємства 

технікою. Районні статистичні дані демонструють недостатній рівень 

забезпеченості енергетичними потужностями аграрних підприємств 

Запорізької області. Господарства жодного району, окрім Василівського, не 

досягають величини середнього розміру по Україні – 305 к.с. на 100 ріллі 

(табл. 3.3). При цьому, за 2013 – 2015 рр., лише у 8 районах аграрні 

підприємства мали тенденцію нарощування енергетичних потужностей, а 

інші 12 – демонструють зменшення забезпеченості господарств 

сільськогосподарською технікою. 
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Таблиця 3.3 

Забезпеченість енергетичними потужностями аграрних підприємств 

Запорізької області* 

 

Райони 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2015 р. 

у % до 

2013 р. 
к.с. на 

100 га 

ріллі 

питома 

вага,  

% 

к.с. на 

100 га 

ріллі 

питома 

вага, 

 % 

к.с. на 

100 га 

ріллі 

питома 

вага, 

 % 

Бердянський   201 4,0 198 4,03 188 4,17 93,5 

Більмацький 236 4,75 233 4,74 265 5,87 112,3 

Василівський 488 9,82 526 10,71 335 7,42 68,6 

Великобілозерський 230 4,63 250 5,09 269 5,96 117,0 

Веселівський 179 3,60 200 4,07 240 5,32 134,1 

Вільнянський 345 6,95 321 6,54 249 5,52 72,2 

Гуляйполівський 242 4,87 235 4,79 235 5,21 97,1 

Запорізький 254 5,11 249 5,07 204 4,52 80,3 

К-Дніпровський 286 5,76 293 5,97 251 5,56 87,8 

Мелітопольський 192 3,87 199 4,05 195 4,32 101,6 

Михайлівський 239 4,81 253 5,15 264 5,85 110,5 

Новомиколаївський 179 3,60 172 3,50 186 4,12 103,9 

Оріхівський 177 3,56 170 3,46 166 3,68 93,8 

Пологівський 244 4,91 252 5,13 247 5,47 101,2 

Приазовський 230 4,63 199 4,05 213 4,72 92,6 

Приморський 235 4,73 247 5,03 253 5,61 107,7 

Розівський 196 3,95 219 4,46 176 3,90 89,8 

Токмацький 183 3,68 167 3,40 166 3,68 90,7 

Чернігівський 200 4,03 203 4,13 200 4,43 100 

Якимівський 431 8,68 325 6,62 211 4,68 49,0 

Усього по області 260 100 255 100 232 100 89,2 

*Джерело: складено та розраховано за зведеними даними [14]; [15]; [16].  

 

Найбільш критичною є ситуація у Токмацькому районі (забезпеченість 

енергетичними потужностями складає 166 к.с., що у структурі регіону  

становить лише 3,4 – 3,68%). Тому, на нашу думку, саме малий сектор даного 

району, у першу чергу, потребує впровадження у виробництво прогресивної 

системи машин з достатнім рівнем надійності та високими технологічними 

параметрами. При цьому підприємствам району рекомендуємо придбати та 

використовувати техніку на кооперативних засадах. 

Зміцнення інвестиційних позицій аграрних підприємств шляхом 

інтеграції можна довести на прикладі фермерських господарств зерново-

соняшникової спеціалізації Токмацького району. Основними передумовами 
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успішної діяльності машинно-технологічного кооперативу є територіальне 

розміщення, єдина спеціалізація, бажання відмови від недешевих послуг з 

агротехнічного обслуговування («кастом фармінг») та прагнення 

користуватися власною потужною технікою. До такої групи 

товаровиробників належить 21 фермерське господарство (Додаток Н), з яких 

СФГ «Булгаков» має найбільшу площу ріллі, а тому є більш зацікавлене у 

результатах кооперації.  

Для ефективного використання машинно-тракторного парку 

кооперативу необхідно визначити його оптимальну структуру, що дозволить 

забезпечити виконання всього комплексу сільськогосподарських робіт у 

встановлені строки з мінімальними витратами праці та засобів. Враховуючи 

якість, доступність та швидкість послуги «кастом харвестінг» (збирання 

врожаю), на перші роки функціонування кооперативу придбання комбайнів 

не заплановане. Усі капітальні інвестиції планують спрямувати на 

оптимізацію саме тракторного парку, який використовується протягом 

дев’яти місяців, оскільки існуюча альтернатива його створенню – «кастом 

фармінг» (обробка землі) – є дуже витратною та малоефективною. 

Оптимальний склад тракторного парку можна розрахувати за допомогою 

економіко-математичних методів. Критерієм оптимальності є мінімізація 

питомих інвестицій з урахуванням наступних показників: 

– площа ріллі; 

– строки проведення сільськогосподарських робіт; 

– перелік можливого складу МТП та продуктивність кожного агрегату; 

– обсяги робіт, які необхідно виконувати кожного операційного 

періоду; 

– вартість техніки за марками сільськогосподарських тракторів. 

З метою виявлення найбільш ефективного варіанту об’єднання            

СФГ «Булгаков» з іншими фермерськими господарствами було розроблено 

дев’ять альтернатив членства в кооперативі, які порівнювалися з 

альтернативою самоінвестування у матеріально-технічні фонди 
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підприємства. Алгоритм розрахунків єдиний, з відмінністю у розмірах площі 

ріллі (від 500 до 5000 га). 

Економіко-математична модель стала формалізованим записом за 

допомогою символів, індексів та інших позначень стратегічної планово-

економічної проблеми для її практичного вирішення. 

Математичний запис умов набув такого вигляду: 

1. Умови щодо виконання усіх видів операцій у встановлені оптимальні 

агротехнічні строки: 

                )LL,Tt,Nj(,Pxa jjt
Lk

kjtk jt

j

,             (3.3) 

2. Умови щодо кількості тракторів, що забезпечують виконання усіма 

агрегатами переліку видів робіт за агротехнологічними періодами: 

              )LL,Tt,Mi(,xxb j
Nj

i
Lk

kjtikjt

t j

,         (3.4) 

Мета задачі – визначити склад тракторного парку кооперативу, за якого 

досягається мінімум питомих капітальних вкладень 

                               
min

Мі

іі xС
,                                          (3.5) 

Для побудови структурної економіко-математичної моделі оптимізації 

тракторного парку введемо наступні позначення: 

i – індекс тракторів; 

j  – індекс операції; 

k – індекс агрегату; 

xi    – кількість тракторів i-ої марки, що купують; 

xkjt – кількість агрегатів з номером k, необхідна для виконання j-ої 

операції у періоді t; 

akjt  – продуктивність k-го агрегату, який виконує j–у операцію у 

періоді t; 

pjt – обсяг j-ої операції у періоді t; 
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bikj – кількість тракторів i-ої марки, що включені у k-й агрегат,  для 

виробництва j-ої операції; 

сkjt – прямі витрати палива на виконання j-ої операції k-им агрегатом у 

періоді t; 

сi  – балансова вартість i-ого трактору; 

 – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень; 

М – множина, що включає номери тракторів; 

N – множина, що включає номери виконуваних 

сільськогосподарських операцій; 

Nt – підмножина, що включає номери операцій, які виконуються у 

періоді t; 

L – множина, що включає номери тракторних агрегатів; 

Lj – підмножина, що включає номери тракторних агрегатів, які 

виконують j-у операцію; 

T – множина, що включає номери агротехнічних строків виконання 

робіт. 

Побудована математична модель (Додатки О та П) є задачею 

економетричного програмування. Тому для її розв’язання використали пакет 

прикладних програм – Math Cad. 

Розв’язання задачі дало відповіді на питання: 

– яким повинен бути склад тракторного парку для кожного 

альтернативного варіанту розміру площі ріллі; 

– який мінімальний розмір  питомих інвестицій у оптимальний склад 

тракторного парку для кожного альтернативного варіанту розміру площі 

ріллі. 

У розробленій економіко-математичній задачі поставлено завдання 

визначити оптимальний склад техніки з метою одержання, за умов 

дотримання агротехнічний строків, мінімально можливої величини 
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інвестицій у сучасні потужні трактори. Усіх змінних в задачі 47, на ці змінні 

накладено 136 обмежень. 

Завдяки розв’язанню економіко-математичної задачі визначено 

оптимальний склад техніки машинно-технологічного кооперативу за умов 

мінімізації капітальних вкладень. Результати наведено у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Узагальнення результатів капітальних вкладень за умов оптимізації 

тракторного парку машинно-технологічного кооперативу за різних 

альтернатив площі ріллі* 

Показники  Варіанти площі ріллі, га 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

1. Марка 

трактору, 

од.: 

          

John Deere-

9320 
   2 2 3 3 4 4 5 

ХТЗ-17021 1 2   1      

ХТЗ-240К   2        

МТЗ-2022     1 1 2 2 3 3 

МТЗ-1021   1 2       

МТЗ-82,1 1 1 1        

МТЗ-80      2 2 1 1  

2. Кількість 

працівників, 

чол. 

2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 

3. Розмір 

інвестицій 

(вартість 

техніки), 

тис. грн* 

1769,5 3033,5 3738,5 5035,0 6198,5 7430,0 8470,0 9970,0 11044,0 12499,0 

4. Розмір 

питомих 

інвестицій, 

грн/га 

3593,0 3033,5 2492,3 2517,5 2479,4 2476,7 2420,0 2492,5 2494,2 2499,8 

 Вартість техніки підрахована за максимально можливими знижками різних 

мереж компаній-постачальників сільськогосподарської техніки в Україні 

*Джерело: складено та розраховано автором.  

 

Враховуючи альтернативні результати інвестування коштів у 

сільськогосподарську техніку бачимо, що самофінансування 

капіталовкладень СФГ «Булгаков» (площа ріллі 500 га) є набагато 
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кошторисним за всі можливі варіанти кооперативного інвестування             

(табл. 3.4). Отже, переваги пайового капіталовкладення доведено, оскільки 

аграрне підприємство отримує плановий результат (забезпечення технікою) 

за меншого розміру питомих інвестицій.  

Абсолютні переваги за розміром питомих інвестицій досягаються за 

варіанту об’єднання 15-ти фермерських господарств, сукупна площа ріллі 

яких становить 3500 га (табл. 3.4). Проте, ефективність діяльності інтеграції 

будується на порівнянні оптимумів кооперативу, які визначають ефективні 

параметри членства на засадах принципів «мінімізації» та «максимізації». 

Тому необхідно встановити, чи є ефективним функціонування кооперативу 

для фермерських господарств за мінімальної величини інвестицій, або 

можливо більш ефективними є інші параметри об’єднання. 

Виділяють п’ять оптимумів [11, с. 51-55] діяльності обслуговуючого 

кооперативу: 

1. Технічний оптимум – кооператив прагне надати членам якомога 

більше переваг. Останні намагаються заплатити щонайменшу ціну за 

послуги. 

2. Оптимум товариства в конкурентному середовищі – члени можуть 

прагнути сплатити щонайменшу кінцеву ціну за послуги, але це не є їх 

єдиною метою. Вони можуть відмовитися від частини переваг, що мають, 

отримуючи мінімальну ціну, та виграти від збільшення обсягів послуг, які 

надає кооператив, або дати змогу більшій кількості фермерських господарств 

користуватися послугами кооперативу. 

3. Оптимум товариства в інтегральній кооперативній системі (оптимум 

Жіда) – найбільша кількість членів отримує прибуток від кооперативу. 

4. Оптимум капіталістичної фірми – члени кооперативу не шукають 

переваг у короткостроковому періоді, а мають інші цілі, зокрема 

довгостроковий розвиток. У цьому випадку параметри відповідають 

показникам максимального прибутку капіталістичного підприємства. 
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5. Забезпечення надходження максимальних середніх надлишкових 

коштів – отримання максимальних обсягів кооперативних виплат на кожне 

фермерське господарство. 

Для вибору правильного оптимуму треба співставити основні 

мікроекономічні показники діяльності кооперативу. Використаємо 

необхідний цифровий матеріал діяльності кооперативу (Додатки Р, С, Т) для 

побудови графічної інтерпретації параметрів оптимумів (рис. 3.8). 

P=MR

ATC

MC

ATCполіном = 30,636x2 - 420,7x + 2040,37

R2 = 0,8876

300

400

500

600

700

800

900

1000

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Q, га

грн/га

 

 

Рис. 3.8. Мікроекономічна модель визначення кооперативних оптимумів* 

*Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Додатку Т. 
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Графічний вираз виробничих параметрів кооперативу демонструє 

формування чотирьох оптимумів. За допомогою поліноміальної функції АТС 

математично доведемо отримані результати. Розрахунки представимо у         

табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Розрахунок оптимумів машинно-технологічного кооперативу* 

Оптимум 

кооперативу 

Умова 

досягнення 

оптимуму 

Розрахунок параметрів оптимуму 

1. Технічний 

оптимум 
АТС → min 

АТС = 30,636х
2
 – 420,7х + 2040,37 

АТС → min 

коли 

dATCx = 0 

61,27х – 420,7 = 0 

х = 6,9 

Альтернативний варіант № 7 – 3500 га ріллі 

2. Оптимум 

товариства в 

конкурентному 

середовищі 

МС = Р 

МС = 61,27х + 420,7 

Р = 900 

х = 7,8 

Альтернативний варіант № 8, а саме 4000 га ріллі 

3. Оптимум 

Жіда 
АТС = Р 

АТС =30,636х
2
 – 420,7х + 2040,37 

Р = 900 

х = 12 

Даний варіант оптимуму не досягається 

4. Оптимум 

капіталістичної 

фірми 

МС = MR 

МС = 61,27х + 420,7 

MR = 900 

х = 7,8 

Альтернативний варіант № 8 – 4000 га ріллі 

5. Забезпечення 

надходження 

максимальних 

середніх 

надлишкових 

коштів 

Дотик 

паралельної лінії 

Р до кривої АТС. 

У машинно-

технологічному 

кооперативі це 

досягається за 

min АТС 

АТС = 30,636х
2
 – 420,7х + 2040,37 

АТС → min 

коли 

dATCx = 0 

61,27х – 420,7 = 0 

х = 6,9 

Альтернативний варіант № 7 – 3500 га ріллі 

*Джерело: складено та розраховано автором. 

 

Отже, з приведених даних табл. 3.5 та рис. 3.8 бачимо, що машинно-

технологічний кооператив є ефективною організаційною структурою, 

оскільки його діяльність здатна забезпечити чотири оптимуми з п’ятьох 

існуючих. При цьому оптимуми зосереджені лише у двох альтернативних 

варіантах параметрів площі ріллі, що говорить про впевнену 
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гарантованість отримання синергітичного ефекту від пайового 

інвестування при об’єднанні капіталів або 15-ти (площа ріллі 3500 га), або 

17-ти (площа ріллі 4000 га) фермерських господарств Токмацького району. 

Синергітичний ефект визначається як стан, коли система як одне ціле 

дає більший результат, ніж кожний її елемент окремо. При оцінці результату 

кооперації для СФГ «Булгаков» з іншими господарствами району необхідно 

оцінити та порівняти наявний синергітичний ефект (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Матриця очікуваних ефектів і ризиків капітальних вкладень  

СФГ «Булгаков», грн/га* 

 

Стратегія оновлювання 

техніки 
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не 

інвестувати 
інвестувати 

С
тр

ат
ег

ія
 

ін
те

гр
ац

ії
 організовувати 

кооператив  
- 

303,37  

 

 

 

260,88 

 0,333 188,0 40,78 21,7 

не 

організовувати 

кооператив 

0 47,72  0,5 23,9 23,5 98,3 

*Джерело: складено та розраховано автором за даними Додатку С. 

 

Приведені дані демонструють закономірність кооперативної синергії. 

Так СФГ «Булгаков» досягає зростання ефекту капітальних вкладень майже у 

6,4 рази та забезпечує переведення ризику з критичної області у мінімальну 

область ризику (до 25%). Кооперація підприємств покращує інвестиційну 

привабливість господарських одиниць та забезпечує базис для зміцнення 

інвестиційної активності в майбутньому. 

Розрахунок ефективності проекту з урахуванням синергії дозволяє більш 

точно оцінити ефект пайового інвестування. З цією метою порівняємо 
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основні інвестиційні показники ефективності проекту на засадах оптимумів 

машинно-технологічного кооперативу та самофінансування СФГ «Булгаков». 

Самофінансування СФГ «Булгаков» на придбання сільськогосподарської 

техніки на площу ріллі 500 га потребує початкових капітальних вкладень 

2195656,7 грн. Строк реалізації інвестиційного проекту – п’ять років. Для 

фінансування проекту планується використати власні кошти, альтернативна 

вартість яких складає 16%. Прогнозовані чисті грошові надходження за 

роками відобразимо на рис. 3.9. 

  

Рис. 3.9. Грошовий потік інвестицій у придбання техніки СФГ «Булгаков»* 

*Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

1. Для визначення чистої теперішньої вартості проекту NPV 

використовуємо формули: 

                                             ,
)1(1

n

k
k

k

r

P
PV                                        (3.6) 

де  PV - теперішня вартість; 

 Pk –  майбутні грошові потоки по періодах надходжень; 

 k - номер року (k = 1, 2, ..., n), в якому очікується надходження 

Період 

часу 

Грошовий 

потік, 

 тис. грн. 

0          1          2          3          4          5 

2195,7 

520,1 
369,7 

566,4 
623,6 

 
703,0 
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грошових коштів від проекту; 

 r - ставка дисконтування; 

 n - тривалість проекту (кількість років). 

Сумарний дисконтований обсяг ІС становитиме: 

                                     ,
)1(0

n

k
k

k

r

ІС
ІС                                       (3.7) 

відповідно  

NPV = 369678,4/(1 + 0,16) + 520084,9/(1 + 0,16)
2
 + 566437,9/ (1 + 0,16)

3
 + 

623566,7(1 + 0,16)
4
 + 702966,8/(1 + 0,16)

5
 – 2195656,7 =  -448485,9 (грн.) 

Отримане значення NPV є від’ємною величиною, що свідчить про 

неприйнятність самостійного придбання СФГ «Булгаков» нової 

сільськогосподарської техніки. У результаті здійснення даного проекту 

реальних інвестицій (при виконанні його головних передумов і прогнозних 

потоків) прибуток фермерського господарства знизиться на 448,5 тис. грн, 

що відображає абсолютний негативний ефект від запланованого 

самоінвестування. 

2. Індекс рентабельності РІ становитиме: 

РІ = 1747171 : 2195656,7 = 0,796 

Оскільки індекс рентабельності не перевищує одиницю, то це свідчить 

про неефективність даної інвестиції. На відміну від чистої теперішньої 

вартості, величина РІ є не абсолютною, а відносною характеристикою 

запланованого самоінвестування. Вона показує, що на 1 грн. капітальних 

вкладень даного проекту буде втрачено 20 коп. доходу господарства. 

Отже, зависокий ризик самофінансування придбання 

сільськогосподарської техніки СФГ «Булгаков» є обґрунтованим. Це 

доводить, що самостійно мале аграрне підприємство не здатне удосконалити 

технологію вирощування культур та забезпечити сучасною технікою 

виробничий процес. Спроба інвестиційної самоорганізації завершиться 

негативним ефектом і забезпечить втрати у розмірі 448,5 тис. грн. 
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Оцінку інвестицій СФГ «Булгаков» за параметрами оптимумів машинно-

технологічного кооперативу розглянемо за тих самих умов, а саме строку 

реалізації проекту – п’ять років та вартості власних коштів – 16%. 

Відобразимо грошові потоки, що генеруються даним інвестиційним 

проектом, на числовій осі для двох оптимумів кооперативів (рис. 3.4). 

-1566208,1
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751779,89

-1523741,4
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571403

666636,9

713264,9
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Рис. 3.10. Грошовий потік інвестицій у придбання техніки на засадах 

членства СФГ «Булгаков» у машинно-тракторному кооперативі* 

*Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

Як видно з рис. 3.10 досліджувані грошові потоки є ординарними. 

Отримані значення NPV є достатньо високими додатними величинами за 

обох оптимумів кооперативу. Це свідчить, що при виконанні головних 

передумов і прогнозних потоків на засадах діяльності машинно-
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технологічного кооперативу прибуток СФГ «Булгаков» зросте більше ніж на 

330 тис. грн: 

1. NPVтехн. оптимум = 380935,4/(1 + 0,16) + 539658,4/(1 + 0,16)
2
 +              

571403,0/ (1 + 0,16)
3
 + 666636,9(1 + 0,16)

4
 + 713264,9/(1 + 0,16)

5
 – 1523741,4 =   

 = 333886,5 (грн) 

NPVоптимум  капіт. фірми = 422876,19/(1 + 0,16) + 563834,92/(1 + 0,16)
2
 + 

610821,16/ (1 + 0,16)
3
 + 673469,48(1 + 0,16)

4
 + 751779,89/(1 + 0,16)

5
 – 

 – 1566208,1  = 395841,34 (грн) 

2. Індекс рентабельності становитиме: 

РІтехн. оптимум = 1857628,0 : 1523741,4 = 1,219 

РІоптимум  капіт. фірми = 1962049,0 : 1566208,1 = 1,253 

Оскільки індекси рентабельності перевищують одиницю за двох 

оптимумів кооперативу, то це свідчить про ефективність проекту на засадах 

пайового інвестування. Тобто, за умов вступу до кооперативу                     

СФГ «Булгаков» на кожну гривню капітальних вкладень одержуватиме від 

22 до 25 копійок додаткового доходу. 

3. Для визначення внутрішньої норми прибутку  проекту IRR 

представимо відповідні дані в рівнянні: 

380935,4/(1 + 0,16) + 539658,4/(1 + 0,16)
2
 + 571403,0/ (1 + 0,16)

3
 +  

+ 666636,9(1 + 0,16)
4
 + 713264,9/(1 + 0,16)

5
 – 1523741,4 =  0 

422876,19/(1 + 0,16) + 563834,92/(1 + 0,16)
2
 + 610821,16/ (1 + 0,16)

3
 + 

673469,48(1 + 0,16)
4
 + 751779,89/(1 + 0,16)

5
 –  1566208,1  = 0 

Так як у даному випадку досліджуваний грошовий потік є ординарним 

(рис. 3.4), то вирішувані рівняння NPV = 0 мають один корінь, а графік 

функції NPV = f(r) перетинає вісь абсцис в одній точці (рис. 3.5). Остання 

визначає внутрішню норму прибутку IRR. 

Це рівняння можна розв’язати обчисливши значення NPV при r1 = 24%; 

r2 = 25%;   r3 = 26% та підставивши результат у формулу: 

                            
)()(

))((

21

121
1

rfrf

rrrf
rІRR ,                             (3.8) 
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Оскільки NPV1 = 17794 грн, NPV2 = -15845,6 грн, NPV*1 = 29469 грн,  

NPV*2 = -4620,83 грн, то: 

245,0
)6,15845(7,17794

)24,025,0(7,17794
24,0.оптим умтехнІRR  

2586,0
)83,4620(78,29469

)25,026,0(78,29469
25,0.фірм иітоптим ум капІRR  

Аналізовані дані  дають можливість побудувати за їх допомогою графік 

функції NPV = f(r) (рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Залежність NPV від ставки дисконтування за  оптимумів 

машинно-технологічного кооперативу* 

*Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

Отримані значення доводять, що внутрішня норма прибутку за умов 

технічного оптимуму кооперативу дорівнює 24,5%, а за умов оптимуму 

капіталістичної фірми – 25,9%. Це означає, що при ціні капіталу, яка 

перевищує 24,5% реалізація цього інвестиційного проекту недоцільна. При 

r, % 

25,86 

 

24,50 

16,00 

       333,9   395,8                                                               1348,2       1456,6 

NPV 

                                 за технічного оптимуму  

                                 за оптимуму капіталістичної фірми  
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вартості фінансування менше 24,5% реалізація проекту принесе                   

СФГ «Булгаков» прибуток. 

Оскільки внутрішня норма прибутку (24,5 – 25,9%) значно вища за ціну 

пайового капіталу (16%), чиста теперішня вартість проекту є додатною 

величиною (333,9 – 395,8 тис. грн), то проект прийнятний і ефективний. А 

так як ступінь ризику даного проекту є мінімальним (табл. 3.5), то його варто 

реалізовувати. 

4. Модифіковану внутрішню норму прибутку MIRR розрахуємо, 

попередньо визначивши чисту термінальну вартість проекту NTV за 

формулою: 

                                    
kn

n

k

k rPNTV )1(
1

,                                (3.9) 

 

NTVтехн. оптимум = 380935,1(1 + 0,16)
4
 + 539658,4(1 +016)

3
 + 571403(1 + 

0,16)
2
 + 666636,9(1 + 0,16)

1
 + 713264,9 = 4387376 (грн) 

NTVоптимум  аграрн. фірми = 422876,19(1 + 0,16)
4
 + 563834,92(1 +016)

3
 + 

610821,16(1 + 0,16)
2
 + 673469,48(1 + 0,16)

1
 + 751779,89 = 4000689,39(грн) 

Звідси:  

                           
1

)1(

)1(

0

1
n n

k
k

k

n

k

kn

k

r

IC

rP

MIRR
,                              (3.10) 

 

2355,01
4,1543741

4387376
5

.оптим умтехнMIRR  

2063,01
1,1566208

39,4000689
5

.фірм иітоптим ум капMIRR  

Модифікована внутрішня норма прибутку (20,63% – 23,55%) перевищує 

ціну капіталу (16%), тому висновки за критерієм MIRR повністю співпадають 

з підсумками за показником IRR. При цьому виконується співвідношення  
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MIRR≤IRR, яке означає, що у разі прийнятності проекту реальної інвестиції 

за показником IRR за критерієм MIRR даний проект теж прийнятний.  

5. Абсолютний резерв безпечності проекту дорівнює: 

                                           rMIRRMS ,                                       (3.11) 

MSтехн.оптимум = 23,55 – 16 = 7,6 п.п. 

MSоптимум  аграрн. фірми = 20,63 – 16 = 4,63 п.п. 

Він свідчить, що ціна капіталу досліджуваного проекту реальної 

інвестиції може підвищитись на 4,63 – 7,6 процентних пункти, не змінюючи 

його статус з прибуткового на збитковий. 

Відносний резерв безпечності проекту складає: 

                                     100
r

rMIRR
MS ,                                (3.12) 

MSтехн. оптимум = 7,6 / 16 ∙ 100 = 47,5% 

MSоптимум капітал. фірми = 4,63 / 16 ∙ 100 = 28,94% 

Він свідчить, що ціна капіталу проекту щодо придбання 

сільськогосподарської техніки через кооператив  може зрости на 28,9% – 

47,5%. При цьому капітальні вкладення залишаться прибутковими. 

6. Дисконтований термін окупності DPP визначається як різниця 

початкової інвестиції та надходжень грошових коштів за роками з 

урахуванням фактору часу: 

За умов технічного оптимуму 

1-й рік: 1523741,4 – 380935,4/(1+0,16) = 1195348,81 (грн) 

2-й рік: 1195348,81– 539658,4/(1+0,16)
2
 = 794294,71 (грн) 

3-й рік: 794294,71 – 571403,0/(1+0,16)
3
 = 428221,0 (грн) 

4-й рік: 428221,0 – 666636,9/(1+0,16)
4
 = 60043,37 (грн) 

5-й рік: 60043,37 – 713264,9/(1+0,16)
5
 = -333886,49 (грн) 

За умов оптимуму капіталістичної фірми: 

1-й рік: 1566208,1 – 422876,19/(1+0,16) = 1201659,66 (грн) 

2-й рік: 1201659,66– 563834,92/(1+0,16)
2
 = 782638,47 (грн) 

3-й рік: 782638,47 – 610821,16/(1+0,16)
3
 = 391311,20 (грн) 
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4-й рік: 391311,20 – 673469,48/(1+0,16)
4
 = 19360,0 (грн) 

5-й рік: 19360,0 – 751779,89/(1+0,16)
5
 = -395841,34 (грн) 

Оскільки у п’ятому році дисконтоване надходження грошових коштів 

(368,2 тис. грн за технічного оптимуму та 372,0 тис. грн за оптимуму 

капіталістичної фірми) перевищують кошти, які необхідно відновити, 

інвестиції будуть окуплені протягом даного року. Частина п’ятого року, яка 

визначатиме період окупності, може бути визначена: 

Ттехн.оптимум = 60043,37 : 368177,63 = 0,163 року 

Топтимум  аграрн. фірми = 19360,0 : 371951,2 = 0,052 року 

Отже, дисконтований період окупності пайових  інвестицій за обох 

оптимумів, складає трохи більше п’яти років і одного місяця. Здійснена 

перевірка економічних критеріїв оцінки капітальних вкладень 

СФГ «Булгаков» на кооперативних засадах у придбання 

сільськогосподарської техніки, підтвердила наявність суттєвого 

синергітичного ефекту. Інтеграційна можливість інвестиційної активності 

фермерського господарства забезпечує фондоозброєність підприємства 

власними зусиллями, чого не можна досягнути за умов самоінвестування. 

Підсумкові результати трьох альтернативних варіантів капітальних 

інвестицій СФГ «Булгаков» наведемо у вигляді табл. 3.7.  

Приведені дані табл. 3.6 демонструють беззаперечні переваги пайового 

інвестування. Фінансування придбання техніки на кооперативній основі 

забезпечує скорочення потреби в засобах механізації, підвищення робочого 

завантаження машин, своєчасне виконання механізованих робіт. Це, у свою 

чергу, зумовлює зростання майбутніх грошових потоків, які забезпечують 

підвищення ефективності інвестицій, зниження строків окупності 

капітальних вкладень, зменшення ризику та підвищення прибутковості 

діяльності малого аграрного бізнесу регіону. 

СФГ «Булгаков» за умов об’єднання у машинно-технологічний 

кооператив реалізує за значно меншої величини інвестицій (на 30,6% менше 

за умов самофінансування) проект оптимізації тракторного парку. При цьому 
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значення NPV демонструє значний приріст прибутку в межах від 333,9 тис. 

грн до 395,8 тис. грн, на відміну від варіанту самоінвестування, який 

забезпечить втрати господарства у розмірі 448,5 тис. грн. Гарантується 

резерв безпечності в межах від 29% до 48%, знижується строк окупності 

капітальних вкладень до 4,2 років.  

Таблиця 3.7 

Порівняння альтернативних варіантів інвестування у 

сільськогосподарську техніку СФГ «Булгаков»* 

Показник 

ефективності 

інвестицій 

Альтернативи інвестування 

Самофінансування 

СФГ 

«Булгаков» 

Кооперативне інвестування 

За технічного 

 оптимуму 

За оптимуму аграрної  

фірми 

СФГ 

«Булгаков» 

Коопе-

ратив в 

цілому 

СФГ 

«Булгаков» 

Коопе- 

ратив в 

цілому 

I, тис. грн 2195,7 1523,7 10666,2 1566,2 12529,7 

r, % 16 16 16 16 16 

NPV, тис. грн -448,5 333,9 795,9 395,8 611,9 

IP 0,796 1,219 1,075 1,253 1,049 

PII, % 7,67 24,50 18,98 25,86 17,80 

MIRR, % 10,8 23,55 16,94 20,63 17,12 

MS, % -32,5 47,5 5,88 28,94 7,0 

DPP, років 7,3 4,2 4,9 4,1 4,9 

*Джерело: складено та розраховано автором. 

 

Порівнюючи інвестиційні параметри оптимумів кооперативу можна 

зробити висновок, що для кожного окремого фермерського господарства 

вигідніше обирати саме оптимум капіталістичної фірми (для конкретного 

кооперативу), оскільки: 

1) показники інвестиційної ефективності є вищими; 

2) під дією «золотого правила мікроекономіки: МС = MR» досягається 

оптимізація параметрів виробництва у кожному фермерському господарстві, 

що значно підвищує ефективність їх функціонування та збільшує 

інвестиційну активність; 
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3) залучає для пайового інвестування більшу кількість фермерських 

господарств (17 аграрних підприємств Токмацького району), що зумовлює 

підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору району; 

4) є стратегічно спрямованим оптимумом на довгострокову перспективу, 

а не на короткостроковий результат. 

Таким чином, реальний малий сектор аграрного бізнесу здатний 

забезпечити достатньо високий рівень концентрації капіталу, що дає 

можливість активізувати інвестиційну діяльність, використовувати сучасну 

технологію, мати інноваційний розвиток. Об’єднання господарств  у 

обслуговуючий кооператив ліквідує інвестиційний дефіцит, знижує 

фінансові ризики, спрощує інвестиційну самоорганізацію аграрних 

товаровиробників Запорізького регіону. При цьому розпочинати роботу 

кооперативу рекомендуємо з визначення його параметрів за існуючими 

оптимумами кооперації. Саме параметри-оптимуми забезпечують 

найефективніші альтернативи інвестування проектів та дають можливість 

порівняти та обрати один з найкращих варіантів досягнення ефекту синергії. 

 

 

3.3. Перспективні домінуючі інвестиційні стратегії формування 

виробничих портфелів аграрних підприємств 

 

Сучасні ринкові засади аграрного виробництва, в контексті забезпечення 

інвестиційної активності та інвестиційної привабливості вимагають найбільш 

прибуткової диверсифікації виробництва, з метою забезпечення стабільного 

розвитку аграрного бізнесу при реалізації ефективних проектів 

сільськогосподарського капіталовкладення. 

Інвестиційні проекти аграрних підприємств, фактично, є стратегією 

господарства, яка виражається у певній сукупності виробничих активів 

(виробничому портфелі підприємства). Виробничий портфель аграрного 

підприємства є ефективним, якщо він максимально відповідає цілям та 
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задачам господарства, а саме має бути прибутковим та інвестиційно 

привабливим. Таким чином, для аналізу якості існуючих виробничих 

портфелів необхідно оцінити відповідність структури виробництва сучасним 

стратегіям аграрного підприємництва у Запорізькій області. 

Головним атрибутом ефективності інвестицій та прибутковості 

діяльності є ризик. У рамках дисертаційного дослідження було проведено 

аналіз особливостей виробництва аграрної продукції як окремого 

виробничого активу за 2011-2015 роки. Результати представлено у вигляді 

матриці варіантів можливого співвідношення прибутковості та ризику                

(рис. 3.12). При цьому ми враховували, що область допустимого ризику 

становить 50% (згідно концепції прийнятного ризику), а область 

високорентабельного виробництва – 10% і вище (за критеріями 

привабливості проекту для інвестора). 

Середньоквадратичне відхилення слугує певною оцінкою ризикованості 

кожного виробничого активу аграрних підприємств. Чим більший 

середньоквадратичний інтервал –  тим гірше (за інших незмінних умов). У 

свою чергу, чим більший рівень прибутковості, тим краще. Під дією двох 

факторів на рис. 3.12 формується крива байдужості аграрного виробництва, 

яка демонструє різні комбінації двох економічних параметрів аграрної 

діяльності за єдиного рівня корисності для товаровиробників Запорізької 

області. 

З рис. 3.12 бачимо, що у області 1 містяться заздалегідь кращі комбінації 

«рентабельність – ступінь ризику», оскільки у цій області рівень 

прибутковості вищий, а ступінь ризику нижчий. Аналогічно область 3 

містить заздалегідь гірші комбінації, оскільки рентабельність тут нижча, а 

ступінь ризику – вищий. Сформована крива байдужості є випуклою лінією, 

що логічно пояснюється тим, що ризик є антиблагом, а тому виникає 

додатність  граничної   норми   заміни   ризику рівнем рентабельності. Проте,  
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Умовні позначення: 

1 - пшениця 11 –  плоди 

2 –  жито 12 –  виноград 

3 –  овес 13 –  велика рогата худоба 

4 –  ячмінь 14 –  свині 

5 –  кукурудза на зерно 15 - птиця 

6 –  соняшник 16 - вівці 

7 –  соя 17 –  молоко 

8 –  ріпак 18 - яйця 

9 - картопля 19 –  вовна 

10 –  овочі   

Рис. 3.12. Співвідношення «рентабельність – ризик» окремих виробничих 

активів та формування кривої байдужості аграрних підприємств Запорізької 

області* 

*Джерело: побудовано за даними Додатку Х. 

 

нами встановлено, що у Запорізькій області параметри виробничих активів 

діють за оберненим принципом заміщення факторів (аномально) – кожна 
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додаткова одиниця ступеня ризику компенсується не приростом рівня 

прибутковості, а, навпаки, його зменшенням. Причини цього ми вбачаємо у 

наступному. По-перше, в основі зростання рентабельності виробництва за 

умов зменшення ризику лежить зростання ринкової ціни, як результат 

послаблення монопсонічної влади трейдерів і промисловості.  По-друге, це 

збільшення урожайності культур, що є наслідком сприятливих кліматичних 

умов, які спостерігаються протягом останніх трьох років. По-третє, це 

екстенсивність виробництва високорентабельної продукції, яка має 

стабільний попит, і, як наслідок, нижчий рівень ризику. Така ситуація є вкрай 

не привабливою для інвесторів більш ризикових груп товарів.  

Таким чином, можна зробити висновок, що товаровиробники Запорізької 

області віддають перевагу виробництву гарантовано рентабельної продукції, 

забезпечуючи при цьому виробничим активам  найкращі параметри області 1 

та одночасно намагаються подолати кризу у досить ризикових видах 

продукції, залишаючи засоби активів у найгірших параметрах області 3. Так, 

область 1, за винятком яєць, представлена в основному зерновими та 

олійними культурами, тоді як у області 3 розташовані майже всі види 

продукції тваринницької галузі. Формування кривої байдужості по діагоналі 

областей 1 – 3 демонструє розуміння аграрними виробниками необхідності 

балансування галузей рослинництва та тваринництва, що у довгостроковій 

перспективі є необхідним фактом соціально-економічного розвитку регіону. 

Відсутність у жодного виробничого активу параметрів області 2 

говорить про низький рівень капітальних вкладень у розвиток інноваційної 

діяльності. Альтернатива високих прибутків за умов великих інвестицій та 

значного ризику не є цікавою для виробників, оскільки за менших 

капіталовкладень та ризиків аграрні підприємства здатні отримувати той 

самий результат. Однак відмова сьогодні від інноваційного розвитку з часом 

зумовить пересування усіх параметрів виробництва у область 3 та 4, що, з 

позиції довгострокової перспективи розвитку, не є позитивною рисою 
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наявної структури розподілу активів у аграрних підприємствах  Запорізької 

області. 

Базисом для ефективної виробничої та інвестиційної діяльності 

підприємств є здатність раціонально диверсифікувати активи. Оптимальне 

поєднання виробничих активів у єдиний портфель є гарантією 

довгострокової прибутковості та інвестиційної забезпеченості аграрного 

бізнесу.  

За період з 2011 по 2015 роки аграрні підприємства Запорізької області 

мали велику множину варіантів диверсифікації виробництва. На базі даних 

«Форми 50-с/г» нами було сформовано 18 альтернатив виробничих 

портфелів, статистична частота яких, з усіх можливих варіантів, була 

суттєвою. Виявлені різновиди спеціалізації виробництва структуровано у 

Додатку Т. По кожній альтернативі виробничого портфеля визначено 

середній рівень рентабельності у співставленні зі ступенем ризику, останній 

показник розраховувався за формулою: 

                              

n

i

n

i

iiii rxxR
1 1

,                                       (3.13) 

де  R – ступінь ризику виробничого портфеля; 

 σі –  оцінка ступеня ризику виробництва окремого виду продукції 

(Додаток З); 

 і – окремий вид продукції; 

 хі – питома вага окремого виду продукції у структурі товарної 

продукції; 

 r – парний коефіцієнт кореляції видів продукції (Додаток У). 

 

Результати економічних параметрів альтернативних варіантів 

виробничих портфелів аграрних підприємств Запорізької області за 2010-

2015 роки представлено у табл. 3.8. 

 

 



 

 

193 

1
9

3
 

Таблиця 3.8 

Економічні параметри основних альтернативних варіантів виробничих 

портфелів аграрних підприємств Запорізької області* 

Умовне позначення 

альтернативи 

виробничого портфеля 

(Додаток І) 

Рівень рентабельності 

виробничого 

портфеля,% 

Ступінь ризику 

портфеля, % 

С1 20,4 14,76 

С2 19,6 16,11 

С3 98,7 26,3 

С4 93,5 12,4 

С5 52,1 11,15 

С6 68,4 12,26 

С7 13,8 12,86 

С8 2,5 23,2 

С9 4,8 29,35 

С10 49,4 12,07 

С11 2,1 17,06 

С12 14,4 29,7 

С13 5,8 36,4 

С14 -9,8 42,67 

С15 8,4 38,64 

С16 -23,7 54,2 

С17 12,3 58,08 

С18 -57,4 83,54 
*Джерело: складено та розраховано автором. 

 

З приведених даних табл. 3.8 бачимо, що усі альтернативи виробничих 

портфелів мають абсолютно різні економічні параметри, а тому поверхневий 

аналіз представлених даних є малоефективним. Тому перед нами постає 

задача зменшення концентрації наявних економічних параметрів портфелів 

та виявлення структури і взаємозв’язку між ними на засадах побудови 

узагальнених характеристик множини ознак з множини об’єктів. Така задача 

може бути вирішена методом ієрархічної кластерізації. 

Використання кластерного аналізу, для вирішення поставленої задачі, є 

найбільш ефективним методом узагальнення отриманих результатів 

економічних параметрів виробничих портфелів. У загальному випадку 

кластерний аналіз призначений для розбивки вибірки об’єктів на 
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підмножину, що перетинається (кластери) таким чином, щоб кожний кластер 

складався зі схожих об’єктів, а об’єкти різних кластерів суттєво відрізнялися 

один від одного. Кількісний показник схожості розраховується завданим 

алгоритмом на базі даних, що характеризують об’єкти. Алгоритм 

побудований на оцінці відстані між кластерами або об’єктами, і потребує при 

розрахунку відстані формування масштабу вимірів. 

Оскільки різні виміри використовують абсолютно різні типи шкал, дані 

необхідно стандартизувати таким чином, щоб кожна змінна мала середню 

величину 0 та стандартне відхилення 1.За допомогою програми «Statistika 

10,0» було проведено кластерний аналіз економічних параметрів виробничих 

портфелів. Отримали наступні результати (рис. 3.13). 

Дендрограмма для 18 набл.

Метод полной связи
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Рис. 3.13. Дендограма економічних параметрів виробничих портфелів 

(метод повного зв’язку, Евклідова відстань)* 

*Джерело: побудовано та розраховано автором. 

 

Дендограма, отримана на засадах даних економічних параметрів 

виробничих портфелів аграрних підприємств Запорізької області демонтсрує 

об’єднання – тісний дотик один з одним, які, рухаючись донизу, формують 
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кластери. Кожний вузол діаграми є об’єднанням двох та більше кластерів, а 

положення вузлів на вертикальній вісі визначає відстань, на якій були 

об’єднані відповідні кластери. 

При побудові кластеризації важливим є вибір кількості кластерів. 

Вважається, що кластеризація повинна виявити природні локальні згустки 

об’єктів. Тому кількість кластерів (К) є параметром невизначеним, проте 

суттєво впливаючим на якість результату. 

Для вибору кількості кластерів використаємо інструменти програми 

«Statistika 10,0» та отримаємо графік об’єднання об’єктів у класи методом 

Уорда (рис. 3.14). 

Диаграмма расст. объединения по шагам

Евклидово расстояние

 Расст.

объедин.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Шаг

-1

0

1

2

3

4

5

6

Р
а

сс
то

ян
и

е
 о

б
ъ

е
д

 

 

Рис. 3.14. Об’єднання альтернатив виробничих портфелів у класи  

методом Уорда* 

*Джерело: побудовано та розраховано автором. 

 

На графіку присутня точка «перелому» та номер кроку m, за якого 

відбувся «перелом». У даному випадку точкою перелому є крок під номером 
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12. Кількість класів дорівнює: n – m, де n – кількість об’єктів у вибірці. Звідси 

отримуємо, К = 18 – 12 = 6. 

Тобто, вірна кількість кластерів економічних параметрів виробничих 

портфелів аграрних підприємств Запорізької області дорівнює шести. 

У результаті отримали кластери, кожен з яких включає ті параметри 

виробничих портфелів, значення яких однорідні. У першому кластері 

зосереджені аграрні підприємства спеціалізації – вівчарство (С18). Портфель 

базується на моновиробництві з супутньою продукцією (Додаток Ф). Такий 

портфель є одним з найбільш ризикових та нерентабельних видів 

виробництва у регіоні, тому його характеристики суттєво відрізняються від 

інших видів виробничих портфелів. 

У другий кластер увійшла група підприємств С5, С6, С10 альтернативи 

виробничого портфеля. Об’єднуючою ознакою є базис агробізнесу – олійні 

культури, а особливо соняшник, з розвинутим виробництвом зернових 

культур. Господарства з такими портфелями забезпечують дуже високий 

рівень рентабельності, функціонуючи в умовах мінімального ризику (менше 

13%). 

У наступний третій кластер увійшли підприємства з альтернативами 

виробничих портфелів С3 та С4. Їх основа – вузькоспеціалізований розвиток 

технічних культур, а саме соняшнику та ріпаку. Дані культури є 

високорентабельними активами, які забезпечують майже 100% рівень 

прибутковості виробництва. При цьому ризик портфелів, за максимального 

параметру рентабельності, має тенденцію до скорочення. 

У четвертий кластер увійшли С14, С15 та С17 варіанти формування 

виробничих портфелів. До такої групи віднесено підприємства тваринницької 

структури виробництва, з високим рівнем ризику та низькими результатами 

прибутковості. 

П’ятий кластер об’єднав С9, С12, С13 та С15 виробничі портфелі. Їх 

особливістю є дуже високоспеціалізоване виробництво важливого 

регіонального споживчого призначення (овочі, плоди, свині). Поєднання 
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таких активів у портфелі забезпечує прибутковість аграрної діяльності з 

невисокими результатами при помірній величині ризику. 

Останній шостий кластер включив у себе найбільшу варіативність 

виробничих портфелів – С1, С2, С7, С8 та С11. Він характеризує широку 

спеціалізацію активів на засадах землеробства з помірним рівнем розвитку 

тваринництва. Такий різновид портфелів має незначні фінансові результати 

за умов низького рівня ризику. 

Таким чином, згідно стандартної додатної граничної норми заміни 

економічних параметрів «рентабельність – ризик» лише виробничий 

портфель першого, п’ятого та шостого кластерів мають вірну закономірність 

функціонування (ризик та рентабельність повинні змінюватися у однаковому 

напрямі), тоді як портфелі другого, третього та четвертого кластерів 

забезпечують виробництво за аномальних умов співставлення економічних 

параметрів. 

З метою виявлення особливостей інвестиційної поведінки підприємств 

кожного кластеру, було проведено результативне групування господарств 

щодо інвестиційного рішення до та після 2014 року (у 2014 році зміна 

політичної та економічної ситуації в країні). За основу інвестиційних рішень 

було обрано три варіанти: 

– 1-й варіант інвестиційного рішення – це вимушена відмова від 

інвестицій внаслідок нестачі власних коштів та неможливість залучення 

засобів для інвестицій; 

– 2-й варіант інвестиційного рішення – це відмова підприємства від 

інвестицій з метою збереження поточного рівня прибутку; 

– 3-й варіант інвестиційного рішення – інвестиції з метою оптимізації 

виробничого портфеля. 

Групування     проводилось     на       засадах       наступних     показників: 

рентабельності активів (RQA) та відношення боргових зобов’язань до 

основних засобів. З цією метою використовувався алгоритм мінімізації 
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сумарного квадратичного відхилення точок кластерів від центрів цих 

кластерів (V): 

                           

k

i Sx

jj

ij

xV
1

2)( ,                               (3.14) 

де            К – кількість кластерів; 

Si –  отримані групи; 

µi –  середини ваг векторів ij Sx  

Таким чином, класифікуємо аграрні підприємства регіону у три групи в 

залежності від показників рентабельності активів та долі боргу у основних 

засобах та побачимо, який відсоток підприємств у даних групах різних 

кластерів здійснював інвестиції (табл. 3.9). 

Результати групування з приведених даних табл. 3.9 дали можливість 

виявити наступні характерні інвестиційні поведінки аграрних підприємств. 

Так, підприємства кластерів № 1 та № 4 функціонують за першим варіантом 

інвестиційного рішення. Як демонструють данні, якщо підприємство не мало 

засобів для інвестицій до 2014 року, то з імовірністю 67% у подальшому 

господарства відмовлялися від інвестицій. Збитковість виробництва та 

зниження державної підтримки тваринницької галузі після 2014 року 

зумовило недоступність інвестицій для 63,5% підприємств. Звідси можна 

констатувати, що підприємства, які не мали засобів для інвестування до 2014 

року, або які інвестували у збиткове виробництво, знаходяться у гіршому 

стані і не можуть здійснювати інвестиції у період після 2014 року з 

імовірністю 65,5%. 

Відмінною рисою підприємств кластерів № 2 та № 3 є поведінка відмови 

від інвестицій у період після 2014 року, з метою вилучення прибутку. Такі 

підприємства мають високу рентабельність активів (57 – 123%) та низький 

рівень  відношення боргу до активів (0 – 12,3%).  
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Таблиця 3.9 

Кількість підприємств з різними видами інвестиційних рішень у період 

до та після 2014 року* 

 Інвестиційне рішення після 2014 року 

1-й варіант 2-й варіант 3-й варіант 

Ін
в
ес

ти
ц

ій
н

е 
р
іш

ен
н

я
 д

о
 2

0
1
4
 р

о
к
у

 

Для підприємств першого кластеру 

1-й варіант 37 0 4 

2-й варіант 0 0 0 

3-й варіант 6 0 2 

Для підприємств другого кластеру 

1-й варіант 0 0 197 

2-й варіант 0 269 63 

3-й варіант 0 429 29 

Для підприємств третього кластеру 

1-й варіант 0 0 88 

2-й варіант 0 55 9 

3-й варіант 0 236 155 
Для підприємств четвертого кластеру 

1-й варіант 38 0 33 
2-й варіант 0 0 0 
3-й варіант 48 0 29 

Для підприємств п’ятого кластеру 
1-й варіант 4 6 63 
2-й варіант 0 12 127 
3-й варіант 3 5 192 

Для підприємств шостого кластеру 
1-й варіант 109 0 166 
2-й варіант 20 24 138 
3-й варіант 88 28 286 

*Джерело: складено та розраховано автором за даними [2]; [19]. 

 

Таким чином, зумовлюється активне використання результатів 

минулорічних інвестицій та небажання витрачання коштів на інвестиції, 

оскільки у поточному періоді вони мають високі результати діяльності та 

відсутність проблем на ринку. Підприємства кластерів № 5 та № 6 

дотримуються третього варіанту інвестиційного рішення. Їх рентабельність 

активів є невисокою, проте здатною до відтворення (7 – 37%). Наявність 

значного рівня відношення боргу до активів (18 – 32%) говорить про активне 

використання лізингу, а також деяку доступність кредитів у період до 2014 

року, що у свій час зумовило приріст інвестицій, результати яких є базисом 

для подальшого майбутнього фінансування аграрного бізнесу.  
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Отже, можна побудувати схему прийняття інвестиційного рішення 

підприємствами Запорізької області (рис. 3.15). 

Рис. 3.15. Схема інвестиційної стратегії підприємств різних кластерів* 

*Джерело: побудовано автором.  
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а для держави 

галузь вівчарство 

не є дотаційною 

галуззю.  

Відсутність 

державних 

Програм щодо 

розвитку 

вівчарства у 

Запорізькій області 

 

 

 

ні так так 

Немає 

інвестицій 

(підприємство 

не бажає 

здійснювати 

інвестиції) 

Кластери  

№ 2 та № 3 

Підприємства 

мають 

інвестиційні 

можливості, 

проте 

обирають 

варіант 

збереження  

існуючого 

виробничого 

портфеля на 

засадах 

минулих 

інвестицій  

ні 

Інвестиції можливі 

(підприємство не 

здатне залучати 

позикові кошти для 

здійснення 

інвестицій, проте 

підпадає під ряд 

державних 

Програм розвитку 

тваринництва у 

Запорізькій 

області) 

Кластер № 4 

Підприємства не 

мають ліквідності, 

проте для держави 

галузь 

тваринництва є 

цікавою 

так 

Інвестиції в 

удосконалення 

виробничого 

портфеля 

(підприємство 

вважає за 

потрібним 

інвестувати 

кошти в 

оптимізацію 

виробництва) 

Кластери  

№ 5 та № 6 

Підприємства 

мають 

інвестиційні 

можливість або 

мають ліквідність 

для залучення 

інвестицій 

так 

 

так 

Вибір довгострокової 

інвестиційної стратегії 

Інвестиції у зміну 

виробничого 

портфеля  

Інвестиції у 

підвищення 

ефективності 

низькорента-

бельних активів 

Інвестиції у   

високо-

рентабельні 

активи 

Вибір обсягу інвестицій 
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Встановивши чим визначається рішення про інвестиції аграрних 

підприємств Запорізької області кластерів № 4, № 5 та № 6 та які стратегії 

може використовувати господарство, можна побудувати моделі. Пропонуємо 

розглянути три базові моделі:  

1) модель Хекмана – дозволяє врахувати процес прийняття рішення 

підприємством про інвестиції (інвестувати чи неінвестувати);  

2)  модель системи рівнянь – дозволяє вирішити проблему ендогенності; 

3) модель стохастичної межі – дозволяє врахувати неефективність 

інвестиційного процесу.  

Використання трьох моделей дає унікальну можливість перевірити 

отримані оцінки на сталість (робастність). Для побудови моделі було 

відібрано п’ятьдесят аграрних підприємств Запорізької області кластерів № 4, 

№ 5 та № 6,  частина з яких, за період 2011-2015 рр. функціонувала без 

інвестицій, а інша – здійснювала інвестиції за визначеними стратегічними 

напрямами (рис. 3.15). Репрезентативність вибірки підприємств, щодо 

структури господарств різних кластерів у групі, дотримана. 

Розглянемо першу модель. Задача моделювання інвестицій у капітал, що 

формує виробничий портфель має наступний вигляд: 
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де (Inv/Cap)it - інвестиції у капітал у відсотках до основних фондів 

підприємства і у період t (залежна змінна); 

 gt  –  бінарна змінна інвестиційного рішення підприємства, 

яка приймає значення 1, якщо підприємство вирішує 

інвестувати та 0 – у протилежному випадку (залежна 
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змінна); 

 Незалежні змінні: 

 (Salesp/Cap)it –  фондовіддача галузі рослинництва у відсотках 

підприємства і у період t; 

 (Saless/Cap)it – фондовіддача галузі тваринництва у відсотках 

підприємства і у період t; 

 Str1it – інвестиційна стратегія підприємства з метою зміни 

виробничого портфеля (тут і надалі змінні стратегії – 

бінарні, приймають значення 1 – підприємство 

дотримується стратегії, 0 – якщо ні); 

 Str2it  – інвестиційна стратегія підприємства з метою 

підвищення ефективності низькорентабельних активів; 

 Str3it –  інвестиційна стратегія підприємства у 

високорентабельні активи; 

              eit –   похибки моделі; 

   α,β,γ,φ,η,a,b – значення відповідних коефіцієнтів за відповідних 

змінних. 

У такому записі модель дозволяє розподілити процес вибору рішення 

інвестувати або неінвестувати та процес вибору обсягу інвестицій. Вибір 

рішення про обсяг інвестицій буде нелінійно залежати від рентабельності 

капіталу, а безпосередньо обсяг інвестицій буде визначатися майбутніми 

значеннями фондовіддачі, рентабельність капіталу, а також інвестиційними 

стратегіями підприємства. 

Друга модель. Система уникнення ендогенності має наступний вигляд: 
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У цій моделі розглядаються усі підприємства вибірки, які здійснювали 

інвестиції у 2011-2015 рр., а для того, щоб врахувати взаємну залежність 

майбутньої рентабельності капіталу та поточного рівня інвестицій вводимо у 

модель друге рівняння. Інвестиції підприємства визначаються бажаним 

рівнем майбутньої рентабельності капіталу, але при цьому майбутня 

рентабельність залежить від поточного рівня інвестицій, що зумовлює 

проблема ендогенності змінних. Запропонована нами побудова рівняння 

дозволяє вирішити дану проблему. 

Третій вид моделі. Математичний  вираз врахування неефективності 

інвестиційного процесу, тобто ситуації, за яких підприємство робить менше 

інвестицій, ніж необхідно для зміни капіталу до бажаного рівня, має вигляд: 
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де ln(Invit) – логарифм інвестицій у капітал підприємства і у період t 

(залежна змінна); 

 Незалежні змінні: 

 ln(∆Cap)it –  логарифм приросту основних фондів підприємства і у 

період t; 

 ln(Cap)it – логарифм основних фондів підприємства і у період t; 
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та σv
2
 відповідно. 

 

Ці два рівняння демонструють, що інвестиції визначаються приростом 

капіталу та його поточним рівнем, а також похибкою неефективності, на яку 

впливають інвестиційні стратегії. 

У процесі реалізації дослідження виконувалася послідовна оцінка 

моделей. Результати представлено у табл. 3.10 – 3.12. 

За результатами оцінювання моделі Хекмана встановлено, що вибір 

рішення про інвестиції нелінійно залежить від рентабельності капіталу. 
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Іншими словами, показник рентабельності капіталу для підприємств 

Запорізької області не завжди є критерієм мотивації інвестицій, особливо для 

підприємств тваринницької галузі – кластер № 4.  

Таблиця 3.10 

Результати оцінки коефіцієнтів моделі Хекмана* 

Специфікація 

2011-2013 рр. 2014-2015 рр. 

кластер  

№ 4 

кластер  

№ 5 

кластер  

№ 6 

кластер  

№ 4 

кластер  

№ 5 

кластер  

№ 6 

const 0,419 0,914 0,632 0,258 0,742 0,412 

Salesp / Cap (+1) -2,240 1,060 1,270 1,590 0,287 2,340 

Salesp / Cap (+2) 0,197 1,940 1,320 4,970 3,034 2,940 

SalesS / Cap (+1) -3,850 0,090 0,043 -0,967 0,556 0,057 

SalesS / Cap (+2) -1,017 0,534 0,055 1,003 0,558 0,063 

Pr / Cap (+1) -7,550 2,641 4,003 -1,114 3,154 3,864 

Pr / Cap (+2) -2,443 2,046 4,133 1,209 3,866 4,151 

Str1 0,804 -0,034 0,201 0,803 -0,028 0,086 

Str2 0,007 0,794 -0,003 0,014 0,689 -0,016 

Str3 0,251 0,579 0,869 0,264 0,557 0,744 

Рівняння для моделі Хекмана 

const 1,027 0,828 0,747 0,883 0,665 0,739 

Pr / Сap (+1) -0,211 0,128 0,461 -0,341 0,119 0,283 

Pr / Сap (+1) squared 0,017 0,023 0,067 0,017 0,023 0,067 

*Джерело: складено та розраховано автором. 

 

Як бачимо з табл. 3.10, до та після 2014 року вагомими у більшості 

моделей є кожна стратегія для окремого кластеру. Так, перша стратегія 

«інвестиції у зміни виробничого портфеля» позитивно впливає на обсяг 

інвестицій підприємств кластеру № 4, тоді як для підприємств кластеру № 5 

позитивний вплив надає використання другої стратегії «інвестиції у 

підвищення ефективності низькорентабельних активів». Для підприємств 

кластеру № 6 найвищий результат інвестування зумовлює третя стратегія 

«інвестиції у високорентабельні активи». Таке домінування окремих 

стратегій інвестицій у різних кластерах аграрних підприємств Запорізької 

області є логічним результатом специфіки виробничих портфелів. 

Вплив очікуваної рентабельності на обсяг інвестицій є однозначним 

(табл. 3.11), проте виявляється найбільшим не в усіх кластерах. Майбутня 

рентабельність капіталу визначається поточними розмірами інвестицій у 
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підприємствах кластеру № 4 та № 6, а у господарствах кластеру № 5 вона 

залежна від фондовіддачі рослинницької галузі.  

Таблиця 3.11 

Результати оцінки коефіцієнтів моделі системи регресійних рівнянь* 

Специфікація 
2011-2015 рр. 

кластер № 4 кластер № 5 кластер № 6 

const 1,229  -0,989 27,91 

Inv/ Cap 4,722 1,603 11,011 
Salesp / Cap (+1) 1,542 3,795 8,045 
SalesS / Cap (+1) -0,043 -0,149 -1,143 

Rho 0,341 0,462 0,401 
*Джерело: складено та розраховано автором. 

 

Результати оцінювання моделі інвестиційної стохастичної межі, наведені 

у табл. 3.12, демонструють узгодженість висновків з попередніми 

результатами моделей. Незалежні змінні впливають на похибку 

неефективності, тому коефіцієнти змінних вказують на обернену залежність 

зі змінною інвестицій. 

Таблиця 3.12 

  Результати оцінки моделі стохастичної межі* 

Специфікація 

2011-2013 рр. 2014-2015 рр. 

кластер  

№ 4 

кластер  

№ 5 

кластер  

№ 6 

кластер  

№ 4 

кластер  

№ 5 

кластер  

№ 6 

Рівняння для моделі стохастичної межі 

const 2,21 3,021 2,034 2,011 2,017 1,903 

ln(delta (Cap)) 0,076 0,081 0,054 0,066 0,066 0,051 

ln (Cap) 1,087 1,073 1,065 1,067 1,055 1,046 

Рівняння для похибки неефективності 

const 0,825 0,221 0,832 0,772 0,463 0,777 

Str1 -0,841 0,0191 -0,361 -0,833 0,0235 -0,372 

Str2 -0,0015 -0,738 0,0246 -0,0143 -0,7461 0,0198 

Str3 -0,353 -0,537 -0,838 -0,344 -0,513 -0,866 

Параметри статистики 

σα 0,015 0,091 0,053 0,091 0,053 0,091 

σξ 2,59 3,07 2,06 3,07 2,06 3,07 

WaldChi 0,16 0,36 0,42 0,36 0,42 0,36 

Probability 0 0 0 0 0 0 

*Джерело: складено та розраховано автором. 
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Таким чином, усі три кластери мають схожий вплив інвестиційних 

стратегій на обсяги інвестицій. Так для аграрних підприємств усіх кластерів є 

суттєвими дві стратегії: стратегія зміни виробничого портфеля та стратегія 

інвестування у високорентабельні активи. Проте застосування стратегії 

підвищення ефективності низькорентабельних активів є позитивним лише 

для підприємств кластерів № 4 та № 6, тоді як для підприємств кластеру № 5 

– зумовлює зниження обсягів інвестицій. Домінуючі стратегії, тобто 

найефективніші важелі підвищення обсягів інвестицій у діяльності аграрних 

підприємств, у кожного кластеру різні. 

Підприємства, що спеціалізуються на виробництві тваринницької 

продукції (кластер № 4) є збитковими. Вони потребують більших інвестицій 

у такий  високоризиковий аграрний бізнес. З цієї причини підприємствам 

цього кластеру вигідніше інвестувати у зміну структури виробничого 

портфеля, що дозволяє  паралельно виробляти більш рентабельні активи 

рослинницької галузі та забезпечувати: по-перше, зниження витрат на корми, 

організувавши кормовиробництво; по-друге, перехресне субсидування – 

використання прибутків ефективної галузі для фінансової та інвестиційної 

підтримки неефективної. Орієнтація на зміну структури портфеля зумовлена 

кризовим станом галузі, коли підприємства не можуть дозволити собі 

інвестувати у довгострокові проекти з низькою віддачею. Єдиним шляхом є 

введення у структуру виробничого портфеля інвестицій зі швидкою 

окупністю, з метою виживання у поточних умовах та виводу портфеля на 

стан беззбитковості. 

Інша група підприємств – кластер № 5. Для них найбільш значимою є 

стратегія підвищення ефективності низькорентабельних активів. Це говорить 

про те, що наявні у виробничому портфелі низькорентабельні види продукції 

є ключовими активами для функціонування підприємств у займаній ринковій 

ніші. При цьому значимість даної стратегії демонструє, що підприємства 

цього кластеру, як постачальники продукції споживчого призначення, 

працюють на межі своїх виробничих можливостей, тому для удосконалення 

технології виробництва їм необхідно здійснювати більше інвестицій саме у 
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ключові низькорентабельні активи з перспективою на підвищення їх 

фінансово-економічної віддачі. 

Серед аграрних підприємств кластеру № 6 домінуючою стратегією є 

інвестиції у високорентабельні активи. Застосування такої стратегії впливає 

сугубо позитивно на обсяги інвестицій підприємств. Багато господарств, 

маючи короткострокову можливість заробити значний розмір прибутку, 

інвестуючи у високорентабельні види продукції рослинництва, застосовують 

низькоефективне використання земельних ресурсів, що водночас знижує 

родючість ґрунту через руйнування сівозмін та незначне застосування 

короткоротаційного чергування полів. За таких умов підтримка урожайності 

високорентабельних культур, за рахунок удосконалення технологій 

виробництва, зумовлює інвестиції у активи, які, у свою чергу, забезпечують 

швидкоокупний та високоефективний інвестиційний портфель. 

Отже, продемонстрований вплив різних інвестиційних стратегій на 

рівень інвестицій визначає залежність характеру інвестицій аграрних 

підприємств від кластеру виробничого портфеля – кожний кластер має 

власну домінуючу стратегію, яка позитивно впливає на інвестиційну 

активність господарств Запорізької області [7, с. 185]. 

Доведемо результати дослідження на конкретних прикладах. З обраної 

групи п’ятидесяти аграрних підприємств Запорізької області, які стали базою 

для побудови емпіричної моделі, було відібрано три середньостатистичних 

підприємства, які належать до трьох різних кластерів з відповідним 

застосуванням домінуючих стратегій. Такими є наступні підприємства 

Запорізької області: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Племптахокомбінат 

«Запорізький», с. Запорізьке Токмацького району (кластер № 4). 

2010 – 2011 роки аграрне підприємство функціонувало на засадах 

наступної структури виробничого портфеля: 60% – птиця та 40% – яйця. На 

початку 2012 року було застосовано інвестиційну стратегію зміни 

виробничого портфеля, додавши до його структури актив – виробництво 

зернових культур. З цією метою було інвестовано 6,2 млн грн у землю та 
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сільськогосподарську техніку. З 2012 року  по 2015 рік виробничий портфель 

підприємства набув наступної структури: 40% – птиця; 40% – зернові 

(товарного та кормового призначення) та 20% – яйця. 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Садовий центр «Росток», 

м. Мелітополь (кластер № 5). 

Протягом періоду 2010-2015 років портфель підприємства не змінювався 

і був створений з моноінвестиційного активу – виробництва плодів (100%). 

Протягом 2012-2015 років застосовано інвестиційну стратегію підвищення 

ефективності плодовиробництва. З цією метою зроблено капітальні 

вкладення у закладання нових садів удосконалених сортів та у систему 

краплинного зрошення саду в розмірі 4,85 млн грн. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Ольвія»,        

с. Чкалове Приазовського району (кластер № 6). 

За період 2010-2015 роки аграрне підприємство мало стабільний 

виробничий портфель наступної структури: 40% – соняшник;  30% – зернові 

культури та 30% – свині. Протягом усього періоду застосовується стратегія 

інвестування у виробництво соняшнику. Зроблено капітальні вкладення у 

оновлення сільськогосподарської техніки, у побудову мініелеватору, у 

підвищення родючості землі у розмірі 10,13 млн грн. 

Розглянемо ефект застосування домінуючої інвестиційної стратегії 

кожного кластеру на прикладі обраних підприємств. Використовуючи 

алгоритм «теорії портфеля» розрахуємо сукупну дохідність активів 

виробничих портфелів та порівняємо її з галузевою ставкою рівноваги 

дохідності сільськогосподарських активів. 

Фактична дохідність виробничого портфеля може відрізнятися від рівня 

рівноваги. Чим більше перевищує фактичний рівень дохідності рівень 

рівноваги, тим привабливіший для інвестора (аграрного товаровиробника) 

даний виробничий портфель [6, с. 56]. 

Межа галузевої дохідності визначається за формулою: 

 

                               µі  = µ0 + βі(µр – µ0)                                         (3.19) 
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де µі –  межа галузевої дохідності; 

 µ0 - величина рентабельного виробництва – 10% (за критеріями 

привабливості проекту для інвестора); 

βі –  коефіцієнт Бета – відношення коваріації дохідності виробничого 

портфеля і до дисперсії галузевої дохідності;  

µр –  середньозважена галузева дохідність. 

 

Результати розрахунків представимо у табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Порівняння економічних параметрів виробничих портфелів аграрних 

підприємств Запорізької області різних кластерів до та після 

використання домінуючої інвестиційної стратегії* 

Показники 

ТОВ 

«Запорізький» 

(кластер № 4) 

ТОВ «Росток» 

(кластер № 5) 

ТОВ «Ольвія» 

(кластер № 6) 

Період до застосування домінуючої  інвестиційної стратегії (2010-2011 рр.) 

Середньозважений рівень 

рентабельності виробничого 

портфеля, % 

µ’ 

-11,228 5,109 21,708 

Коефіцієнт Бета 

βі 
1,1223 1,9215 -2,8558 

Межа галузевої дохідності, % 

µі 
31,699 47,134 -45,192 

Інвестиційна привабливість 

виробничого портфеля 

µ’≥ µі 

- - + 

Період після застосування домінуючої  інвестиційної стратегії (2012-2015 рр.) 

Середньозважений рівень 

рентабельності виробничого 

портфеля, % 

µ’ 

12,184 15,099 26,458 

Коефіцієнт Бета 

βі 
0,1106 0,2277 0,2291 

Межа галузевої дохідності, % 

µі 
12,397 14,936 14,968 

Інвестиційна привабливість 

виробничого портфеля 

µ’≥ µі 

(=)+ + + 

 
*Джерело: складено та розраховано автором за даними додатку Ц. 
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З приведених даних бачимо, що за період без застосування 

інвестиційних стратегій наявні виробничі портфелі ТОВ «Запорізьке» та   

ТОВ «Росток» були неефективні та ризикові для інвесторів. Лише у                      

ТОВ «Ольвія» дохідність виробничого портфеля була за межею галузевої 

дохідності, а тому й інвестиційно привабливою. 

Проте застосування домінуючих стратегій (період 2012-2015 рр.) 

зумовило зростання середнього рівня рентабельності усіх трьох виробничих 

портфелів від 5 до 20 п.п., що, у свою чергу, знизило коефіцієнт Бета та межу 

галузевої дохідності. Ефект від застосування інвестиційних стратегій – 

удосконалення виробничих портфелів аграрних підприємств усіх кластерів в 

аспекті їх інвестиційної привабливості. Вплив застосування інвестиційної 

стратегії проявляється у майбутньому зростанні дохідності виробничих 

портфелів, що само по собі призводить до ефекту Тобіна, тобто підвищення 

інвестиційної активності з метою подальшого зростання рентабельності 

капіталу. 

Таким чином, емпіричні дослідження показали, що аграрні підприємства 

Запорізької області мають нелінійну залежність рішення підприємства про 

інвестиції. Господарства кластерів № 2 та № 3 є фактичним доказом, 

оскільки надають перевагу отриманню поточного прибутку на шкоду 

довгостроковим інвестиціям. Проте, серед аграрних підприємств в регіоні є 

господарства кластерів № 4, № 5 та №6, які здатні здійснювати інвестиції. 

Однак необхідний факт залучення державного фінансування у підприємства 

кластеру № 4 важливо враховувати при формуванні інвестиційної політики 

Запорізької області. 

Встановлено, що використання домінуючих інвестиційних стратегій у 

виробничому портфелі аграрних підприємств зумовлює приріст інвестицій у 

майбутньому, активізуючи інтерес інвесторів до підвищення 

рентабельності капіталу. Такими домінуючими стратегіями є: для 

підприємств кластеру № 4 – інвестиції у зміну структури виробничого 

портфеля, для підприємств кластеру № 5 – інвестиції у підвищення 
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ефективності низькорентабельних активів, для підприємств кластеру № 6 – 

інвестиції у високорентабельні активи. Ефект від застосування домінуючих 

інвестиційних стратегій – удосконалення виробничого портфеля аграрних 

підприємств на засадах зростання прибутковості діяльності та мотивації 

інвестиційної активності на майбутнє. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Інвестиційна самоорганізація аграрних підприємств Запорізької 

області потребує активації цільових факторів через дію важелів когнітивної 

карти інвестиційного потенціалу. Встановлено, що саме площа 

сільськогосподарських угідь, вартість активів та частка витрат на 

виробництво продукції тваринництва у структурі витрат є важелями системи, 

які мають керовану дію на покращення цільових параметрів – ризику та рівня 

рентабельності виробництва. 

2. Найефективніший результат удосконалення інвестиційного 

потенціалу забезпечують два сценарії комбінації факторів-важелів системи. 

Це визначає два напрями покращення цільових факторів інвестиційного 

потенціалу, що базуються на засадах кооперації та оптимізації структури 

активів виробничого портфеля. Кожний окремий напрям удосконалення 

інвестиційного потенціалу здатний забезпечити підвищення рівня 

рентабельності виробництва на фоні зниження його ступеня ризику.  

3. На сучасному етапі розвитку сільського господарства Запорізької 

області, саме малий сектор є основою аграрного бізнесу. Малий бізнес, 

порівняно з великим, має слабкий інвестиційний потенціал. Він 

характеризується майже втричі меншим розміром капітальних інвестицій, на 

66% меншим розміром фондозабезпеченості, на 35% нижчим розміром 

питомого прибутку. Все це зумовлює непридатність сектору малого 

аграрного бізнесу до забезпечення необхідного рівня інвестиційної 

самоорганізації. 
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4. На фоні неспроможності малого сектору аграрного бізнесу 

активізувати інвестиційну діяльність виникає потреба в оптимізаційному 

процесі концентрації капіталу, що створює передумови для розвитку 

кооперації у Запорізькій області. 

5. Розпочинати роботу кооперативу варто з визначення основних 

оптимумів кооперації, які забезпечують найкращі альтернативи інвестування 

проектів та дають можливість порівняти та обрати найефективніший варіант 

досягнення синергітичного ефекту. 

6. Найбільш прийнятною стратегією активізації інвестицій для малого 

сектору аграрного бізнесу Запорізької області повинне стати пайове 

інвестування за умов кооперації. Воно ліквідує інвестиційний дефіцит, 

знижує фінансові ризики та удосконалює інвестиційну самоорганізацію за 

рахунок забезпечення резерву безпечності проекту в межах від 29% до 48% 

та зменшення величини капітальних вкладень на 30,6%, порівняно з умовами 

самофінансування аграрним підприємством того самого проекту. 

7. Одна з головних умов формування інвестиційної активності – це 

формування інвестиційно привабливого виробничого портфеля аграрного 

підприємства. Оптимальне поєднання виробничих активів у єдиний портфель 

є гарантією довгострокової прибутковості та інвестиційної забезпеченості 

аграрного бізнесу.  

8. За допомогою кластерізації аграрних підприємств за виробничими 

портфелями встановлено, що на вибір інвестиційного рішення – інвестувати 

чи ні, впливає рівень рентабельності капіталу, при чому цей вплив 

нелінійний та виражається квадратичною функцією. До певної межі 

рентабельності портфелів підприємства не здатні інвестувати в наслідок 

відсутності засобів (кластер № 1), після досягнення високого рівня 

рентабельності портфеля підприємства не бажають інвестувати в наслідок 

високої поточної дохідності аграрного бізнесу (кластери № 2 і № 3).  

9. Використання домінуючих інвестиційних стратегій у виробничому 

портфелі аграрних підприємств зумовлює приріст інвестицій у майбутньому, 
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активізуючи інтерес інвесторів до підвищення рентабельності капіталу. 

Такими домінуючими стратегіями є: для підприємств кластеру № 4 – 

інвестиції у зміну структури виробничого портфеля, для підприємств 

кластеру № 5 – інвестиції у підвищення ефективності низькорентабельних 

активів, для підприємств кластеру № 6 – інвестиції у високорентабельні 

активи.  

10. Застосування домінуючих інвестиційних стратегій у аграрних 

підприємствах Запорізької області зумовлює зростання середнього рівня 

рентабельності усіх виробничих портфелів від 5 до 20 в.п. за рахунок 

зниження коефіцієнту Бета та межі галузевої дохідності. Це зумовлює ефект 

Тобіна – підвищення інвестиційної активності аграрних підприємств 

Запорізької області з метою подальшого зростання рентабельності капіталу. 

 

Положення та ідеї, викладені у розділі II1 дисертаційної роботи, 

знайшли відображення у публікаціях автора [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]; [10]. 
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ВИСНОВКИ 

 

На засадах теоретичних узагальнень, методологічних обґрунтувань, 

практичних розробок, пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання 

проблеми управління інвестуванням аграрних підприємств для підвищення 

їхньої конкурентоспроможності зроблено нижче зазначені висновки. 

1. В роботі удосконалено поняття «інвестиції в аграрні 

підприємства», під яким розуміємо вкладення власних та залучених коштів 

для поліпшення родючості ґрунтів і підвищення технологічного розвитку 

аграрного виробництва на користь отримання максимального прибутку в 

майбутньому з використанням економічного, соціального, екологічного 

ефекту на засадах сталого розвитку сільського господарства. Наведена 

дефініція конкретизує мету об’єкта та суб’єкта інвестування, 

характеризується повнотою оцінки ефективності й дає змогу враховувати 

більш пропорційно складники мультиплікаційного ефекту. 

2. У проведеному дослідженні класифікаційних критеріїв, що 

впливають на управління інвестиційного вибору для регіону й аграрних 

підприємств, основними з них визначено цільові, зовнішні, критерії суб’єктів 

інвестицій, які здійснюють проект, критерії науково-технічних перспектив, а 

також комерційні, виробничі, ринкові та регіональних особливостей 

реалізації проекту. Галузеві та регіональні особливості об’єктів 

інвестиційного вибору дали переконливі підстави запропонувати екологічні 

критерії, що дає можливість орієнтувати потенційних інвесторів на 

отримання додаткового доходу від виробництва екологічно чистої продукції. 

3. Для підвищення ефективності управління інвестиційною 

діяльністю адаптовано набір чинників інвестиційної привабливості 

відповідно до особливостей аграрних підприємств. Серед їхньої сукупності 

виділено торгову і податкову політику, роль держави, монетарну політику, 

іноземні інвестиції, банківську політику, заробітну плату, право власності, 

регулювання ринку, сірий (тіньовий) ринок. Запропоновано додатковий 
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чинник, характерний для аграрних підприємств, а саме – рівень інфляції. Це 

дозволить застосовувати у розрахунках не номінальні, а реальні дані вартості 

при оцінюванні інвестиційних проектів з метою покращення аналітичного 

забезпечення інвестиційного аналізу. 

4. Інвестиційне управління аграрних підприємств потребує 

активації цільових факторів через дію важелів когнітивної карти 

інвестиційного потенціалу. Встановлено, що саме площа 

сільськогосподарських угідь, вартість активів та частка витрат на 

виробництво продукції тваринництва у структурі витрат є важелями системи, 

що мають керовану дію на покращення цільових параметрів – ризику й рівня 

рентабельності виробництва. Найефективніший результат удосконалення 

інвестиційного потенціалу забезпечують два сценарії комбінації факторів-

важелів системи (кооперація та оптимізація структури активів виробничого 

портфеля). Кожний окремий напрям удосконалення інвестиційного 

потенціалу здатний забезпечити підвищення рівня рентабельності 

виробництва на фоні зниження ступеня ризику. 

5. Розрахунок сукупного інтегрального показника оцінки 

ефективності управління інвестиційною діяльністю аграрних підприємств, 

що ґрунтується на складових показниках (розмір підприємства, інтенсивність 

виробництва, інвестиційна привабливість), дає можливість визначати 

факторний вплив різноспрямованих чинників на результат їхньої 

інвестиційної діяльності. Застосування запропонованого методичного 

підходу дозволяє визначати найбільш виважені структурні елементи системи 

інвестиційної привабливості, що характеризують стан фінансової, 

екологічної та продуктової складової інвестиційного клімату. 

6. Використання виробничої функції Кобба-Дугласа з коригуванням 

власних видів ресурсів дало змогу визначити суттєву віддачу від масштабу 

виробництва. Найвищий коефіцієнт еластичності капітальних інвестицій, що 

забезпечує 0,27% приросту валової продукції за підвищення величини 

капітальних інвестицій на 1%, мають господарства Запорізької області. 
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Характеризуючи постійну віддачу від масштабів виробництва, він 

демонструє значний економічний та технологічний потенціал використання 

землі і капітальних вкладень. 

7. Встановлено, що найбільш прийнятною стратегією активізації 

інвестицій для господарств аграрного бізнесу повинно стати пайове 

інвестування за умов кооперації. Воно усуває інвестиційний дефіцит, знижує 

фінансові ризики й удосконалює інвестиційну самоорганізацію за рахунок 

забезпечення резерву безпечності проекту в межах від 29 до 48 % та 

зменшення обсягу капітальних вкладень на 30,6 %, порівняно з умовами 

самофінансування окремим аграрним підприємством того самого проекту. 

8. Обґрунтовано, що абсолютні переваги за розміром питомих 

інвестицій досягаються за умови об’єднання аграрних підприємств. За цих 

умов ефективність інтеграції ґрунтується на порівнянні оптимумів кооперації 

(технічний оптимум, оптимум товариства в конкурентному середовищі, 

оптимум товариства в інтегральній кооперативній системі, оптимум аграрної 

фірми і оптимум забезпечення надходження максимальних середніх 

надлишкових коштів), які визначають найкращі альтернативи інвестування 

проектів і дають можливість порівняти й обрати найефективніший варіант 

досягнення синергетичного ефекту. 

9. На основі кластеризації аграрних підприємств за виробничими 

портфелями встановлено, що на вибір інвестиційного рішення впливає рівень 

рентабельності капіталу, причому цей вплив нелінійний і відображається 

квадратичною функцією. До певної межі рентабельності портфелів 

підприємства не здатні до інвестування внаслідок відсутності засобів 

(кластер № 1). Після досягнення високого рівня рентабельності портфеля 

підприємства не бажають інвестувати внаслідок високої поточної дохідності 

аграрного бізнесу (кластери № 2 і 3). Визначено наступні домінуючі 

інвестиційні стратегії: інвестиції у зміну структури виробничого портфеля, 

інвестиції у підвищення ефективності низькорентабельних активів та 

інвестиції у високорентабельні активи. 



 

 

220 

2
2

0
 

Додаток А 

 

Розрахунок рівняння регресії при вивченні зв’язку між 

розмірами капітальних інвестицій у аграрну галузь та обсягами 

виробництва сільськогосподарської, лісової та рибної продукції* 

 

Роки  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

У 189373 253485 261707 306998 381227 558788 

Хі 10818 16141 18564 18175 8388 29310 

 

Результати 

розрахунку       

       

Регресійна статистика      

Множина R 0,946737      

R-квадрат 0,896312      

Нормований  

R-квадрат 0,87039      

Стандартна 

 похибка 47121,19      

Спостереження 6      

       

Дисперсійний 

аналіз       

  df SS MS F 

Значимість 

F  

Регресія 1 7,68E+10 7,68E+10 34,57718 0,004179801  

Залишок 4 8,88E+09 2,22E+09    

Всього 5 8,57E+10        

       

  
Коефіці- 

єнти 

Стандартна 

похибка 

t-

статистика 

P-

Значення 

Нижні  

95% 

Верхні 

95% 

          Y -56553,7 67721,92 -0,83509 0,450644 -244579,93 131472,5 

         X 1 20,56537 3,497372 5,880237 0,00418 10,85511 30,2756 

 

*Джерело:  розраховано автором за даними Державної служби статистики           

України [10]; [11].  
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Додаток Б 

Обсяги та структура капітальних інвестицій в економіку України за джерелами фінансування 2010-2015 рр.* 
 

Джерела 

фінансування 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
В середньому 

за 2010-2015 рр. 

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 

Всього 

капітальних 

вкладень 

у тому числі: 

189060,6 100 259932,3 100 293691,9 100 267728 100 219419,9 100 273116 100 250491,5 100 

кошти із 

державного 

бюджету 

10952,2 5,8 18394,6 7,1 17141,2 5,8 6497,8 2,4 2738,7 1,2 6920,0 2,5 10440,8 4,2 

кошти із 

місцевого 

бюджету 

6367,7 3,4 8801,3 3,4 9149,2 3,1 7219,2 2,7 5918,2 2,7 14260,0 5,2 8619,3 3,4 

власні кошти 

підприємств та 

організацій 

114963,6 60,8 152279,1 58,5 175423,9 59,7 170675,6 63,7 154629,5 70,5 184351,0 67,5 158720,5 63,4 

кредити банків 

та інших позик 

23336,2 12,3 42324,4 16,3 50104,9 17,1 40878,3 15,4 21739,0 9,9 20740,0 7,6 33187,1 13,2 

кошти 

іноземних 

інвесторів 

4067,7 2,2 7196,1 2,8 5040,6 1,7 4881,2 1,8 5639,8 2,6 8185,0 3,0 5835,1 2,3 

кошти 

населення на 

індивідуальне 

житлове 

будівництво 

16176,0 8,5 15102,9 5,8 21975,1 7,5 21770,1 8,1 22064,2 10,1 31985,0 11,7 21512,2 8,6 

інші джерела 

фінансування 

13197,2 7,0 15833,9 6,1 14857 5,1 15805,8 5,9 6690,2 3,0 6675,0 2,4 12176,5 4,9 

*Джерело: складено та розраховано за даними Статистичного щорічника України за 2015 рік [40]. 
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Додаток В 

Динаміка ефективності капітальних інвестицій у сільське господарство України у розрізі областей* 

Область 

2010 р.  2011 р.  2012 р.  2013 р.  

Капітальні 

інвестиції 

В
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а 

п
р

о
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1
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Капітальні 

інвестиції 

В
ал

о
в
а 

п
р

о
д

у
к
ц

ія
 н

а 
1

 
гр

н
. 

к
ап

іт
ал

ь
н

и
х

 
ін

в
ес

ти
ц

ій
, 

гр
н

. 

Р
о

зм
ір

 і
н

в
ес

ти
ц

ій
 н

а 
1

 
га

 с
/г

 у
гі

д
ь
, 

гр
н

. 
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п
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Вінницька 772,81 7,50 16,31 426,21 1407,43 8,67 10,70 771,92 1444,35 8,15 10,03 789,78 1270,88 7,25 14,06 696,37 

Волинська  136,06 1,32 38,76 163,75 216,47 1,33 26,71 261,37 250,64 1,41 24,67 301,61 242,87 1,39 26,12 293,15 

Дніпропетровська  720,77 6,99 17,13 327,81 1238,50 7,63 11,69 563,11 1215,49 6,86 9,49 553,80 1021,92 5,83 14,80 465,08 

Донецька  449,82 4,36 21,29 253,16 723,65 4,46 15,84 406,73 602,72 3,40 18,02 338,53 809,45 4,62 14,19 454,59 

Житомирська  231,27 2,24 27,44 178,02 297,36 1,83 24,29 230,57 497,60 2,81 15,97 385,67 474,79 2,71 17,71 368,57 

Закарпатська  50,72 0,49 75,68 125,07 73,25 0,45 55,22 180,99 57,46 0,32 73,23 143,17 58,21 0,33 74,09 144,70 

Запорізька  613,23 5,95 12,46 287,58 714,44 4,40 12,23 334,88 586,12 3,31 12,08 274,78 485,57 2,77 19,61 227,98 

Івано-Франківська 201,43 1,95 22,68 411,09 302,18 1,86 17,13 616,94 361,69 2,04 15,21 733,20 407,75 2,33 13,77 826,57 

 Київська  985,80 9,56 11,66 649,79 1396,17 8,60 9,76 922,35 1446,06 8,16 10,23 955,31 1510,88 8,62 9,92 998,14 

Кіровоградська  67,934 0,66 125,19 38,24 970,30 5,98 10,87 544,78 1290,43 7,28 6,95 722,65 1034,90 5,91 11,08 579,42 

Луганська  259,72 2,52 19,07 150,89 314,10 1,93 19,75 182,72 485,16 2,74 12,94 284,67 409,28 2,34 15,89 240,74 

Львівська  291,39 2,83 25,30 282,30 423,99 2,61 19,81 411,04 368,71 2,08 23,74 359,68 402,50 2,30 21,90 397,25 

Миколаївська  428,93 4,16 17,40 240,12 636,10 3,92 13,16 356,40 488,38 2,76 14,20 273,47 581,04 3,32 16,17 328,20 

Одеська  544,54 5,28 17,23 245,56 859,92 5,30 11,65 387,98 570,61 3,22 14,10 258,56 557,98 3,18 20,35 252,97 

Полтавська  849,02 8,24 12,96 453,10 1257,44 7,75 11,87 671,53 1573,57 8,88 8,52 844,51 1849,98 10,56 8,66 1000,10 

Рівненська  174,33 1,69 30,99 209,91 336,15 2,07 17,83 407,25 213,37 1,20 29,01 259,57 255,33 1,46 25,71 322,55 

Сумська 339,14 3,29 16,96 235,53 522,81 3,22 15,03 363,29 577,07 3,26 14,26 398,12 658,48 3,76 14,30 455,48 

Тернопільська 378,43 3,67 15,39 394,23 429,08 2,64 17,00 447,24 718,88 4,06 11,06 748,91 848,16 4,84 9,49 881,11 

Харківська 427,34 4,15 20,93 196,22 703,89 4,34 18,85 322,86 974,09 5,50 12,52 444,95 938,59 5,36 15,60 430,37 

Херсонська 537,04 5,21 15,16 305,0 657,35 4,05 15,16 372,56 667,46 3,77 12,49 378,17 544,0 3,10 18,04 307,55 

 Хмельницька 445,15 4,32 18,82 303,52 826,45 5,09 11,71 562,63 1158,35 6,54 9,64 788,05 825,83 4,71 13,95 559,20 

 Черкаська 704,92 6,84 17,47 537,37 954,60 5,88 15,18 727,81 1043,56 5,89 13,44 795,33 1030,73 5,88 14,50 787,66 

 Чернівецька  174,93 1,70 22,29 389,43 184,78 1,14 23,37 411,63 193,92 1,09 22,50 430,84 236,99 1,35 19,05 528,87 

Чернігівська  523,81 5,08 12,43 304,24 786,22 4,84 10,75 457,18 936,05 5,28 9,78 542,23 1065,75 6,08 8,83 614,73 
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Продовження Додатку В 
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Вінницька 1526,58 8,67 13,00 833,60 2145,54 7,55 8,49 1167,2 1427,93 7,92 12,10 781,73 2,8 р. +,051 52,1 2,7 р. 

Волинська  284,76 1,62 23,68 342,80 789,38 2,78 8,15 947,63 320,03 1,78 24,68 385,40 5,8 р. +1,46 21,0 5,8 р. 

Дніпропетровська  1323,21 7,52 10,76 602,11 1684,80 5,93 8,99 765,96 1200,78 6,66 12,14 546,33 2,3 р. -1,07 52,5 2,3 р. 

Донецька  315,72 1,79 33,85 177,87 498,24 1,75 13,93 280,37 566,60 3,14 19,52 318,64 110,76 -2,61 65,2 110,7 

Житомирська  502,57 2,85 17,58 389,59 816,89 2,87 9,87 633,05 470,08 2,61 18,81 364,04 3,5 р. +0,63 36,0 3,6 р. 

Закарпатська  42,22 0,24 102,0 104,96 64,23 0,23 63,77 165,66 57,68 0,32 74,00 143,97 126,64 -0,27 84,3 132,5 

Запорізька  605,01 3,44 15,21 284,11 1215,86 4,28 8,27 571,61 703,37 3,90 13,31 330,08 198,27 -1,67 66,4 198,8 

Івано-Франківська 376,04 2,14 15,87 763,06 932,07 3,28 6,11 1888,7 430,19 2,39 15,13 874,17 4,6 р. +1,32 26,9 4,6 р. 

 Київська  1591,89 9,04 9,96 1051,7 2801,29 9,85 5,05 1850,7 1622,01 9,0 9,43 1071,2   2,8 р. +0,29 43,3 2,8 р.  

Кіровоградська  1258,17 7,16 8,95 702,69 1849,99 6,51 5,95 1032,9 1078,62 5,98 28,16 604,20 27,2 р. +5,85 0,05 27 р. 

Луганська  198,47 1,13 26,14 116,54 286,34 1,01 14,09 167,84 325,51 1,81 17,98 190,48 110,25 -1,51 73,9 111,2 

Львівська  449,09 2,55 20,71 443,54 655,96 2,31 13,76 649,79 431,94 2,40 20,87 423,19 2,3 р. -0,52 54,4 2,3 р. 

Миколаївська  708,95 4,03 12,37 399,68 1227,95 4,32 7,29 690,95 678,56 3,77 13,43 381,06 2,9 р. +0,16 41,9 2,9 р. 

Одеська  851,85 4,84 12,98 386,38 1158,14 4,07 9,19 524,64 757,18 4,20 14,25 342,64 2,1 р. -1,21 52,8 2,1 р. 

Полтавська 1571,38 8,92 9,88 853,04 2001,12 7,04 8,33 1089,3 1517,09 8,42 10,03 700,10 2,4 р. -1,20 64,3 2,4 р. 

Рівненська  283,31 1,61 24,38 358,61 398,73 1,40 16,07 504,97 276,87 1,54 24,00 342,58 2,3 р. -0,29 51,9 2,4 р. 

Сумська 814,22 4,62 12,68 563,00 1241,76 4,37 7,93 857,63 692,25 3,84 13,53 479,16 3,7 р. +1,08 46,8 3,6 р. 

Тернопільська 587,93 3,34 15,60 608,75 907,24 3,19 8,98 937,91 644,95 3,59 12,92 670,09 2,4 р. -0,48 58,3 2,4 р. 

Харківська 915,65 5,20 16,49 420,64 1788,27 6,29 8,21 817,68 957,97 5,32 15,44 439,03 4,2 р. +2,15 39,2 4,2 р. 

Херсонська 660,19 3,75 15,62 372,42 1286,30 4,52 8,42 721,63 725,39 4,02 14,15 410,05 2,4 р. -0,68 55,5 2,4 р. 

 Хмельницька 815,60 4,63 16,30 550,49 1552,45 5,46 7,47 1046,0 937,30 5,20 12,98 635,60 3,5 р. +1,14 39,7 3,4 р. 

 Черкаська 1148,22 6,52 12,81 874,64 1601,50 5,63 9,13 1216,2 1080,59 6,0 13,76 823,44 2,3 р. -1,20 52,3 2,3 р. 

 Чернівецька  271,61 1,54 17,32 610,76 248,22 0,87 17,27 560,82 218,41 1,21 20,30 488,32 141,90 -0,82 77,5 144,0 

Чернігівська  820,37 4,66 12,33 470,67 1274,45 4,48 7,79 727,76 901,11 5,0 10,32 520,09 2,4 р. -0,60 62,7 2,4 р. 

 

*Джерело: складено та розраховано за даними Статистичного збірника «Регіони України» 2016 [38]. 
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Додаток Д-1 

 

 Одеська область*  

 

 

Роки Q T К lnQ lnT lnК 
2004 5395,2 604,3 200,3 8,593 6,404 5,300 

2005 4472,4 637,9 221,6 8,406 6,458 5,401 

2006 4667,5 685 300,9 8,448 6,529 5,707 

2007 2902,2 772,5 388,5 7,973 6,650 5,962 

2008 4662,3 849,2 699,1 8,447 6,744 6,550 

2009 4237,7 1309,3 488,0 8,352 7,177 6,190 

2010 9381,1 2217,6 544,5 9,146 7,704 6,300 

2011 10020,3 2216,4 859,9 9,212 7,704 6,757 

2012 8046,9 2206,9 570,6 8,993 7,699 6,347 

2013 11355,9 2205,7 558,0 9,337 7,699 6,324 

2014 11060,9 2204,7 851,8 9,311 7,698 6,747 

2015 10642,1 2207,5 1158,1 9,273 7,700 7,055 

РЕЗУЛЬТАТИ           

              

Регресійна  статистика           

 R 0,863261           

R-квадрат 0,745219           

Нормований R-

квадрат 0,688601           

Стандартна помилка 0,262315           

Спостереження 12           

              

Дисперсійний аналіз           

  df SS MS F 
Значимість 

F   

Регресія 2 1,811369 0,905684 13,16224 0,002127   

Залишок 9 0,619284 0,068809     

Всього 11 2,430653      

  Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка t-статистика 

P- 

Значення 

Нижні  

95 % 

Верхні 

95 % 

 Q 3,8857462 1,006258 3,833471 0,004006 1,581148 6,133777 

 T 0,804399 0,233251 3,448637 0,00729 0,276748 1,33205 

 К -0,13544 0,246881 -0,54861 0,596619 -0,69392 0,423042 

 

ln(Q) = е
3,857462

 ∙ 0,804399 ∙ ln(T) ∙ (-0,13544) ∙ ln(К) 
 

Q = 47,345 ∙ T
0,804

 ∙ К
-0,135

  

 

 

*Джерело:  розраховано за даними  «Статистичного збірника «Регіони України» 2010 та 

2016 [37]; [38]. 
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Додаток Д -2 

 

Миколаївська область* 

 

 

Роки Q T К lnQ lnT lnК 
2004 3175,8 662,9 119,7 8,063 6,497 4,785 

2005 28,11 720,1 167,2 7,941 6,579 5,119 

2006 3076,2 716,1 233,9 8,031 6,574 5,455 

2007 1903,3 710,2 258,9 7,551 6,566 5,557 

2008 3400,2 704,8 498,3 8,132 6,558 6,211 

2009 3408 1070,2 309,7 8,134 6,976 5,736 

2010 7462,2 1786,3 428,9 8,918 7,488 6,061 

2011 8374,2 1784,8 636,1 9,033 7,487 6,455 

2012 6936,5 1785,9 488,4 8,845 7,488 6,191 

2013 9394,1 1770,4 581,0 9,148 7,479 6,365 

2014 8766,9 1773,8 709,0 9,079 7,481 6,564 

2015 8951,2 1777,2 1228,0 9,100 7,483 7,113 

РЕЗУЛЬТАТИ           

              

Регресійна  статистика           

 R 0,946579           

R-квадрат 0,896012           

Нормований R-

квадрат 0,872903           

Стандартна помилка 0,203472           

Спостереження 12           

              

Дисперсійний аналіз           

  df SS MS F 
Значимість 

F   

Регресія 2 3,210583 1,605291 38,7742 3,77Е-05   

Залишок 9 0,372609 0,041401     

Всього 11 3,583192      

  Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка t-статистика 

P- 

Значення 

Нижні  

95 % 

Верхні 

95 % 

 Q 0,510351 0,982552 0,519413 0,616004 -1,71234 2,733039 

 T 1,04567 0,217059 4,817437 0,00095 0,554648 1,536693 

 К 0,10235 0,152704 0,670254 0,519522 -0,24309 0,447791 

 

ln(Q) = е
0,510351

 ∙ 1,04567 ∙ ln(T) ∙ 0,10235 ∙ ln(К) 
 

Q = 1,666 ∙ T
1,046

 ∙ К
0,102

  

 

*Джерело:  розраховано за даними  «Статистичного збірника «Регіони України» 2010 та 

2016 [37]; [38]. 

  

 

 



 

 

226 

2
2

6
 

Додаток Д -3 

 

Запорізька область* 

 

 

Роки Q T К lnQ lnT lnК 
2004 3403,2 665,8 248,2 8,132 6,501 5,514 

2005 3597,7 829,7 284,7 8,188 6,721 5,651 

2006 3805 952,7 346,8 8,244 6,859 5,849 

2007 3005,1 1006,1 388,3 8,008 6,914 5,962 

2008 4010,6 1065,7 541,5 8,297 6,971 6,294 

2009 3527,2 1579,8 398,3 8,168 7,365 5,987 

2010 7642,5 2132,4 613,2 8,941 7,665 6,419 

2011 8737,2 2133,5 714,4 9,075 7,666 6,571 

2012 7083,2 2133 586,1 8,865 7,665 6,374 

2013 9523,2 2129,9 485,6 9,161 7,664 6,185 

2014 9203,9 2129,5 605,0 9,127 7,664 6,405 

2015 10055,7 2127,5 1215,9 9,216 7,663 7,103 

РЕЗУЛЬТАТИ           

              

Регресійна  статистика           

 R 0,894048           

R-квадрат 0,799321           

Нормований R-

квадрат 0,754726           

Стандартна помилка 0,237294           

Спостереження 12           

              

Дисперсійний аналіз           

  df SS MS F 

Значимість 

F   

Регресія 2 2,018533 1,009267 17,92387 0,000727   

Залишок 9 0,506777 0,056309     

Всього 11 2,52531      

  Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка t-статистика 

P- 

Значення 

Нижні  

95 % 

Верхні 

95 % 

 Q 1,637921 1,169068 1,401049 0,194725 -1,00669 4,282536 

 T 0,73051 0,272132 2,684401 0,025025 0,114906 1,346114 

 К 0,268898 0,281149 0,956426 0,363841 -0,3671 0,9049 

 

ln(Q) = е
1,637921

 ∙ 0,73051 ∙ ln(T) ∙ 0,268898 ∙ ln(К) 
 

Q = 5,144 ∙ T
0,731

 ∙ К
0,269

  

*Джерело:  розраховано за даними  «Статистичного збірника «Регіони України» 2010 та 

2016 [37]; [38]. 
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Додаток Д – 4 

 

Луганська область* 

Роки Q T К lnQ lnT lnК 
2004 2453,2 607,9 100,0 7,805 6,410 4,605 

2005 2957,6 656,9 122,2 7,992 6,488 4,805 

2006 2810,5 707,4 127,4 7,941 6,562 4,847 

2007 2605,0 741,8 380,4 7,865 6,609 5,941 

2008 3091,0 747,3 675,0 8,036 6,616 6,515 

2009 2704,0 974,4 308,6 7,902 6,882 5,732 

2010 4851,6 1721,2 259,7 8,487 7,451 5,560 

2011 6202,2 1719,0 314,1 8,733 7,449 5,750 

2012 6260,2 1704,3 485,2 8,742 7,441 6,184 

2013 6502,2 1700,1 409,3 8,780 7,438 6,104 

2014 5188,9 1703,0 198,5 8,554 7,440 5,291 

2015 4035,7 1706,0 286,3 8,303 7,442 5,657 

РЕЗУЛЬТАТИ           

              

Регресійна  статистика           

 R 0,910114           

R-квадрат 0,828308           

Нормований R-

квадрат 0,790154           

Стандартна помилка 0,173618           

Спостереження 12           

              

Дисперсійний аналіз           

  df SS MS F 
Значимість 

F   

Регресія 2 1,308809 0,654404 21,70972 0,00036   

Залишок 9 0,27129 0,030143     

Всього 11 1,580099      

  Коефіцієнти 

Стандартна 

помилка 

t-

статистик

а 

P- 

Значення 

Нижні  

95 % Верхні 95 % 

 Q 2,91674 0,826938 3,527156 0,006443 1,046076 

4,Плотников0

5 

 T 0,741873 0,125683 5,902715 0,000228 0,457558 1,026189 

 К 0,024718 0,097799 0,252741 0,806146 -0,19652 0,245954 

 

ln(Q) = е
2,91674

 ∙ 0,741873 ∙ ln(T) ∙ 0,024718 ∙ ln(К) 
 

Q = 18,481 ∙ T
0,742

 ∙ К
0,025

  

 

 

 

*Джерело:  розраховано за даними  «Статистичного збірника «Регіони України» 2010 та 

2016 [37]; [38]. 
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Додаток Е 

Капітальні інвестиції за видом економічної діяльності «Cільське 

господарство» за джерелами фінансування у Запорізькій області* 
Джерела 

фінансу-

вання 

 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2015 р. 

у % до 

2012 р. 
тис. 

грн 
% тис. грн % тис. грн % тис. грн % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разом по галузі 

Усього  584730 100 486438 100 603509 100 1215202 100 2,07 р. 

у т. ч. за 

рахунок 
         

коштів 

державного 

бюджету 

70 0,01 62 0,013 59 0,01 - - - 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

121 0,02 34 0,007 - - 48 0,01 39,7 

власних 

коштів 

підприємств 

496268 84,87 420164 86,38 554050 91,8 1148443 94,51 2,31 р. 

кредитів 

банків та 

інших позик 

37599 6,43 26063 5,36 49400 8,19 61536 5,06 163,7 

коштів 

вітчизняних 

інвести-

ційніх 

компаній, 

фондів тощо 

- - 3861 0,79 - - 5175 0,42 - 

коштів 

іноземних 

інвесторів 

- - - - - - - - - 

інших 

джерел 

фінансу-

вання 

50672 8,67 36254 7,45 - - - - - 

Рослинництво 

Усього  476824 100 418532 100 512166 100 1152526 100 2,42 р. 

у т. ч. за 

рахунок 

         

коштів 

державного 

бюджету 

70 0,016 62 0,015 59 0,01 - - - 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

21 0,004 34 0,008 - - 48 0,014 2,29 р. 

власних 

коштів 

підприємств 

391797 82,17 356119 85,09 462707 90,34 1085767 94,21 2,77 р. 
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Продовження Додатку Е 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кредитів 

банків та 

інших позик 

34279 7,19 26063 6,23 49400 9,65 61536 5,34 179,5 

коштів 

вітчизняних 

інвести-

ційніх 

компаній, 

фондів тощо 

- - - - - - 5175 0,44 - 

інших 

джерел 

фінансу-

вання 

50657 10,62 36254 8,66 - - - - - 

Тваринництво 

Усього  107906 100 67906 100 91343 100 62676 100 58,1 

у т. ч. за 

рахунок 
         

коштів 

місцевих 

бюджетів 

100 0,09 - - - - - - - 

власних 

коштів 

підприємств 

104471 96,82 64045 94,32 91343 100 62676 100 60,0 

кредитів 

банків та 

інших позик 

3320 3,08 - - - - - - - 

коштів 

вітчизняних 

інвести-

ційніх 

компаній, 

фондів тощо 

- - 3861 5,68 - - - - - 

інших 

джерел 

фінансу-

вання 

15 0,01 - - - - - - - 

 

*Джерело:  складено та розраховано за  даними форми № 2 – Інвестиції (річна) 

«Капітальні  інвестиції, вибуття й амортизація активів» [42]. 
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Додаток Є 

 

Розрахунок рівняння регресії при вивченні зв’язку між 

розмірами капітальних інвестицій у аграрний сектор Запорізької області 

та величиною науково-технічних розробок* 

 
Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Розмір 

науково-

технічних 

розробок у 

регіоні,  

тис. грн 

23843,1 24624 16404,6 17148,1 11731,7 22295,8 

Величина 

капіталь-

них інвести-

цій у 

сільське 

господар-

ство, 

мисливство 

та пов’язані 

з ним 

послуги,  

тис. грн 

11311 16703 19086 18640 18338 29310 

РЕЗУЛЬТАТИ           

              

Регресійна  статистика           

 R 0,221216           

R-квадрат 0,048936           

Нормований R-квадрат 0,018883           

Стандартна помилка 123,329           

Спостереження 12           

              

Дисперсійний аналіз           

  df SS MS F 

Значимість 

F   

Регресія 2 1,112346 0,556173 3,205818 0,0000079   

Залишок 9 0,230567 0,025618     

Всього 11 1,342913      

  Коефіцієнти 

Стандартна 

помилка 

t-

статистика 

P- 

Значення 

Нижні  

95 % 

Верхні 

95 % 

 Інтр 18252,39 1,169068 1,401049 0,194725 -1,00669 4,282536 

 Хі 0,037678 0,272132 2,684401 0,025025 0,114906 1,346114 

*Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Запорізькій 

області  [24]; [25]. 
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Додаток Ж 

Розрахунок рівняння регресії при вивченні зв’язку між 

розмірами капітальних інвестицій на 1 га  угідь та показниками 

ресурсозабезпечення аграрних підприємств Запорізької області* 

У Х1 Х2 Х3 Х4 

34,63 -47,862 508,6 5486,5 6 

117,18 -15,341 603,57 4411,3 22 

264,32 -2,0601 718,8 4870 28 

347,17 9,411 891,1 4971 24 

432,03 27,227 784 7035 30 

549,76 48,463 899,7 7446,3 45 

684,07 57,665 842 6754,1 54 

703,19 73,729 808,25 5884,4 59 

870,65 93,639 942,44 6803,2 52 

905,94 117,016 864,76 6162,4 64 

1368,21 251,101 1170,44 8796,7 132 

 

РЕЗУЛЬТАТИ           

              

Регресійна  статистика           

 R 0,984389           

R-квадрат 0,969022           

Нормований R-квадрат 0,94837           

Стандартна помилка 88,74305           

Спостереження 11           

              

Дисперсійний аналіз           

  df SS MS F 

Значимість 

F   

Регресія 4 1478086 369521,5 46,9214 0,000116   

Залишок 6 47251,98 7875,33     

Всього 10 1525338      

  Коефіцієнти 

Стандартна 

помилка t-статистика 

P- 

Значення 

Нижні  

95 % 

Верхні 95 

% 

 У 238,3711 343,0213 0,694916 0,513106 -600,972 1077,714 

 Х1 6,329462 2,329665 2,716898 0,034786 0,628977 12,02995 

 Х2 0,188055 0,370483 0,507594 0,629852 -0,71848 1,094594 

 Х3 0,011119 0,035977 0,309058 0,767728 -0,07691 0,099152 

 Х4 -5,20666 4,943445 -1,05325 0,332784 -17,3028 6,889511 

 
*Джерело:  розраховано за даними  [24]; [25]. 
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Додаток З 

 

Поділ території Запорізької області на райони за теплозабезпеченістю 

 та ступенем зволоженості у вегетаційний період* 
Агрокліматичні райони Суми 

температур 

вище 10º 

Кількість 

опадів за цей 

період, мм 

Кількість 

опадів за рік, 

мм 

Гідротермічний 

коефіцієнт 

Середня 

тривалість 

безморозного 

періоду 

Кінець 

весняних 

заморозків 

Початок 

осінніх 

заморозків 

Перший агрокліматичний район, 

підрайон 1а 

(Запорізький, Вільнянський, 

Оріхівський, Гуляйполівський, 

Новомиколаївський) – дуже теплий 

помірно посушливий 

3000-3100 240-260 400-450 0,8-0,9 160-185 

друга 

половина 

квітня 

друга 

декада 

жовтня 

Перший агрокліматичний район, 

підрайон 1б 

(Більмацький, Пологівський, 

Розівський, Чернігівський) – дуже 

теплий помірно посушливий 

3000-3050 250-260 430-450 0,9 160-165 

третя 

декада 

квітня 

перша 

декада 

жовтня 

Другий агрокліматичний район  
(Токмацький, Василівський, 

Великобілозерський, Веселівський 

К.-Дніпровський, Меліто-

польський, Михайлівський) – дуже 

теплий посушливий 

3100-3250 240-260 350-420 0,7-0,8 160-175 

друга 

половина 

квітня 

друга 

декада 

жовтня 

Третій агрокліматичний район 
(Якимівський, Бердянський, 

Приазовський, Приморський) – 

дуже теплий і дуже посушливий 

3200-3300 210-230 350-410 0,7-0,8 180-190 

друга 

декада 

квітня 

друга 

декада 

жовтня 

*Джерело: [43, с. 53]. 
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Додаток І 

Розрахунок рівняння регресії при вивченні зв’язку між 

розмірами капітальних інвестицій на 1 га  угідь та показниками 

агротехнології у аграрних підприємствах 

 Запорізької області* 

У Х1 Х2 Х3 Х4 

797,6 45,47 80 23265 487,8 

473,8 41,48 80 22675,2 369,9 

753,6 80,25 90 21741,9 667,4 

136,9 28,47 80 20281,7 118,3 

587,4 31,14 70 21720,3 398,7 

669,7 48,56 70 22114,1 507,9 

600,8 38,86 70 20820,0 493,8 

468,8 33,13 90 22560,7 397,5 

703,6 57,37 80 24278,5 689,7 

756,8 90,78 80 20396,3 459,4 

597,3 74,02 80 19434,3 490,5 

437,3 46,79 70 17974,1 421,7 

643,2 89,14 90 19789,3 597,8 

498,7 43,90 70 22560,7 465,9 

596,2 56,86 90 24038,0 300,8 

439,7 29,79 80 22280,1 319,7 

507,2 78,40 90 21392,6 479,6 

806,6 92,96 80 20774,2 665,4 

489,6 47,61 70 22812,7 396,6 

586,4 44,38 70 16489,3 498,7 

РЕЗУЛЬТАТИ           

Регресійна  статистика           

 R 0,960522           

R-квадрат 0,922603           

Нормований R-

квадрат 0,74532           

Стандартна помилка 82,51738           

Спостереження 20           

Дисперсійний аналіз           

  df SS MS F Значимість F   

Регресія 4 337308,9 84327,22 9,642353806 0,000457   

Залишок 15 131182,5 8745,501     

Всього 19 468491,4      

  Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка t-статистика 

P- 

Значення 

Нижні  

95 % 

Верхні 95 

% 

 У -59,2901 294,3638 -0,20142 0,843077951 -686,712 568,1315 

 Х1 2,524743 1,644559 1,53521 0,145553472 -0,98055 6,030036 

 Х2 -3,44106 3,554787 -0,96801 0,348391259 -11,0179 4,135795 

 Х3 0,020717 0,012529 1,653577 0,118983517 -0,00599 0,047421 

 Х4 0,709193 0,220474 3,216668 0,005763726 0,239263 1,179122 

*Джерело:  розраховано за даними [32]; [42]. 
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Додаток И 

Розрахунок рівняння регресії при вивченні зв’язку між 

розмірами капітальних інвестицій на 1 га  угідь та показниками 

привабливості продукції  у аграрних підприємствах 

 Запорізької області* 

 

У Х1 Х2 Х3 Х4 

797,6 45,47 4012,36 1765,76 27,17 

473,8 41,48 2345,1 619,34 19,09 

753,6 80,25 3600,76 1638,9 27,63 

136,9 28,47 2067,8 670,6 7,07 

587,4 31,14 2699,2 1357,71 24,61 

669,7 48,56 3120,8 1365,7 36,68 

600,8 38,86 2960,5 946,26 27,50 

468,8 33,13 2315,8 880,06 33,97 

703,6 57,37 3762,45 1474,30 36,63 

756,8 90,78 3900,93 1790,4 28,05 

597,3 74,02 2674,7 1078,6 19,84 

437,3 46,79 2167,15 832,9 23,64 

643,2 89,14 2898,0 1203,18 32,30 

498,7 43,90 2356,7 686,97 33,33 

596,2 56,86 2765,9 1063,85 33,26 

439,7 29,79 2615,6 814,86 24,39 

507,2 78,40 2600,3 1366,99 34,10 

806,6 92,96 3997,6 1675,7 34,31 

489,6 47,61 2253,9 754,8 11,79 

586,4 44,38 2791,7 1076,54 17,76 
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РЕЗУЛЬТАТИ           

Регресійна  статистика           

 R 0,911041           

R-квадрат 0,829997           

Нормований R-

квадрат 0,784662           

Стандартна помилка 72,86752           

Спостереження 20           

Дисперсійний аналіз           

  df SS MS F 

Значимість 

F   

Регресія 4 388846,3 97211,5659 18,30838 1,22Е-05   

Залишок 15 79645,12 5309,67496     

Всього 19 468491,4      

  Коефіцієнти 

Стандартна 

помилка 

t-

статистика 

P- 

Значення 

Нижні  

95 % 

Верхні 

95 % 

 У -78,5367 95,41797 -0,82308052 0,423355 -281,915 124,8419 

 Х1 0,902422 1,008492 0,89482366 0,385015 -1,24713 3,051972 

 Х2 0,165843 0,063384 2,61648453 0,01945 0,030743 0,300943 

 Х3 0,025521 0,111867 0,22813797 0,82262 -0,21292 0,263961 

 Х4 3,634669 2,333962 1,55729558 0,140245 -1,34005 8,609392 

 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 

У 1     

Х1 0,810006 1    

Х2 0,684212 0,560907 1   

Х3 0,639111 0,629038 0,908134405 1  

Х4 0,582584 0,879081 0,470554475 0,482064 1 

 

*Джерело:  розраховано за даними [32]; [42]. 
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Додаток К 

Парні коефіцієнти кореляції для побудови когнітивної карти, що демонструють топологію та напрямки зв’язків 

факторів інвестиційного потенціалу* 

  у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 

у 1            

х1 -0,87675 1           

х2 0,814514 

-

0,55433 1          

х3 0,543805 

-

0,76951 0,801329 1         

х4 0,70476 

-

0,82147 0,811093 0,345904 1        

х5 0,758497 

-

0,57387 0,576781 0,527263 0,695673 1       

х6 0,108123 -0,3643 0,445094 -0,05372 0,330835 0,245402 1      

х7 0,138775 

-

0,24198 -0,16473 0,231049 0,329892 0,120027 0,266944 1     

х8 0,80682 

-

0,56111 0,636474 0,438833 0,582323 0,653401 0,090278 -0,02401 1    

х9 0,683974 

-

0,31909 0,570369 0,566451 0,558567 0,787605 0,171256 0,174163 0,680127 1   

х10 0,63911 -0,3994 0,631749 0,490895 0,611656 0,804656 0,251311 0,074091 0,633205 0,90788 1  

х11 0,581696 

-

0,92987 0,885895 0,64491 0,873446 0,694491 0,321361 0,362621 0,583952 0,471403 0,479442 1 

 

*Джерело:  розраховано за даними  [12]; [19]. 
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Додаток Л 

Матриця прискорення* 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 Сума 

актив 

Ступінь 

взаємодії 

х1  2 1,5 1,5 0,7 0,1 0,1 1,5 1,5 0,1 2 11,0 104,5 

х2 1,1  1,5 1,5 0,3 0,2 0,5 1,5 1,0 1,5 1,5 10,6 124,0 

х3 1,5 1,6  1,5 0,5 0,1 1,0 0,1 1,5 1,0 1,5 10,3 97,9 

х4 1,6 1,6 0,7  0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 1,5 6,8 85,0 

х5 1,1 1,1 1,1 1,4  -0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,3 5,7 46,7 

х6 -0,7 0,9 -0,1 0,7 0,5  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,8 4,9 

х7 0,5 -0,3 0,5 0,7 0,2 0,5  1,5 1,0 0,1 0,3 5 14,5 

х8 1,1 1,3 0,9 1,2 1,3 0,2 -0,1  1,0 0,1 1,5 9,4 86,5 

х9 0,6 1,1 1,1 1,1 1,6 0,3 0,3 1,4  0,5 1,5 9,5 93,1 

х10 0,8 1,1 1,0 1,2 1,6 0,5 0,1 1,3 1,8  0,1 9,5 43,7 

х11 1,9 1,3 1,3 1,7 1,4 0,6 0,7 1,2 0,9 1,0  12 123,6 

Сума 

 пасив 
9,5 11,7 9,5 12,5 8,2 2,7 2,9 9,2 9,8 4,6 10,3 

  

Ступінь 

активності 
1,2 0,9 1,1 0,5 0,7 0,7 1,7 1,0 1,0 2,1 1,2 

  

 

Матриця гальмування 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 Сума 

актив 

Ступінь 

взаємодії 

х1  2 1,5 2 0,8 0,1 0,1 1,5 2 1,5 2 13,5 197,1 

х2 2  1,5 2 0,3 0,1 0,1 2 0,5 0,1 2 10,6 152,6 

х3 1,5 1,5  1,5 1,0 0,1 0,5 1,0 1,5 0,1 1,3 10,0 78,0 

х4 2 2 1,8  1,2 0,1 0,1 0,8 1,5 0,1 0,9 10,5 97,7 

х5 0,5 0,3 0,3 0,8  0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,3 3,3 14,2 

х6 1,3 1,0 0,1 0,1 0,1  0,1 0,5 1,3 0,1 0,5 5,1 5,1 

х7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  1,3 1,6 0,1 0,5 4,2 7,1 

х8 1,6 1,8 0,8 0,3 0,1 0,1 0,4  1,8 0,1 0,6 7,6 69,2 

х9 2 2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4  0,3 0,6 6,0 76,2 

х10 1,4 1,8 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,8 0,9  1,7 7,9 21,3 

х11 2 1,8 1,2 1,8 0,3 0,1 0,1 0,7 0,9 0,2  9,1 94,6 

Сума 

 пасив 
14,6 14,4 7,8 9,3 4,3 1,0 1,7 9,1 12,7 2,7 10,4 

  

Ступінь 

активності 
0,9 0,7 1,3 1,1 0,8 5,1 2,5 0,8 0,5 2,9 0,9 

  

*Джерело:  розраховано за даними  Додатку К. 
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Додаток М 

Інтерпретація факторів когнітивної карти інвестиційного потенціалу*  

 

Фактор 
Стиму-

лювання 

Гальму-

вання  
Інтерпретація фактору 

1 2 3 4 

Х1 – ризик 

Сильно 

взаємодіє 

та 

середньо 

активний 

Сильно 

взаємодіє 

та 

пасивний 

Чинник проявляє значний вплив на більшість 

факторів моделі, має великий вплив на 

удосконалення інвестиційного потенціалу. 

Даний чинник підпадає під вплив більшості 

факторів, а також сам впливає на них. Є 

цільовим.  

Х2 – рівень 

рентабель-

ності 

виробництва 

Сильно 

взаємодіє 

та 

пасивний 

Сильно 

взаємодіє 

та  

пасивний 

Чинник здатний впливати на систему 

інвестиційного потенціалу в аспекті його 

зростання. У той же час він сам підпадає під 

множину багатьох факторів. Є цільовим 

Х3 – площа 

сільськогос- 

подарських 

угідь 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та 

середньо 

активний 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та  

пасивний 

Чинник є залежним від факторів системи, проте 

самостійно активно впливає на більшість 

факторів маючи властивість мотивації та 

гальмування розвитку окремих факторів. 

Приріст даного чинника демонструє приріст 

показників факторів системи, гальмування його 

приросту зумовлює погіршення результатів 

системи факторів. Може бути важелем. 

Х4 – вартість 

активів 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та  

активний 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та  

пасивний 

Даний чинник є мотиватором зростання 

багатьох факторів системи, проте і сам він є 

залежним від них. Позитивна динаміка чинника 

сприяє зростанню величини більшості факторів 

на економічно закономірних засадах (пасивний 

стан зумовлює позитивні обурення системи). 

Може бути важелем. 

 

 Х5 – чисель-

ність 

працівників 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та  

пасивний 

Слабко 

взаємодіє 

та 

пасивний 

Чинник не зумовлює значний вплив на систему 

факторів. Є індикатором. 

Х6 – гідро-

термічний 

показник 

 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та  

пасивний 

Слабко 

взаємодіє 

та 

активний 

Чинник не демонструє суттєвого впливу на 

систему факторів, а, отже, і на інвестиційний 

потенціал. Є індикатором. 

Х7 – грошова 

оцінка землі 

Слабко 

взаємодіє 

та  

активний 

Середня 

ступінь 

взаємодії та 

активний 

Чинник підпадає під слабкий вплив системи. 

Проте його активні параметри можуть мати 

характер каталізатора системи. Є індикатором. 
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Продовження Додатку М 

 

1 2 3 4 

Х8 – вартість 

мінеральних 

добрив на 1 га 

ріллі 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та 

середньо 

активний 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

 та 

пасивний 

Чинник має потенціал для стимулювання змін 

параметрів факторів системи. Є індикатором. 

Х9 – витрати 

виробництва 

на 1 га с/г 

угідь 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та  

пасивний 

Середній 

ступінь 

взаємодії  

та  

пасивний 

Чинник не зумовлює значний вплив на систему 

факторів. Є індикатором. 

Х10 – серед-

ньомісячні 

грошові 

надходження 

від реалізації 

продукції 

 

Слабко 

взаємодіє 

та 

активний 

 

Слабко 

взаємодіє 

та 

активний 

Чинник має потенціал для стимулювання змін 

параметрів факторів системи. Є індикатором. 

Х11 – частка 

витрат на 

виробництво 

тваринництва 

у структурі 

витрат 

Сильно 

взаємодіє 

та 

середньо 

активний 

Середній 

ступінь 

взаємодії 

та 

пасивний 

Чинник здатний змінювати фактори системи як 

у  стимулюючій фазі, так і при його 

гальмуванні. Його зростання призводить до 

приросту величини інших факторів, а його 

погіршення – блокує деякий розвиток окремих 

елементів системи  на фоні гальмування інших 

факторів. Може бути важелем.  

 
*Джерело: розроблено автором. 
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Додаток Н 

 

Потенційні члени машинно-технологічного кооперативу у  

Токмацькому районі* 

№ Назва аграрного 

підприємства 

 

Адреса  

 

Площа ріллі, га 

1.  СФГ «Булгаков» с. Остриківка 500 

2 СФГ «Запісних» с. Остриківка 370 

3 СФГ «Сільванович» с. Остриківка 130 

4 СФГ «Шнйко А.П.» с. Остриківка 260 

5 СФГ «Сігал» с. Остриківка 240 

6 СФГ «Оригінал» с. Остриківка 230 

7 СФГ «Яна» с. Остриківка 150 

8 СФГ «Весна» с. Остриківка 120 

9 СФГ «Кристал» с. Остриківка 100 

10 СФГ «Анта» с. Остриківка 400 

11 СФГ «Прометей» с. Остриківка 200 

12 СФГ «Кронос» с. Остриківка 130 

13 СФГ «Климент» с. Снігурівка 170 

14 СФГ «Доля» с. Трудове 250 

15 СФГ «Ятрань» с. Трудове 250 

16 СФГ «Сонячне» с. Трудове 250 

17 СФГ «Вересень» с. Трудове 250 

18 СФГ «Ярин» с. Трудове 300 

19 СФГ «Клиновий» с. Трудове 200 

20 СФГ «Землероб» с. Трудове 350 

21 СФГ «Простір» с. Трудове 150 

 Разом  5000 

   
 фермерські господарства проранжовано за пріоритетністю першочергового 

об’єднання з  СФГ «Булгаков» у машинно-технологічний кооператив 

*Джерело: складено за Формою № 2 – ферм (річна) фермерських господарств 

Токмацького району [20].  
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Додаток О 

 

 

Вартість тракторів* 

 

 

№ Марка трактору Змінна 
Вартість, 

грн 

Коефіцієнт 

ефективності 

капіталовкладень 

(норма = 15%) 

1 John Deere-9320 Х1 1978962 296844,3 

2 ХТЗ-17021 Х2 1296000 194400,0 

3 ХТЗ-240К Х3 1350000 202500,0 

4 МТЗ-2022 Х4 1100000 165000,0 

5 МТЗ-1021 Х5 565000 84750,0 

6 МТЗ-82,1 Х6 473516 71027,4 

7 МТЗ-80 Х7 370000 55500,0 

 
*Джерело: складено за прайсами мереж компаній-постачальників сільськогосподарської 

техніки в Україні. 
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Додаток П 

 

Матриця для визначення оптимального складу тракторного парку за мінімуму капітальних вкладень* 

 

Назва  

обмежень 

    

John 

Deere-

9320 

ХТЗ-17021 ХТЗ-240К 
МТЗ-

2022 
МТЗ-1021 МТЗ-82,1   МТЗ-80 Вид 

обме-

ження 

Обсяг 

обме-

ження 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

Лущення стерні 
X111 X211 X311     

= 200 
89,3 56,4 67,3     

 
Навантаження мінеральних 
добрив 

 
     X621 X721 

= 45 
     108 105 

Транспортування та внесення 
добрив  

   X431 X531 X631 X731 
= 100 

 
 

  93 86 53 42 

Оранка 
X141 X241 X341     

= 100 
9,7 8,4 8,8     

Весняне боронування грунту 
 X212  X412 X512 X613 X713 

= 100 
   89 78 65 62 

Культивація 
 X222  X422 X522 X623 X723 

= 100 
 57,2  46,7 39 28 23 

Сівба 
 X232  X432 X532 X632 X732 

= 100 
 52,3  41,6 33,9 25,1 21,4 



 

 

2
4

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження Додатку П 

Боронування всходів 
   X423 X523 X623 X723 

= 100 
   51 49,7 42 39 

Перший міжрядний обробіток 
X513 X523 X533 X543 X553 X563 X573 

= 100 
36,4 29,7 31,2 20,8 20,1 17,1 17,1 

Другий міжрядний обробіток 
X613 X623 X633 X643 X653 X663 X673 

= 100 
46,2 32,7 34,2 24,5 22,2 18,4 18,4 

F(x)  

нормативна ефективність 

капіталовкладень 

296844,3 194400 202500 165000 84750 71027,4 55500  Min 

 

*Джерело: складено за технологічними картами культур та типовими нормами продуктивності машин [17]; [18]. 
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Додаток Р 

Організаційно-управлінська структура машинно-технологічного 

кооперативу* 

 

*Джерело: складено автором. 

 

Додаток О 

Щорічний розмір амортизації тракторного парку в кооперативі*,  

тис. грн 

Марка 

трактору 

Альтернативи площі ріллі, га 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

John 

Deere-9320 
   776,0 776,0 1122,0 1122,0 1488,0 1488,0 185,3 

ХТЗ-17021 259,2 512,0   239,2     259,2 

ХТЗ-240К   540,0        

МТЗ-2022      220,0 432,0 432,0 646,8  

МТЗ-1021   113,0 218,0 218,0     218,0 

МТЗ-82,1 94,7 94,7 94,7        

МТЗ-80      140,0 140,0 74,0 74,0  

Разом 353,9 606,7 747,7 994,0 1233,2 1482,0 1694,0 1994,0 2208,8 2330,2 

Питома 

величина 

аморти-

зації, 

грн/га 

707,8 606,7 498,5 497,0 493,3 494,0 484,0 498,5 490,8 466,0 

*Джерело: складено та  розраховано автором. 

 

 

 

Загальні збори машинно-

технологічного кооперативу 

Голова кооперативу 

Виконавчий директор 

Бухгалтер Інженер-механік 

Механізатори  
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Додаток С 

 

Собівартість обробки землі машинно-технологічним кооперативом  

на рік*, тис. грн 

 
Статті 

витрат 

Альтернативи площі ріллі, га 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
Заробітна 

плата 

адмініст-

ративного 

персоналу з 

відраху-

ваннями  

0 108,0 

Аморти-

зація 
353,9 606,7 747,7 994,0 1233,2 1482,0 1694,0 1994,0 2208,8 2330,2 

Заробітна 

плата 

механі-

заторів  

з відраху-

ваннями  

19,15 37,77 56,14 84,72 93,26 111,75 130,09 148,56 167,01 185,30 

Утримання 

основних 

засобів 

53,09 91,00 112,16 149,10 185,96 222,90 254,10 299,10 331,32 374,97 

Реєстрація 

коопера-

тиву 
0 10 

Разом  426,14 853,48 1034,0 1335,82 1630,42 1934,65 2196,19 2559,66 2825,13 3008,47 

Собі-

вартість 

обробки  

1 га, 

 грн/га 

852,28 853,48 689,33 667,91 652,19 644,88 596,63 639,92 627,76 601,65 

Вартість 

послуги  

«кастом 

фармінг»  

грн/га 

900 

Ефект, 

грн/га 
47,72 46,52 210,67 232,09 247,81 255,12 303,37 260,08 272,24 298,35 

*Джерело: складено та  розраховано автором. 
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Додаток Т 

 

Мікроекономічні параметри кооперативу для визначення його 

оптимумів* 

Розмір 

ріллі,  

га 

Вартість 

послуги  

«кастом 

фармінг»  

грн/га 

Виручка 

від 

реалізації 

послуги, 

тис. грн 

Гранична 

виручка,  

грн/га 

Собівартість 

1 га 

послуги,  

грн/га 

Сукупні 

витрати, 

тис. грн  

Граничні 

витрати,  

грн/га 

Q P TR MR ATC TC MC 

500 900 450 900 852,3 426,15 852,3 

1000 900 900 900 853,5 853,50 854,7 

1500 900 1350 900 689,3 1034,01 361,02 

2000 900 1800 900 667,9 1335,82 603,62 

2500 900 2250 900 652,2 1630,48 589,31 

3000 900 2700 900 644,9 1934,64 608,33 

3500 900 3150 900 596,6 2088,21 307,13 

4000 900 3600 900 639,9 2559,68 942,95 

4500 900 4050 900 627,8 2824,92 530,48 

5000 900 4500 900 601,7 3008,25 366,66 

*Джерело: складено та  розраховано автором. 
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Додаток У 

 

Параметри «рентабельність-ризик» основних виробничих активів 

аграрних підприємств Запорізької області за період  

2010-2015 рр.* 

Вид продукції Рівень ризику*, % Рівень рентабельності, 

 % 

пшениця 16,9 17,00 

жито 42,79 9,63 

овес 16,73 11,85 

ячмінь 17,41 3,80 

кукурудза на зерно 17,46 9,00 

соняшник 14,10 53,60 

соя 14,80 33,28 

ріпак 18,46 27,53 

картопля 47,84 9,67 

овочі 37,33 3,58 

плоди 14,84 14,04 

виноград 88,44 -27,34 

ВРХ 95,35 -37,31 

свині 52,92 6,41 

птиця 76,94 -17,74 

вівці 85,49 -34,34 

молоко 59,80 -1,61 

яйця 16,46 22,76 

вовна 96,70 -60,46  

 

* Показник рівень ризику розрахований як середньоквадратичне відхилення рівня 

рентабельності по кожному виду продукції; 

*Джерело: складено та розраховано автором за даними [12]. 
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Додаток Ф 

Альтернативні варіанти структури виробництва продукції в аграрних підприємствах* 

Умовне 

позначення 

альтерна-

тиви 

портфеля 

Доля у структурі товарної продукції, % 
Доля у 

структурі 

усіх 

альтернатив 

портфелів,% п
ш

ен
и

ц
я
 

я
ч
м

ін
ь 

со
н

я
ш

н
и

к
 

со
я
 

р
іп

ак
 

о
в
о
ч
і 

п
л
о
д

и
 

в
и

н
о
гр

ад
 

В
Р

Х
 

св
и

н
і 

в
ів

ц
і 

п
ти

ц
я
 

м
о
л
о
к
о

 

я
й

ц
я 

в
о
в
н

а 

С1 50 50              8,8 

С2 75 5 15             7,1 

С3   100             3,2 

С4 15 15 50  20           8,2 

С5  7 60 33            6,0 

С6 25 25 50             22,1 

С7 39 7 50       4      18,3 

С8 36 20 19      15 10      4,4 

С9 35 15        50      5,8 

С10  12 25 40   23         4,7 

С11      40 40 20        1,6 

С12       100         4,6 

С13      100          0,9 

С14          50  50    0,8 

С15          100      2,4 

С16         37    63   0,3 

С17            75  25  0,5 

С18           95    5 0,1 

*Джерело: складено та розраховано автором за даними «Форми – 50 с.г.». 
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 Додаток Х  

Парні коефіцієнти кореляції окремих видів продукції у аграрних підприємствах Запорізької області* 

  пшениця жито овес ячмінь 

куку-

рудза 

соняш-

ник соя ріпак 

кар-

топля овочі плоди виноград ВРХ свині вівці птиця молоко яйця 

пшениця 1                  

жито 0,8528 1                 

овес 0,1140 0,21126 1                

ячмінь 0,9593 0,913731 0,1062 1               

кукурудза 0,8748 0,834532 0,2513 0,779811 1              

соняшни 0,7947 0,869285 0,2403 0,731527 0,922092 1             

соя 0,7383 0,606709 -0,2003 0,823589 0,340025 0,3Руман8 1            

ріпак 0,8612 0,88734 -0,1412 0,836395 0,879722 0,888915 0,5619 1           

картопля 0,1817 -0,25205 -0,5838 0,131699 -0,19987 -0,32734 0,5319 -0,037 1          

овочі 0,2120 0,27922 -0,7895 0,21676 0,188675 0,342295 0,3223 0,587 0,205 1         

плоди -0,1669 0,258757 0,1946 0,061302 -0,24906 0,050066 0,1834 -0,050 -0,445 0,06986 1        

виноград 0,5616 0,529241 -0,0136 0,525696 0,696637 0,423003 0,1050 0,6056 -0,083 0,080874 -0,468 1       

ВРХ 0,718098 0,741621 0,6010 0,66763 0,877977 0,732192 0,1518 0,607 -0,403 -0,25584 -0,173 0,719689 1      

свині 0,6951 0,277291 0,0677 0,547017 0,589058 0,28897 0,3815 0,395 0,492 -0,16094 -0,755 0,616897 0,5542 1     

вівці 0,559213 0,879903 0,1463 0,629747 0,734884 0,808545 0,2273 0,805 -0,571 0,376258 0,325 0,559499 0,6610 -0,028 1    

птиця -0,52668 -0,34367 0,1918 -0,32489 -0,64121 -0,7091 -0,1763 -0,652 -0,109 -0,55093 0,384 -0,15895 -0,256 -0,353 -0,287 1   

молоко 0,359968 0,179915 -0,5156 0,181922 0,534563 0,417478 -0,0219 0,591 0,196 0,611171 -0,676 0,57817 0,206 0,4523 0,270 -0,745 1  

яйця 0,28052 0,238328 -0,2296 0,428504 -0,17091 -0,01933 0,8374 0,1218 0,509 0,240297 0,498 -0,40829 -0,307 -0,069 -0,084 0,110 -0,407 1 

вовна 0,713861 0,905046 0,5267 0,794464 0,6834 0,79047 0,5277 0,645 -0,398 -0,0084 0,475 0,228718 0,7064 0,1113 0,749 -0,191 -0,183 0,310 

*Джерело: складено та розраховано автором. 
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Додаток Ц 

 

Розрахунок коваріації та варіації виробничих портфелів* 

 

імовірність 

дохідність 

галузі 

2012-2015 

середньозважена 

величина 

дохідності відхилення 

середньоквадратичне 

відхилення варіація 

0,54 30,2 16,308 0,874 0,763876 0,41249304 

0,46 28,3 13,018 -1,026 1,052676 0,48423096 

  29,326   0,896724 

ТОВ 

«Запорізьке» 

кластер №4 

імовірність 

рентабельність 

2012-2015 

середньозважена 

величина 

рентабельності відхилення коваріація  

0,64 -10,4 -6,656 0,828 0,46315008  

0,36 -12,7 -4,572 -1,472 0,54369792  

  -11,228  1,006848  

ТОВ 

«Росток» 

кластер №5 

імовірність 

рентабельність 

2012-2015  

середньозважена 

величина 

рентабельності відхилення коваріація  

0,57 6,7 3,819 1,591 0,79260438  

0,43 3 1,29 -2,109 0,93044862  

  5,109  1,723053  

ТОВ 

«Ольвіія» 

кластер №6 

імовірність 

рентабельність 

2012-2015  

середньозважена 

величина 

рентабельності відхилення коваріація  

0,48 18,9 9,072 -2,808 -1,17801216  

0,52 24,3 12,636 2,592 -1,38288384  

  21,708  -2,560896  

 

коефіцієнт 

Бета  

межа 

галузевої 

дохідності   

№4 1,122807018  31,699368   

№5 1,921497585  47,134862   

№6 -2,85583524  -45,19187   

 

* імовірність розраховувалася за правилом статистичної вірогідності по групі 

підприємств кожного кластеру за критерієм прибутковості;  

*Джерело: складено та розраховано автором. 
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Продовження Додатку Ц 

 

імовірність 

дохідність 

галузі 

2012-2015 

середньозважена 

величина 

дохідності відхилення 

середньоквадратичне 

відхилення варіація 

0,23 16,4 3,772 -15,279 233,4478 53,693 

0,28 11,7 3,276 -19,979 399,1604 111,7649 

0,27 24,5 6,615 -7,179 51,53804 13,91527 

0,32 56,3 18,016 24,621 606,1936 193,982 

  31,679   373,3552 

ТОВ 

«Запорізьке» 

кластер №4 

імовірність 

рентабельність 

2012-2015 

середньозважена 

величина 

рентабельності відхилення коваріація  

0,19 3,8 0,722 -8,384 24,33884  

0,25 7,2 1,8 -4,984 24,89383  

0,28 21,6 6,048 9,416 -18,9273  

0,26 13,9 3,614 1,716 10,98491  

  12,184  41,29029  

ТОВ 

«Росток» 

кластер №5 

імовірність 

рентабельність 

2012-2015  

середньозважена 

величина 

рентабельності відхилення коваріація  

0,32 7,9 2,528 -7,139 34,90457  

0,29 11,9 3,451 -3,139 18,18708  

0,11 28,4 3,124 13,361 -10,551  

0,28 21,2 5,936 6,161 42,47319  

  15,039  85,0138  

ТОВ 

«Ольвія» 

кластер №6 

імовірність 

рентабельність 

2012-2015  

середньозважена 

величина 

рентабельності відхилення коваріація  

0,21 25,3 5,313 -1,158 3,715547  

0,27 17,6 4,752 -8,858 47,78298  

0,29 29,8 8,642 3,342 -6,95774  

0,23 33,7 7,751 7,242 41,01021  

  26,458  85,55099  

 

коефіцієнт 

Бета  

межа 

галузевої 

дохідності   

№4 0,110593  12,39754   

№5 0,227702  14,93636   

№6 0,229141  14,96755   

* імовірність розраховувалася за правилом статистичної вірогідності по групі 

підприємств кожного кластеру за критерієм прибутковості; 

*Джерело: складено та розраховано автором. 
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