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У статті представлені тенденції розвитку сільського господарства України. Розглянуто сут
ність інвестиційної діяльності в аграрному секторі, досліджуються окремі напрямки інвестиційної 
привабливості підприємств.
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In the article the trends of Ukrainian agriculture development are described. The essence of investment 
activity in agricultural sector is considered, separate directions of investment attractiveness of enterprises are 
investigated.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак
тичними завданнями. Динамічний розвиток світової, в тому числі вітчизняної економічної системи 
формує нові умови функціонування всіх учасників ринкових відносин. Останнє змушує до активної 
взаємодії суб’єктів господарської діяльності із зовнішнім середовищем у контексті визначення перспек
тивних напрямів розвитку на досягнення довгострокових конкурентних переваг. Водночас поточна 
операційна діяльність активізує учасників до постійного пошуку привабливих для інвестування сфер 
вкладення капіталу.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичного та методологіч
ного обгрунтування питань проблеми інвестування як економіки в цілому, так і агропромислового сек
тора присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених: І. Ансоффа, А. Бабенко, В. Беренса, І. Блан
ка, П. Борщевського, М. Бромвіча, Є. Величка, Ю. Воробйова, В. Гейця, М. Герасимчука, А. Гойка, 
С. Гуткевича, Л. Дейнеко, М, Дем’яненка, Н. Денисенка, В. Ковальова, А. Козаченка, І. Лукінова, 
Р. Марковіца, А. Пересади, П. Рогожина, В. Савчука, Н. Титаренка, Р. В. Федоренка, Холта, 
Д. Черваньова, У. Шарпа, В. Шевчука та ін. Автори у своїх працях розкривають умови залучення тру
дових, фінансових та матеріальних ресурсів інвесторів, дають розуміння критеріям оцінки інвестицій
ної привабливості окремих сегментів ринку з позицій фінансового аналізу об’єкта інвестування, що 
дозволяє інвестору сформувати власну стратегію з визначенням конкретних цілей та задач, а також 
формування уявлення про доцільність вкладень [1, с. 95; 2, с. 256]. Необхідність підвищення ефектив
ності управління інвестиційною діяльністю підприємств потребує теоретичних досліджень та розробки 
практичних рекомендацій на основі аналізу сучасного стану агропромислового комплексу та перспек
тив його розвитку, що й зумовило вибір теми даного дослідження.

Метою статті є визначення організаційно-економічних аспектів управління інноваційною діяль
ністю в аграрних формуваннях, що впливають на їх інвестиційну привабливість в контексті сталого 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пріоритетами розвитку вітчизняної економіки у дов
гостроковому періоді є забезпечення стійких конкурентних переваг на інноваційній основі. Реалізація 
завдань, поставлених у Програмі розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, можлива 
шляхом залучення капіталу як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. Вирішальною умовою резуль
тативності інвестиційних процесів є формування інвестиційної привабливості сектора економіки та 
доступність інвестиційних ресурсів для об’єктів інвестування.

Докорінна перебудова вітчизняного національного господарства, розпочата у 1990 р., поряд з 
приватизацією та роздержавленням виявила визначальну зміну ролі держави щодо суб’єктів господа-
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рювання. В результаті ринкових трансформацій змінилася структура організаційно-правових форм під
приємств як у суспільному секторі (табл. 1), так і у виробництві валової продукції. Зростаюча потреба 
товаровиробників в інформуванні про зміни в секторах економіки та державній політиці, наданні до
помоги під час ведення виробничої діяльності та інформуванні про результати наукових досягнень 
трансформувалася як результат процесу прийняття рішення за умов жорсткої конкуренції на ринку. 
Саме тому виникла необхідність удосконалення економічних відносин під час виробництва та реаліза
ції сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг.

Таблиця 1
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання в Україні

(на початок року)

Організаційно-правова форма 
господарювання 1997 р. 2001 р. 2005 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Підприємств – всього, тис. од. 615,70 834,90 1023,40 1228,90 1258,50 1294,60 1323,80
у т.ч. державні підприємства 14,16 9,96 7,75 6,97 6,81 6,66 6,51
акціонерне товариство 30,92 34,94 34,57 31,10 30,17 28,75 26,57
товариство з обмеженою від
повідальністю 147,74 221,90 302,94 404,52 418,14 443,22 467,82

приватні підприємства 111,64 192,17 237,98 278,57 283,70 285,82 283,91
виробничі кооперативи – – 4,13 3,95 3,86 3,81 3,79
фермерські господарства 26,98 38,56 47,80 50,13 49,76 49,51 49,01
підприємства інших форм 284,26 337,37 388,23 453,66 466,06 476,83 486,19

Джерело: сформовано за даними Держкомстату України [5].

Для України сільське господарство є провідною галуззю економіки, яка віддзеркалює динамічні 
зміни суспільного сектора та соціально-економічні процеси життя держави. Поступове нарощування 
потенціалу галузі протягом 2000-2011 рр. за одночасного скорочення частки підприємств державної і 
колективної форми власності стало поштовхом до активізації приватного капіталу, найбільш пристосо
ваного до мінливих ринкових умов. Результати оцінки розвитку аграрного сектора наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Виробництво продукції сільського господарства України

Продукція 1990 р. 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Виробництво продукції сільського господарства України у постійних цінах 2010 р., млрд грн

Продукція сільського 
господарства 282,8 183,9 151,0 179,6 197,9 194,9 233,7

Продукція рослинництва 145,5 106,3 92,8 114,5 129,9 124,6 162,4
Зернові культури 53,3 34,6 27,2 41,7 49,1 41,6 60,5
Технічні культури 33,3 23,1 16,8 22,5 29,8 33,0 41,5
Картопля, овочі 
та баштанні 26,0 27,0 35,0 37,2 39,0 38,0 46,9

Плодоягідні та виноград 10,3 6,5 6,3 7,2 6,6 6,9 7,8
Кормові культури 20,8 12,2 6,2 5,2 4,3 4,1 4,6
Продукція тваринництва 137,3 77,6 58,2 65,1 68,0 70,3 71,3
Худоба та птиця 63,8 29,0 21,6 23,3 28,9 31,2 31,6
Молоко 60,8 41,0 30,2 33,0 29,0 28,5 28,2
Яйця 7,5 4,1 3,9 5,8 7,3 7,9 8,7
Вовна 0,16 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Інша продукція 
тваринництва 5,0 3,4 2,5 3,1 2,8 2,6 2,8
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Продовження табл. 2

Продукція 1990 р. 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Рентабельність сільськогосподарського виробництва, %
Продукція сільського 
господарства 42,6 13,6 -1,0 6,8 13,8 21,1     27,0

Продукція рослинництва 98,3 55,5 30,8 7,9 16,9 26,7 32,3
Зернові культури 275,1 85,6 64,8 3,1 7,3 13,9 26,1
Технічні культури 
(насіння соняшнику) 236,5 170,9 52,2 24,3 41,4 64,7 57,0

Картопля 29,5 31,2 6,1 4,8 37,0 16,7 36,5
Овочі 27,2 34,3 14,0 17,8 12,9 62,1 17,7
Продукція тваринництва 27,6 12,8 -1,7 16,1 19,1 23,5 9,9
М’ясо великої рогатої 
худоби 22,2 -16,5 -33,8 5,0 5,5 7,8 13,0

М’ясо свиней 20,6 -19,8 -42,3 -25,0 -32,9 -35,9 -24,8
М’ясо овець та кіз 20,7 -16,7 -44,3 14,9 12,1 -7,8 -3,7
М’ясо птиці 2,3 -31,9 -46,4 -32,1 -31,8 -29,5 -39,6
Молоко 17,0 -18,4 -33,2 24,9 -22,5 -4,4 -16,8
Яйця 32,2 -23,2 -6,0 12,2 1,4 17,9 18,5

Джерело: сформовано за даними Держкомстату України [5].

Водночас варто відзначити, що потужний природно-ресурсний потенціал країни використову
ється недостатньо ефективно, головним чином через фізичне та моральне старіння наявної матеріаль
но-технічної бази, зменшення обсягів капіталовкладень, розбалансування та втрату позицій окремими 
галузями на внутрішньому та зовнішньому ринках. Поступове нарощування обсягів продукції голо
вним чином забезпечується за рахунок зростання виробництва продукції рослинництва, яка значною 
мірою залежить від погодних умов. Позитивною характеристикою такого зростання є підвищення по
казників продуктивності праці, урожайності та продуктивності тварин. Зростає виробництво валової 
продукції у 2000-2011 рр. як в розрахунку на одного середньорічного працівника, так і на 100 га сіль
ськогосподарських угідь (на 39,4 та 46,8 %, відповідно). Водночас, незважаючи на певні позитивні 
зрушення в економіці господарств, значними залишаються проблеми розвитку сільських територій.

Визначення інвестиційної привабливості суб’єкта аграрної економіки базується на внутрігоспо
дарському аналізі досягнутого рівня розвитку підприємства та оцінці зовнішнього середовища як фор- 
моутворюючого важеля перспективних змін. Враховуючи все вищевикладене, пропонуємо інвестицій
ну привабливість секторів економіки розглядати як багатовимірну величину, що визначається рядом 
факторів і може бути оцінена за рівнями та формами її прояву. Зокрема, критерії та чинники інвести
ційної привабливості аграрного сектора поділяються таким чином:

- за рівнем оцінки – сфера, країна, галузь, підгалузь, підприємство;
- за видом аналізу – фінансовий, маркетинговий, факторний, проектний аналіз;
- за метою аналізу – оперативний контроль, ретроспективний, перспективний, інтегральний, 

дисконтний;
- за методикою аналізу – бухгалтерсько-статистичний підхід, маржинальний аналіз, імітаційне 

моделювання, економіко-математичне моделювання, трикутник якості, ранжування, бальні оцінки, 
індексний метод, економічний аналіз, експертні оцінки;

- за значенням критерію (тенденції) оцінки – нормативне, граничне, зростаюча динаміка, спада
юча динаміка;

- за чинниками, які характеризують об’єкт інвестування – організаційно-технологічні, екологіч
ні, фінансово-економічні, змішані;

- за пріоритетністю факторів аналізу – інтенсивність ведення виробництва, ефективність вироб
ництва, характеристика фінансового стану (майновий стан, ліквідність, фінансова стійкість; ділова ак
тивність; прибутковість, рентабельність; наявність, стан та ефективність використання землі в ринко
вих умовах), оцінка збалансованості активів і пасивів по термінах і ризику, характеристика існуючої 
організаційно-функціональної структури, внутрішньогалузеві зв’язки і пропорції, стадія життєвого 
циклу підприємства; стадія життєвого циклу товару; циклічність попиту, еластичність цін, доступ до
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сировинних ресурсів, ступінь захищеності галузі з боку держави, взаємовідносини з постачальниками, 
рівень технічних нововведень у галузі; перспективи зростання ролі галузі, складність виробництва, 
рівень ресурсоспоживання, аналіз техніко-економічних показників виробництва.

Прикладом показників, що характеризують інвестиційну привабливість, є показники матеріаль- 
но-фінансового стану, ефективності виробництва, норма прибутковості капіталу, середньозважена вар
тість джерел фінансування (WACC), рентабельність основної діяльності, рентабельність активів, кое
фіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт автономії, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фі
нансової стійкості, розмір ринку, темп зростання ринку, інтенсивність конкуренції в галузі, рентабель
ність капітальних вкладень, мінімум приведених витрат, рівень прибутку інвестиційної діяльності, тер
мін окупності капітальних вкладень, ступінь ризиків господарської діяльності, чиста поточна вартість 
(NPV), величина грошового потоку (NCF), внутрішня норма дохідності, середня рентабельність капі
тальних вкладень, рівень ризику, потенціал галузі, рівень спеціалізації конкурентів, рівень прибутку.

Проведений аналіз інвестиційних процесів в аграрному секторі України дав можливість розро
бити модель пропозиції на фактори виробництва, якою визначено, що технологія виробництва в аграр
ному секторі України є квазі-рентною функцією з такими характеристиками:

1) змінні сукупні результати та змінні сукупні витрати;
2) фіксована сукупність товарних груп, зокрема зернові, соняшник, цукровий буряк, плодоово

чева продукція та багаторічні насадження;
3) наявні квазі-постійні фактори, такі як робоча сила, земля, капітал;
4) цінова динаміка відповідає узагальненій функції Лєонт’єва;
5) спостерігається лінійна функціональна залежність щодо квазі-постійних факторів;
6) має місце постійний ефект масштабу виробництва щодо всіх змінних та квазі-постійних факторів;
7) метод оцінки - нелінійний метод найменших квадратів:

(1)

де п – квазі-рентаі або короткостроковий прибуток;
р – вектор цін на продукцію (випуск продукції) і змінних ресурсів (витрат); 
z – вектор квазі-постійних факторів; 
t – змінна часового тренда;
аіj, bik, сit, – параметри, що підлягають оцінюванню.

Добуваючи першу похідну щодо ціни pi, отримуємо функцію пропозиції або попиту на змінні 
ресурси:

(2)

Застосування моделі є ефективним для оцінки еластичності цін і факторів; оцінки тіньових цін 
для квазі-постійних факторів; аналізу відносної нестачі факторів [3, с. 57]. У разі припущення наявнос
ті ефекту масштабу виробництва частка вартост і виробничих факторів в обсязі виробництва сягає оди-
ниці. Для квазі-постійних витрат wi, необхідно замінити відповідні тіньові ціни wl

S. Під тіньовою ці
ною обмеження на кількість ресурсів розуміємо ефект, який додаткова одиниця ресурсу може мати на 
цільову функцію [4, с. 65]. Прогноз цінової еластичності випуску та витрат в аграрному секторі Украї
ни наведено в табл.3.

Таблиця 3
Оцінки цінової еластичності випуску та витрат в аграрному секторі України в 1990-2011 рр.

Випуск / витрати Скорочення ВРХ Свині Молоко Корм Ін.
Рослинництво Рослин 0,013 -0,042 -0,007 0,021 0,001
Виробництво м’яса ВРХ ВРХ 0,322 0,080 -0,173 -0,097 -0,150
Виробництво свинини, птиці та яєць Свині 0,060 0.149 -0,031 -0,086 -0,047
Виробництво молока Молоко -0,113 -0,027 0,283 -0,145 0,009
Корми Корм 0,052 0,062 0,119 -0,156 -0,061
Інші змінні витрати: Ін. 0,072 0,030 -0,006 -0,054 -0,041
Частка у прибутку 0,741 0,988 1,129 -1,371 -1,550

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України [5].
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За припущення, що ефект масштабу є постійним, частка вартості виробничих факторів в обсязі 
виробництва дорівнює одиниці, а квазі-постійні витрати (w і)  можна замінити на тіньові ціни (w i

S ). Під 
тіньовою ціною обмеження на кількість ресурсів розуміємо ефект, який може бути спричинений додат
ковою одиницею ресурсу на цільову функцію [6, с. 128].

Дослідження враховують, що стохастичні змінні, які становлять модель лінійної регресії, мають 
нормальний закон розподілу з середнім значенням 0 і постійну дисперсію; стохастичні відхилення різ
них періодів не залежать одне від однрго. Функціональна форма моделі є гнучкою, тобто наявна до
статньо велика кількість параметрів, що дають змогу представляти економічні коефіцієнти без апріор
них обмежень. Рівності виконуються глобально, а загальні (наприклад, квазівгнутість) і специфічні 
(наприклад, постійний ефект масштабу) властивості фіксуються в точці апроксимації й функціонально 
підтверджуються практикою. Результат оцінки еластичності випуску та витрат відносно зміни наявних 
квазі-постійних факторів в аграрному секторі України наведений в табл. 4. Характерною особливістю 
аграрного виробництва України є високий ступінь залежності від природно-кліматичних умов, проте 
обсяг інвестицій неповною мірою відповідає потребам виробництва внаслідок браку власних коштів та 
низького рівня інвестиційної привабливості залучення зовнішнього капіталу інвесторів.

Таблиця 4
Оцінки еластичності випуску та витрат відносно зміни наявних квазі-постійних факторів

в аграрному секторі України 1990-2011 рр.*

Випуск / витрати Фактори
L А К S РСаН

Рослинництво 0,023 1,189 -0,052 -0,206 0,034
Виробництво м’яса ВРХ 0,098 0,817 0,079 -0,067 0,032
Виробництво свинини, птиці та яєць 0,056 0,301 0,591 0,044 -0,007

Виробництво молока 0,142 0,748 0,417 -0,240 -0,051
Корми -0,038 0,852 0,386 -0,097 -0,081
Інші змінні витрати -0,001 0,734 0,131 0,070 0,024
Частка у прибутку 0,366 0,705 0,326 -0,472 0,069

Частка у валовій доданій вартості 5841 11250 5202 -7532
млн грн млн грн млн грн млн грн

Наявність фактора 0,930 12805 79620 -20060
млн год. млн га млн грн млн т

Тіньові ціни 6281 879 6,5 375
грн /год. грн /га % грн /т

*Позначення: L – праця (фізичні величини), А – сільськогосподарські угіддя (фізичні величини); К – капі
тал (обсяг витрат капіталу); S – виробництво цукрових буряків, РСаН – виробництво багаторічних насаджень та 
садових культур; ТЕ – одиниці праці.

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України [5].

Варто наголосити на фінансуванні інвестиційної діяльності, головним чином, за рахунок власно
го капіталу внаслідок низької норми прибутку та технологічної оснащеності підприємств, невисокого 
рівня оборотності капіталу та високого рівня ризику в галузі. Виходом з наявної ситуації може стати 
іноземне інвестування сільського господарства за умови мінімізації ризиків іноземних інвесторів. Ме
ханізм, іцо забезпечить зростання інвестиційної привабливості аграрного виробництва, значною мірою 
забезпечується за рахунок інвестиційної привабливості регіону. Активізація інвестиційної діяльності в 
сільському господарстві має бути забезпечена за рахунок стимуляції еквівалентності міжгалузевих об
мінів та оновлення основного капіталу поряд з нарощуванням обсягів коштів у галузь. Оцінка еластич
ності тіньових цін квазі-постійних факторів в аграрному секторі України наведена в табл. 5.

В результаті застосування цього методу було отримано такі чинники, які характеризують інвес
тиційну привабливість: х1 – рентабельність матеріальних активів; х2 – рентабельність власного капі

талу; х3 – чистий дохід; х4 – рентабельність оборотних активів; х5 – загальний коефіцієнт ліквіднос

ті; х6 – коефіцієнт швидкої ліквідності; х7 – коефіцієнт абсолютної ліквідності; х8 – коефіцієнт фі

нансової залежності; х9 – коефіцієнт маневреності власного капіталу; х10 – коефіцієнт структури дов

гострокових вкладень; x11 – коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів; х12 – коефіці
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єнт співвідношення власних і залучених коштів; х13 – коефіцієнт структури залученого капіталу; х14 – 

сума амортизаційних відрахувань, тис. грн на 100 га сільськогосподарських угідь; х15 – собівартість, 
тис. грн на 100 га сільськогосподарських угідь.

Таблиця 5
Оцінка еластичності тіньових цін квазі-постійних факторів 

в аграрному секторі України 1990-2011 рр.

Випуск / витрати Рослин ВРХ Свині Молоко Корм Ін.

L 0,066 0,199 0,151 0,439 0,142 0,003

А 1,791 0,858 0,422 1,195 -1,655 -1,611
К -0,170 0,180 1,787 1,442 -1,619 -0,620
S 0,465 0,105 -0,092     0,574 -0,282 0,230

РСаН 0,521 0,345 -0,096 -0,837 1,614 -0,547

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України [5].

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Розвиток вітчизняного аг
рарного сектора засвідчив наявність інвестиційної складової у результатах суспільного виробництва, 
проте нижчі темпи його прояву порівняно з іншими галузями економіки, зокрема промисловістю, зу
мовлюють потребу подальших досліджень у напрямі врегулювання міжгалузевого балансу та форму
вання якісного механізму підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки.
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