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ВСТУП

В	умовах	дефіциту	фінансових	і	матеріальних	ресурсів	для	
забезпечення	подальшого	розвитку	галузей	агропромислового	
комплексу	України	потрібні	 значні	 інвестиції.	Через	обмеже-
ність	 внутрішніх	 джерел	 вагомим	 чинником	 фінансового	 за-
безпечення,	техніко-технологічного	оновлення	та	підвищення	
конкурентоспроможності	 вітчизняного	 виробництва	 може	
стати	 іноземний	 капітал	 як	 основний	 канал	 надходження	 ін-
новацій.	Проте	обсяги	залучення	інвестицій	в	аграрне	вироб-
ництво	залишаються	нині	незначними,	що	зумовлено	неспри-
ятливими	політичними,	соціально-економічними	та	екологіч-
ними	чинниками.

В	аграрній	сфері	залучення	інвестицій	виступає	засобом	за-
безпечення	продовольчої	безпеки,	гарантом	розвитку	сфер	аг-
ропромислового	комплексу	та	екологічного	захисту	довкілля.		
Покращення	ситуації	можливе	за	умови	не	лише	відновлення	
повноцінного	 аграрного	 інвестиційного	 процесу,	 а	 й	 забезпе-
чення	активності	 інвестиційної	діяльності,	що	дало	б	можли-
вість	компенсувати	нестачу	інвестування	минулого	десятиліт-
тя	та	покрити	сучасні	обсяги	потреб	в	інвестиційних	ресурсах.	
Виходячи	з	цього,	існує	сукупність	актуальних	проблем	інвес-
тування	агропромислових	формувань,	обумовлених	їх	адапта-
цією	до	ринкових	інституцій	не	лише	державного,	а	й	світово-
го	 рівня.	 Серед	 основних	 проблем:	 розвиток	 інституційного	
середовища	 аграрного	 та	 фінансового	 ринків,	 спроможних	
ефективно	залучати,	розміщувати	та	сприяти	окупності	інвес-
тицій	 у	 сільське	 господарство;	 формування	 державної	 аграр-
ної	політики,	спрямованої	на	забезпечення	вільного	та	рівного	
доступу	 аграрних	 формувань	 до	 інвестиційних	 ресурсів	 та	
державну	підтримку	розвитку	пріоритетних	галузей	агропро-
довольчого	 виробництва;	 вдосконалення	 систем	 управління	
інвестиційними	 процесами	 аграрних	 формувань,	 спрямоване	
на	забезпечення	системного	підвищення	інвестиційної	актив-



ності	 та	 ефективності	 використання	 інвестицій	 задля	 най-	
повнішого	використання	біологічного	потенціалу	галузі.

Теоретичне	розв’язання	проблеми	інвестиційної	привабли-
вості	 —	 одна	 з	 найважливіших	 передумов	 для	 ефективної	
практики	 організації	 управління	 та	 планування	 економікою.	
Це	дає	змогу	говорити	про	те,	що	функціонування	економічної	
системи	можливе	лише	за	умови	її	забезпечення	матеріальни-
ми,	трудовими,	фінансовими	та	 іншими	ресурсами.	Їх	акуму-
лювання	і	використання	у	виробничому	процесі	є	основою	ін-
вестиційної	 діяльності,	 яка	 забезпечує	 розвиток	 економіки	 і	
суспільної	системи	загалом.

Основою	для	залучення	інвестора	і,	відповідно,	отримання	
фінансових	 коштів	 підприємством	 є	 його	 привабливість	 для	
акціонерів	(інвестиційна	привабливість),	а	основним	критері-
єм	 інвестиційної	 привабливості	 як	 для	 прямих,	 так	 і	 порт-
фельних	інвесторів	є	фінансовий	стан	підприємства.	Найваж-
ливішим	 завданням	 управління	 інвестиційним	 процесом	 є	
оцінювання	 привабливості	 інвестування	 у	 підприємство	 як	
джерело	 отримання	 прибутку	 акціонером	 на	 вкладений	 капі-
тал.

Багато	 досліджень	 присвячено	 фінансовим	 інвестиціям,	 а	
також	методиці	вибору	і	обґрунтування	інвестиційних	проек-
тів,	але	при	цьому	не	враховується	специфіка	підвищення	ін-
вестиційної	 привабливості	 агропромислових	 формувань,	 що	
спеціалізуються	на	виробництві,	зберіганні	та	переробці	сіль-
ськогосподарської	 продукції.	 Тактичні	 й	 стратегічно	 важливі	
аспекти	 інвестування	 аграрних	 формувань	 залишаються	 не	
достатньо	дослідженими.
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Розділ 1
ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ВИЗНАЧЕННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРИВАБЛИВОСТІ  
АГРОПРОМИСЛОВИХ  ФОРМУВАНЬ  В  УКРАЇНІ

1.1.  Інвестиції як економічна категорія та особливості  
 інвестиційної привабливості агропромислових  
 формувань в Україні

На	 сучасному	 етапі	 розвитку	 економіки	 України	 виникла	
об’єктивна	 необхідність	 активізації	 інвестиційної	 діяльності,	
оскільки	вона	є	вирішальною	ланкою	всієї	економічної	політи-
ки	 держави,	 яка	 забезпечує	 стабільне	 економічне	 зростання,		
приріст	 соціального	 ефекту,	 збалансованість	 макроструктури	
тощо.	Розвиток	фінансових	інститутів	та	інтеграція	України	у	
світове	 економічне	 співтовариство	 істотно	 підвищують	 увагу	
до	 інвестиційної	 привабливості	 підприємств.	 Інвестиційна	
привабливість	є	однією	з	ключових	характеристик,	яка	зумов-
лює	залучення	підприємством	інвестицій.	

Насамперед,	для	кращого	розуміння	 і	сприйняття	теми	до-
слідження	 необхідно	 розібратися	 з	 основними	 економічними	
категоріями.	 У	 своєму	 розвитку	 теорія	 інвестицій	 пройшла	
кілька	етапів.	Початковим	можна	вважати	роботи	австрійської	
економічної	школи	Р.	Бем-Бавері,	де	інвестиції	трактуються	як	
обмін	 задоволення	 сьогоднішніх	 потреб	 на	 задоволення	 їх	 у	
майбутньому.	У	20–30-х	роках	ХХ	ст.,	у	період	зародження	тео-
рії	фінансів	як	науки,	з’явилися	роботи	І.	Фішера	з	теорії	про-
центної	ставки	[1].

Кейнс	Дж.	визначав	інвестиції	як	“...поточний	приріст	капі-
тального	майна	внаслідок	виробничої	діяльності	даного	періо-
ду.	Це	—	та	частина	прибутку	за	певний	період,	яка	не	була	ви-
користана	для	споживання”	[2].	У	цьому	визначенні	чітко	ви-
явлена	 сутнісна	 характеристика	 інвестицій.	 З	 одного	 боку,	
вони	 відображають	 величину	 акумульованого	 доходу,	 обсягу	
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інвестиційних	ресурсів	(потенційний	інвестиційний	попит),	а	
з	 іншого	—	виступають	у	формі	вкладень	(витрат),	які	визна-
чають	 приріст	 вартості	 капітального	 майна	 (реалізований	 ін-
вестиційний	попит	і	пропозиція).	Досить	поширеною	є	інтер-
претація	інвестицій	як	набору	благ,	цінностей,	що	вкладають-
ся	 в	 діяльність	 з	 метою	 отримання	 певних	 ефектів	 у	
майбутньому.

Американські	вчені-економісти	К.	Р.	Макконел	і	С.	Л.	Брю		
під	інвестиціями	розуміють	“...витрати	на	виробництво	та	нако-
пичення	виробництва	і	збільшення	товарних	запасів”,	а	під	за-
собами	 виробництва,	 інвестиційними	 товарами,	 тобто	 капіта-
лом	—	“...створені	людиною	ресурси,	що	використовуються	для	
виробництва	товарів	і	послуг:	товари,	які	безпосередньо	не	за-
довольняють	потреби	людини...”	[3].

У	рамках	централізованої	планової	економіки	використову-
валося	поняття	“валові	капітальні	вкладення”,	під	якими	розу-
мілися	усі	витрати	на	відтворення	основних	фондів,	включаю-
чи	 витрати	 на	 їх	 повне	 відновлення	 —	 investio	 (вдягаю),	 що	
означає	вкладення	капіталу	в	галузі	економіки	всередині	краї-
ни	і	за	кордоном	[4].

Водночас,	 інші	 західні	 економісти,	 такі	 як	 Дж.	 Шмалензі,	
вважають:	 “Інвестиції	 мають	 місце	 у	 тому	 разі,	 якщо	 частина	
поточного	 виробництва	 використовується	 для	 збільшення	
основних	фондів”	[5].	У	цьому	визначенні	інвестиції	обмежені	
лише	вкладеннями	в	основні	фонди.	Чедвик	стверджує,	що	до	
інвестицій	слід	відносити	тільки	вкладення	капіталу	в	об’єкти	
інвестування,	які	знаходяться	на	стороні	[6–8].	Окремі	автори,	
визначаючи	 термін	 “інвестиції”,	 вважають,	 що	 вони	 існують	
тільки	 у	 грошовій	 формі	 [9].	 Але	 інвестиції	 можуть	 бути	 не	
тільки	у	грошовій	формі,	процес	інвестування	на	підприємстві	
може	відбуватись	у	формах:

•	 сукупності	технічних,	технологічних,	комерційних	та	ін-
ших	знань;

•	 виробничого	досвіду;
•	 прав		використання	землі,	води,	ресурсів,	споруд;
•	 інших	майнових	та	інтелектуальних	прав.
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Брігхем	Е.	розглядає	 інвестиції	 з	двох	позицій:	фінансової,	
за	якою	інвестиції	—	це	активи,	кошти,	що	вкладаються	у	гос-
подарську	 діяльність	 з	 метою	 отримання	 доходу,	 та	 економіч-
ної,	де	інвестиції	розглядаються	як	видатки	на	створення,	роз-
ширення,	реконструкцію	та	технічне	переозброєння	основного	
та	оборотного	капіталу	[10].	 Інвестиції	—	сукупність	всіх	гро-
шових,	 майнових	 та	 інтелектуальних	 цінностей,	 вкладених	 у	
реалізацію	різних	програм	і	проектів	виробничої,	комерційної,	
соціальної,	 наукової,	 культурної	 та	 іншої	 сфер	 з	 метою	 одер-
жання	 прибутку	 (доходу),	 досягнення	 соціального	 або	 еконо-
мічного	ефекту	[10].

З	метою	більш	детальної	класифікації	інвестицій	розгляне-
мо	табл.	1.1.

Таблиця 1.1
класифікації інвестицій

класифікаційна 
ознака

класифікаційний вид

1 2

за формою 
власності

Приватні – кошти населення (індивідуальних інвес-
торів), а також юридичних осіб;
державні – що фінансуються з державного бюджету, 
місцевих бюджетів, державними підприємствами, 
установами й організаціями;
колективні – кошти господарських товариств, спі-
лок, громадських і релігійних організацій, інших юри-
дичних осіб, заснованих на колективній власності

за об’єктами 
вкладення 

капіталу

Реальні інвестиції – це вкладення капіталу у відтво-
рення основних засобів, у приріст запасів товарно-
матеріальних цінностей та інші об’єкти, які пов’яза- 
ні із здійсненням операційної діяльності підпри- 
ємства чи поліпшенням умов праці і побуту персо-
налу;
фінансові інвестиції – це вкладення капіталу в різні 
фінансові інструменти, головним чином у цінні папе-
ри, з метою отримання прибутку;
інвестиції у нематеріальні активи – це вкладення  
коштів у наукові дослідження, підготовку кадрів, ре-
кламу, купівлю ліцензій на використання патентів
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1 2

за територі-
альним 

(регіональним) 
принципом

Внутрішні, або вкладення капіталу суб’єктами  гос-
подарської діяльності даної держави;
іноземні – вкладення капіталу іноземними  юридич-
ними і фізичними особами, іноземними  держава-
ми, міжнародними урядовими і неурядовими орга-
нізаціями;
закордонні – вкладення коштів в об’єкти інвестуван-
ня за межами території даної держави  (придбання 
цінних паперів закордонних компаній, майна)

 за відтворю-
вальним 

напрямом

Валові інвестиції характеризують загальний обсяг 
капіталу, що інвестується у відтворювання основних 
засобів і нематеріальних активів за визначений  
період;
реноваційні інвестиції характеризують обсяг капіта-
лу, що інвестується у просте відтворювання основ- 
них засобів і нематеріальних активів, які амортизу-
ються. У кількісному вираженні реновацій інвестиції 
прирівнюються до суми амортизаційних відраху-
вань за визначний період;
чисті інвестиції характеризують обсяг капіталу, що 
інвестується у розширене відтворення основних за-
собів і нематеріальних активів. У кількісному вира-
женні чисті інвестиції – це сума валових інвестицій, 
яка зменшена на суму амортизаційних відрахувань

залежно  
від строків 
освоєння

Короткострокові інвестиції – це вкладення капіталу 
на період до одного року;
довгострокові інвестиції – це вкладення капіталу на 
період більше одного року

По відношенню 
до підприєм-

ства –  
інвестора

Внутрішні інвестиції – це вкладення капіталу у роз-
виток операційних активів самого підприємства-ін-
вестора;
зовнішні інвестиції – це вкладення капіталу у реальні 
активи інших підприємств чи у фінансові інструмен-
ти інвестування, які імітуються іншими суб’єк- 
тами господарювання

за сумісністю 
здійснення

Незалежні інвестиції – це вкладення капіталу у такі 
об’єкти інвестування, які можуть бути реалізовані як 
автономні;

Продовження табл. 1.1
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1 2

взаємозалежні інвестиції – це вкладення капіталу у 
такі об’єкти інвестування, у яких черговість реаліза-
ції чи подальша експлуатація залежить від інших 
об’єктів, та може здійснюватися лише у комплексі з 
ними;
взаємовиключні інвестиції – це вкладення капіталу у 
такі об’єкти інвестування, які можуть бути реалізо-
вані як альтернативні

за характером 
інвестування 

капіталу в 
інвестиційному 

процесі

Первинні інвестиції – це використання знов сфор-
мованого капіталу за рахунок як власних, так і по-
зичкових коштів;
реінвестиції – це повторне використання капіталу в 
інвестиційних цілях за умови попереднього його 
визволення у процесі реалізації раніше вибраних 
інвестиційних проектів, товарів чи фінансових 
інструментів;
дезінвестиції – процес вилучення раніше інвестова-
ного капіталу з інвестиційного обігу без подальшого 
використання в інвестиційних цілях (наприклад, для 
покриття збитків підприємства). Їх можна схаракте-
ризувати як негативні інвестиції підприємства

Джерело: розроблено на основі [11–14].

Ринковий	 підхід	 до	 аналізу	 сутності,	 форм	 та	 принципів	
здійснення	інвестиційної	діяльності	знайшов	своє	відображен-
ня	при	визначенні	терміна	“інвестиції”	в	українському	законо-
давстві.	У	Законі	України	“Про	інвестиційну	діяльність”	зазна-
чено,	що	інвестиціями	є	всі	види	майнових	та	інтелектуальних	
цінностей,	 що	 вкладаються	 в	 об’єкти	 підприємницької	 та	 ін-
ших	видів	діяльності,	у	результаті	чого	створюється	прибуток	
(дохід)	або	досягається	соціальний	ефект	[11].	

Безумовно,	 вкладення	 або	 інвестиції	 в	 основний	 капітал,	
тобто	створення	нових	потужностей	з	виробництва	машин,	ви-
готовлення	нової	продукції,	фінансування	будівництва	різних	
об’єктів	агропромислового	формування	з	подальшим	вилучен-
ням	 ефекту	 від	 обороту	 вкладеного	 капіталу	 є	 ніщо	 інше,	 як		
інвестиції.	

Закінчення табл. 1.1
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Таким	чином,	проаналізувавши	погляди	вітчизняних	і	зару-
біжних	 вчених-економістів	 щодо	 сутності	 поняття	 інвестиції,	
ми	дійшли	висновку,	що	найбільш	точне	визначення	цієї	 еко-
номічної	категорії	надав	Дж.	Кейнс	—	“всякий	приріст	цінності	
капітального	майна	незалежно	від	того,	чи	складається	останнє	
з	 основного,	 оборотного	 або	 ліквідного	 капіталу”.	 Необхідно	
зазначити,	що	під	оборотним	капіталом	автор	має	на	увазі	то-
варні	запаси	[2].	

Результативність	інвестиційної	діяльності	багато	в	чому	за-
лежить	 від	 ефективності	 системи	 управління	 формуванням,	
організацією	і	регулюванням	інвестиційного	процесу,	що	отри-
мала	назву	“інвестиційна	привабливість”.	Використання	такої	
економічної	категорії,	як	інвестиційна	привабливість,	вводить-
ся	 багатьма	 авторами	 для	 оцінки	 властивостей	 інвестиційної	
діяльності,	головним	чином	на	етапі	аналізу	її	стану	і	перспек-
тив,	щоб	схарактеризувати	їх	якісно	і	показати	можливість	ве-
дення	 успішної	 інвестиційної	 діяльності.	 У	 найзагальнішому	
сенсі	 інвестиційна	привабливість	—	це	самостійна	економічна	
категорія,	що	характеризується	не	тільки	стійкістю	фінансово-
го	стану	підприємства,	прибутковістю	капіталу,	а	й	курсом	ак-
цій	та	рівнем	виплачуваних	дивідендів.

Для	 більш	 чіткого	 розуміння	 розглянемо	 різні	 підходи	 до	
усвідомлення	поняття	інвестиційної	привабливості,	його	пере-
ваг	та	недоліків	(табл.	1.2).

Більшість	економістів	приблизно	однаково	трактують	зміст	
понять	 інвестиційний	 клімат,	 інвестиційна	 привабливість	 або	
стосовно	 економіки	 країни,	 галузі,	 регіону,	 підприємства,	 але	
при	 конкретизації	 структури	 цих	 понять,	 методів	 і	 методик	
оцінки	думки	вчених	істотно	розходяться.	Загальне	розуміння	
сутності	досліджуваної	категорії	таке:	 інвестиційна	привабли-
вість	підприємства	—	це	економічна	характеристика	доцільнос-
ті	інвестування	[16–18].

Вітчизняні	дослідники	мають	різні	погляди	щодо	цієї	еконо-
мічної	 категорії.	 Наприклад,	 Г.	 В.	 Козаченко,	 О.	 М.	 Антипов,		
О.	М.	Ляшенко,	Г.	І.	Дібніс	інвестиційну	привабливість	розгля-
дають	 як	 інтегральну	 характеристику	 підприємства,	 як	 об’єкт	
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майнового	 інвестування	з	позиції	перспектив	розвитку	(дина-
міки	 обсягів	 продажу,	 конкурентоспроможності	 продукції),	
ефективності	 використання	 ресурсів	 і	 активів,	 їх	 ліквідності,	
стану	платоспроможності	та	фінансової	стійкості,	а	також	зна-
чення	низки	неформалізованих	показників	[19];	С.	Ф.	Покро-
пивний	—	як	інтегровану	фінансово-економічну	оцінку	тієї	чи	
іншої	фірми,	як	потенційний	об’єкт	інвестування	[20].	Ці	авто-
ри	основну	увагу	акцентують	на	процесі	створення,	накопичен-
ня	і	вкладення	капіталу,	що	певною	мірою	характеризує	трак-
тування	виробничих	відносин.	На	наш	погляд,	більш	точне	ви-
значення	 аналізованої	 категорії	 дає	 Н.	 П.	 Макарій,	 який	
розглядає	інвестиції	як	справедливу	кількісну	та	якісну	харак-
теристику	 зовнішнього	 та	 внутрішнього	 середовища	 об’єкта	
[21].

Інвестиційна	 діяльність	 як	 єдність	 процесів	 вкладення	 ре-
сурсів	і	отримання	у	майбутньому	потоку	доходів	може	ефек-
тивно	здійснюватися	і	розвиватися	на	основі	встановлення	рів-
новаги	між	інвестиційним	попитом	й	 інвестиційною	пропози-
цією.	 Їх	 облік	 при	 аналізі	 та	 моделюванні	 інвестиційних	
процесів	 дає	 змогу	 виявити	 механізми	 саморегуляції	 інвести-
ційної	сфери	та	обґрунтувати	регулюючі	дії	держави,	спрямо-
вані	 на	 реалізацію	 можливостей	 ринкового	 механізму,	 визна-

Таблиця 1.2
Підходи до визначення поняття інвестиційної привабливості 

підприємства

Автор та його 
визначення поняття

Переваги 
визначення

Недоліки 
визначення

Бланк І. О. “Інвестиційна при-
вабливість підприємства – 
являє собою аналіз інвести-
ційної привабливості підпри-
ємства на основі фінансових 
показників, таких як: фінан-
сова стійкість, прибутковість, 
ліквідність активів та оборот-
ність активів” [12]

Зосередження ува-
ги на напрямах ін-
вестування та скла-
дових інвестиційної 
привабливості

Недостовірність 
інформації при 
аналізі фінансо-
вих показників, їх 
розрахунку у часі

Джерело: розроблено на основі [12–15]. 
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чення	шляхів	адаптації	існуючої	інвестиційної	сфери	до	ринку	
в	 нестабільній	 системі	 економічних	 відносин,	 досягнення	 ма-
кро-	і	мікроекономічної	збалансованості	економіки.

З	огляду	на	це,	ми	вважаємо,	що	вкладення	капіталу	й	отри-
мання	прибутку	можуть	відбуватися	у	різній	часовій	послідов-
ності	(рис.	1.1).

Послідовне	 протікання	 процесів,	 що	 розглядаються	 (що	 є	
оптимальним	 для	 інвестора),	 відбувається	 переважно	 при	 ін-
вестуванні	 у	 фінансові	 активи.	 У	 результаті	 чого	 досягається	
швидкий	 обіг	 грошових	 ресурсів,	 можливість	 оперативного	
управління	 обіговими	 коштами	 та	 забезпечення	 короткостро-
кової	(швидкої)	ліквідності	активів.	Але	при	цьому	можливий	
високий	ризик.

Паралельне	 ж	 протікання	 процесів	 вкладення	 капіталу	 і	
отримання	 прибутку	 також	 спостерігається	 при	 фінансовому	
інвестуванні,	 однак	 при	 цьому	 забезпечується	 можливість	 на-
ближення	моменту	початку	одержання	доходу.

Вкладення капіталу

Вкладення капіталу

Вкладення капіталу

Отримання прибутку 
від інвестицій

Отримання прибутку 
від інвестицій

Отримання прибутку від  
інвестицій

1. Послідовне

2. Паралельне

3. Інтервальне

Час

Рис. 1.1. Протікання процесів вкладання капіталу і отримання 
прибутку

       Джерело: розроблено на основі узагальнень дослідження.
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Такий	розгляд	вкладення	капіталу	односторонній,	не	врахо-
вує	 основне	 призначення	 матеріального	 виробництва.	 Тому	
процеси	вкладення	капіталу	та	отримання	прибутку	не	мають	
бути	 відокремлені	 від	 необхідності	 реальних	 інвестицій,	 для	
яких	 характерне	 інтервальне	 протікання	 процесів,	 що	 розгля-
даються.	Але	воно	передбачає	результати,	на	які	інвестору	не-
обхідно	 звернути	 особливу	 увагу:	 тривалий	 цикл	 дій,	 повіль-
ний	обіг	грошових	ресурсів,	низька	ліквідність	активів,	а	також	
можливість	впливу	на	інвестиційний	ризик	і	отримання	додат-
кового	часу	для	прийняття	рішень	щодо	подальшого	управлін-
ня.

Очевидно,	що	тільки	розглянувши	та	оцінивши	всі	ці	факто-
ри	в	комплексі,	можна	прийняти	рішення	щодо	вибору	страте-
гії	інвестиційної	діяльності	підприємства.

Ми	дотримуємося	тієї	точки	зору,	що	в	нинішніх	умовах	не-
стабільної	економіки	необхідно	дотримуватися	таких	основних	
функцій	інвестиційного	процесу:

1.	 Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища.	 У	
процесі	реалізації	цієї	функції	досліджуються	правові	умови	ін-
вестиційної	діяльності	загалом	і	в	розрізі	окремих	форм	інвес-
тицій;	аналізується	поточна	кон’юнктура	інвестиційного	ринку	
і	фактори,	що	її	визначають;	складається	прогноз	кон’юнктури	
інвестиційного	 ринку	 в	 розрізі	 окремих	 його	 сегментів,	 пов’я-	
заних	з	привабливістю	підприємства.

2.	Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності 
підприємства.	У	процесі	реалізації	цієї	функції,	виходячи	із	за-
гальної	стратегії	економічного	розвитку	агроформування	(фір-
ми),	 формується	 система	 цілей	 інвестиційної	 діяльності	 та	
основні	 її	 напрями	 на	 довгостроковий	 період,	 визначаються	
пріоритетні	завдання,	які	вирішуються	у	найближчій	перспек-
тиві.

3.	 Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів 
підприємства.	У	процесі	реалізації	цієї	функції	прогнозується	
загальна	потреба	в	інвестиційних	ресурсах,	необхідних	для	реа-
лізації	розробленої	 інвестиційної	стратегії	за	окремими	етапа-
ми	її	здійснення;	визначається	можливість	формування	інвес-



16

тиційних	ресурсів	за	рахунок	власних	джерел	(прибутку,	амор-
тизаційних	відрахувань	тощо).

4.	Оцінка інвестиційної привабливості окремих реальних про-
ектів і відбір найбільш ефективних з них.	 У	 процесі	 реалізації	
цієї	функції	вивчається	поточна	пропозиція	на	інвестиційному	
ринку;	відбираються	для	вивчення	 інвестиційні	проекти,	най-
більш	 відповідні	 інвестиційній	 стратегії	 підприємства;	 прово-
диться	ретельна	 їх	експертиза;	 за	кожним	 інвестиційним	про-
ектом	розраховується	рівень	прибутковості	та	інші	показники	
економічної	ефективності.	За	цим	критерієм	здійснюється	ран-
жування	розглянутих	варіантів	можливого	інвестування.

5.	Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інстру-
ментів і відбір найбільш ефективних з них.	У	процесі	реалізації	
цієї	 функції	 розглядаються	 відповідні	 пропозиції	 фінансових	
інструментів	на	ринку;	оцінюються	окремі	показники	їх	інвес-
тиційних	якостей;	проводяться	розрахунки	їх	реальної	ринко-
вої	 вартості;	 відбираються	 найбільш	 ефективні	 з	 них.	 Основу	
таких	фінансових	інструментів	складають	на	даний	час	акції	та	
інші	цінні	папери	(так	звані	“фондові	інструменти”).

6.	 Поточне планування та оперативне управління реаліза- 
цією окремих інвестиційних програм і проектів.	У	процесі	реалі-
зації	 цієї	 функції	 для	 забезпечення	 оперативного	 управління,	
сформованим	 інвестиційним	 портфелем	 розробляються	 різні	
види	поточних	планів,	серед	яких	найважливішу	роль	відігра-
ють	календарні	плани	реалізації	окремих	інвестиційних	проек-
тів	і	бюджети	цих	проектів.

7.	Організація моніторингу реалізації окремих інвестиційних 
програм і проектів.	У	процесі	реалізації	цієї	функції	формуєть-
ся	система	первинних	спостережуваних	показників,	пов’язаних	
з	реалізацією	кожної	інвестиційної	програми	та	окремих	інвес-
тиційних	проектів;	визначається	періодичність	збору	та	аналі-
зу	 інформації;	 виявляються	 причини	 відхилень	 реалізованих	
інвестиційних	 проектів	 від	 намічених	 термінів,	 обсягів,	 ефек-
тивності	тощо.

8.	Підготовка рішень про своєчасний вихід з неефективних ін-
вестиційних проектів	(продажу окремих фінансових інструмен-
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тів) і реінвестування капіталу.	 Внаслідок	 зміни	 кон’юнктури	
інвестиційного	 ринку,	 фінансового	 стану	 агроформування,	
прорахунків	 у	 формуванні	 інвестиційного	 портфеля	 та	 інших	
факторів	фактична	або	очікувана	ефективність	окремих	інвес-
тиційних	проектів	може	виявитися	набагато	нижчою,	ніж	роз-
рахункова.	У	цьому	випадку	приймається	рішення	про	вихід	з	
таких	 інвестиційних	 проектів	 (продажу	 окремих	 фінансових	
інструментів)	 і	 визначається	 форма	 цього	 виходу	 (реалізація,	
акціонування	тощо).	Відповідно	здійснюється	коригування	ін-
вестиційного	 портфеля	 шляхом	 підбору	 інших	 інвестиційних	
проектів	або	фінансових	інструментів,	куди	реінвестується	ви-
вільнений	капітал.

В	 основу	 рекомендацій	 з	 моніторингу	 інвестиційного	 рей-
тингу	 підприємств	 закладено	 розмежування	 понять:	 “інвести-
ційна	ситуація”,	“інвестиційний	клімат”,	“інвестиційна	приваб-	
ливість”.	 Інвестиційна	 ситуація	 характеризується	 інвестицій-
ною	 активністю	 й	 ефективністю	 інвестиційних	 процесів.	
Оцінка	інвестиційного	клімату	регіону	базується	на	аналізі	та	
прогнозах	соціально-економічної	ситуації	й	екологічної	обста-
новки.	

Інвестиційна	привабливість	залежить	від	таких	умов:	спри-
ятливої	 інвестиційної	ситуації	та	 інвестиційного	клімату	в	га-
лузі	та	регіоні,	а	також	наявності	переваг,	які	принесуть	інвес-
тору	додатковий	прибуток	або	зменшать	ризик.

Фактори,	 що	 впливають	 на	 інвестиційну	 ситуацію	 підпри-
ємства,	 можна	 об’єднати	 у	 дві	 групи:	 загальнонаціональну	 та	
регіональну.	 До	 загальнонаціональних	 факторів	 відносяться:	
інфляція;	податкова,	амортизаційна,	валютна	та	митна	політи-
ка;	 процентні	 ставки	 Центрального	 банку;	 організаційно-пра-
вова	основа	інвестиційної	діяльності,	а	до	регіональних	—	спе-
цифіка	 галузевої	 структури	 регіону;	 специфіка	 підприємства;	
рівень	 і	 динаміка	 зовнішньоекономічних	 зв’язків;	 географічні	
особливості	 підприємства;	 рівень	 життя;	 стан	 інфраструктури	
регіонального	інвестиційного	ринку.

Оцінка	 інвестиційної	 привабливості	 підприємства	 вимагає	
регулярного	 отримання	 інформації	 про	 фінансову	 ситуацію,	
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виконання	бюджету	і	його	сальдо,	платоспроможність	та	нако-
пичення	 підприємства,	 його	 фінансові	 потреби	 та	 позиції	 на		
товарних	ринках.

У	 процесі	 реформування	 економіки	 відбулася	 якісна	 зміна	
соціально-економічного	 механізму	 інвестування,	 що	 знайшов	
відображення	у	трансформації	економічної	категорії	“капіталь-
ні	 вкладення”	 в	 економічну	 категорію	 “інвестиції”,	 кожна	 з	
яких	 визначає	 свою	 специфічну	 систему	 економічних	 відно-
син.	Політико-економічний	зміст	економічної	категорії	“інвес-
тиції”	 визначається	 новими	 формами	 залучення	 і	 руху	 ресур-
сів,	 відносинами	 між	 учасниками	 інвестиційного	 процесу,	 що	
виникають	при	їх	реалізації	в	умовах	складного	ринку.

Розглядаючи	методологічні	принципи	дослідження	інвести-
ційної	сфери	з	точки	зору	системних	змін	економічних	відно-
син	 з	 приводу	 реалізації	 інвестицій,	 необхідно	 зазначити,	 що	
сутність	 відносин,	 що	 визначаються	 категоріями	 “капітальні	
вкладення”	та	“інвестиції”,	не	адекватна.	Різниця	цих	понять	в	
економічній	 теорії	 виникає	 у	 зв’язку	 з	 глибокими	 змінами	 в	
сутності	 процесів,	 які	 визначаються	 ними,	 трансформацією	
економічних	відносин	в	інвестиційній	сфері	у	дефіцитній	еко-
номіці	[22–28].

Аналізуючи	різні	підходи	до	визначення	капітальних	вкла-
день	та	інвестицій,	деякі	вчені-економісти	стверджують,	що	по-
няття	 “інвестиції”	 є	 більш	 широким,	 ніж	 “капітальні	 вкладен-
ня”.	 Вони	 не	 збігаються	 кількісно	 і	 розрізняються	 якісно.	
Останні	виступають	однією	з	можливих	форм	інвестицій.

Політико-економічний	зміст	категорії	“інвестиції”,	на	нашу	
думку,	слід	визначати	шляхом	аналізу	розвитку	і	модифікації	в	
процесі	економічних	перетворень	форм	реалізації	інвестицій.

Реалізація	відбувається	в	інвестиційній	сфері,	яка	представ-
ляє	собою	систему	економічних	відносин	з	приводу	залучення	
та	 руху	 інвестицій.	 При	 цьому	 виокремлюються	 сфери:	 капі-
тального	будівництва,	інноваційна,	обігу	фінансового	капіталу,	
реалізації	майнових	прав,	відтворення	людського	капіталу.

Кожен	елемент	інвестиційної	сфери	характеризується	набо-
ром	своїх	учасників-суб’єктів	інвестиційної	діяльності.	За	роки	
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реформ	 їх	 кількісний	 склад	 суттєво	 зріс	 при	 одночасному	
збільшенні	об’єктів	інвестиційної	діяльності,	розширенні	спек-
тра	потенційних	і	фактичних	джерел	фінансування.	При	цьому,	
однак,	 спостерігається	 кількісне	 скорочення	 обсягів	 інвести-
цій.

Неприпустиме	 скорочення	 обмежених	 капітальних	 вкла-
день,	 втрата	 управління	 інвестиційним	 процесом	 призвели	 до	
згортання	відтворення	основних	фондів	як	пасивної,	 так	 і	 ак-
тивної	 її	 частин.	 Тут	 видається	 доречним	 навести	 зауваження	
К.	Маркса:	 “Хоч	би	якою	була	громадська	форма	процесу	ви-
робництва,	він	у	будь-якому	випадку	повинен	бути	безперерв-
ним,	повинен	періодично	все	знову	і	знову	проходити	одні	й	ті	
самі	стадії.	Так	само,	як	суспільство	не	може	кинути	спожива-
ти,	так	не	може	воно	і	кинути	виробляти.	Тому	всякий	громад-
ський	 процес	 виробництва,	 що	 розглядається	 в	 постійному	
зв’язку	і	в	безперервному	потоці	свого	відновлення,	є	в	той	же	
час	процесом	відтворення”	[29].

Ґрунтовне	 вивчення	 проблем	 інвестиційної	 сфери	 та	 мето-
дичний	підхід	до	оцінки	ефективності	інвестиційної	діяльності	
підприємств,	що	враховує	відносний	характер	стратегічних	ці-
лей	і	напрями	їх	здійснення,	дає	змогу	використовувати	проце-
дуру	вибору	найбільш	ефективного	варіанта	з	числа	альтерна-
тивних	 інвестиційних	 рішень,	 що	 здійснюється	 у	 межах	 їх	
оптимізації.	Такий	підхід	відповідає	ключовим	положенням	те-
орії	ефективності,	яка	регламентує	пошук	порівняльних	оцінок	
на	основі	співвідношення	результату	діяльності	до	витрат,	що	
зумовлює	його	досягнення.

Результат	 діяльності	 моделюється	 в	 процесі	 визначення	
мети	 й	 відповідає	 висунутим	 цілям	 інвестиційної	 діяльності	
підприємств.	 Ідеологія	 цього	 дослідження	 ставить	 на	 чільне	
місце	ринкові	принципи	господарювання,	дає	можливість	вио-
кремити	низку	цільових	орієнтирів	 і	обумовлених	ними	стра-
тегій,	що	формують	характер	 і	спосіб	відображення	кінцевого	
результату.	 Взаємозв’язок	 поставлених	 цілей	 і	 результатів	 ін-
вестиційних	 характеристик	 розглядається	 як	 основний	 прин-
цип	оцінки	їх	ефективності.
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Варіантність	цілей	обумовлює	другий	принцип	—	допусти-
мість	використання	кількох	критеріїв	оптимальності,	а	концеп-
туальна	орієнтація	на	превалювання	завдань	ринкового	харак-
теру	 —	 третій	 принцип,	 що	 передбачає	 для	 характеристики		
результату	 використовувати	 не	 тільки	 показники	 доходу,	 а	 й	
дивіденди	і	доходи	для	майбутніх	реінвестицій.

При	розгляді	розширеної	сукупності	проблем	інвестиційної	
сфери	 можуть	 використовуватися	 і	 додаткові	 показники,	 що	
характеризують	 результативність	 заходів	 у	 різних	 напрямах		
інвестиційної	діяльності	—	виробничої,	комерційної	та	фінан-
сової.

Переваги	поєднання	реальних	і	фінансових	інвестицій,	спря-
мованих	на	досягнення	загальних	стратегічних	цілей	підприєм-
ства,	 можливості	 здійснення	 безупинного	 процесу	 отримання	
підприємством	доходів	(з	наростаючою	інтенсивністю),	що	дає	
можливість	здійснювати	додаткові	капітальні	вкладення	 і	під-
тримувати	його	платоспроможність,	наведено	на	рис.	1.2.	

Звісно,	що	впровадження	запропонованого	методологічного	
підходу	 і	методичних	розробок	з	організації	ефективної	систе-
ми	 інвестицій	 у	 практику	 економічних	 обґрунтувань	 забезпе-
чать	поступальне	зростання	і	розвиток	інвестиційної	діяльності	
підприємств,	нададуть	 їм	гнучкий,	адаптивний	характер,	необ-
хідний	в	умовах	нестабільної	економіки	і	дадуть	змогу	подолати	
негативні	тенденції	перехідного	періоду.	Саме	в	цьому	напрямі	
бачиться	 можливість	 використання	 стимулюючих	 джерел,	
властивих	 ринковій	 системі	 господарювання.	 При	 проведенні	
рейтингової	 оцінки	 інвестиційної	 привабливості	 підприємств	
виокремлюються	найбільш	значущі	ознаки,	що	мають	бути	за-
гальними	 для	 всіх	 підприємств	 і	 галузі,	 а	 також	 відображати	
найважливіші	 для	 інвестора	 сторони	 діяльності	 оцінюваних	
підприємств.	Для	оцінки	інвестиційної	привабливості	у	цій	ро-
боті	використовувався	експертний	метод.	Цей	метод	реалізова-
ний	шляхом	обробки	думок	фахівців	підприємств.

Ознаки,	 вибрані	 нами	 з	 урахуванням	 галузевої	 структури	
промисловості,	розташовані	в	порядку	зменшення	їх	значення	
для	інвестора:
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Рис. 1.2. Модель поєднання реального і фінансового інвестування
  Джерело: розроблено на основі узагальнень дослідження.
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•	 експортний	потенціал	підприємства;
•	 науково-технічний	потенціал	підприємства	(фірми);
•	 частка	у	валовому	доході	галузі;
•	 стабільність	ринку	збуту;
•	 показник	 фінансової	 стійкості	 підприємства	 (за	 основ-	

ний	 показник	 фінансової	 стійкості	 береться	 відношення	
дебіторської	заборгованості	до	кредиторської	в	середньо-
му	по	підприємствах	галузі);

•	 наявність	сировинної	бази;
•	 кінцівка	продукції;
•	 час	виробничого	циклу;
•	 необхідний	обсяг	інвестицій	(під	необхідним	обсягом	ін-

вестицій	розуміється	мінімальний	обсяг	необхідних	вкла-
день	в	один	проект,	що	реалізується	на	підприємстві).

Якщо	розвиток	підприємства	визначається	його	фінансови-
ми	можливостями,	то	для	інвестора	визначальну	роль	відігра-
ють	 три	 параметри:	 максимальна	 величина	 вкладень,	 швид-
кість	 повернення	 капіталу	 і	 розмір	 кумулятивного	 доходу	 на	
останній	рік	дії	вкладень	(рис.	1.3).	

Рис. 1.3. Цикл інвестицій

I   – інвестування передвиробничих витрат;
II  – повернення вкладеного капіталу;
III – отримання доходу.

       Джерело: розроблено на основі узагальнень дослідження.

Дохід
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Рік
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Вичленення	 послідовних	 специфічних	 фаз	 (етапів)	 життє-
вого	 циклу	 інвестицій	 дає	 змогу	 згрупувати	 управлінські	 зу-
силля	на	вузлових	проблемах	кожного	періоду	з	тим,	щоб	до-
вести	його	до	наміченого	перехідного	стану.	А	це,	своєю	чергою,	
створює	сприятливі	умови	для	оптимізації	системи	управління	
інвестиціями,	 формування	 відповідної	 структури	 управлін-
ського	 апарату	 і	 постановки	 перед	 його	 ланками	 конкретних	
завдань	з	чіткими	граничними	параметрами	(табл.	1.3).

Організація	інвестиційного	процесу	починається	з	розробки	
підприємством	 інвестиційної	 політики,	 яка	 визначає	 цільові	
установки	 у	 сфері	 інвестицій,	 механізм	 реалізації	 інвестицій-
ного	процесу.	Як	показує	досвід,	це	доцільно	оформляти	у	ви-
гляді	документа.

Таблиця 1.3
Фази життя інвестиційного процесу та форми його регулювання

Фаза Процес Форма регулювання

Передінвестиційна Маркетингові дослі-
дження (сегментуван-
ня ринку і позиціону-
вання товару), пошук і 
оцінка потенційних ін-
весторів, складання і 
підписання протоколів 
про наміри, договорів

Формулювання техніко-
економічних умов місце-
вих органів для здій-
снення інвестицій, на-
дання пільг; організація 
консорціумів і виділення 
коштів

Інвестиційна Будівництво об’єктів і 
введення їх в експлуа-
тацію

Координація будівель-
но-монтажних робіт, 
сприяння в транспорт-
ному і матеріальному за-
безпеченні, допомога у 
взаємодії з представни-
ками галузі та регіону

Експлуатаційна Виробництво продукції 
та надання послуг, 
компенсація інвести-
цій, отримання прибут-
ку

Надання пільг вироб- 
ництву продукції і послуг, 
надання площ для реалі-
зації, створення вільної 
економічної зони та ін.

Джерело: адаптовано на основі [29].
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Залежно	 від	 цілей	 підприємства	 та	 інвестора,	 інвестиційна	
програма	 є	 “компромісом”	 між	 необхідним	 рівнем	 прибутко-
вості	 та	 ризиком	 вкладення	 капіталу;	 інвестиційна	 програма	
визначає	 також	 таку	 характеристику	 активів,	 як	 ліквідність,	 і	
покликана	 мінімізувати	 фактор	 ризику	 шляхом	 формування	
диверсифікованого	інвестиційного	портфеля.

Агропромисловий	 комплекс	 України	 в	 силу	 об’єктивних	
природних	 передумов	 є	 привабливим	 для	 інвесторів,	 яких	 ці-
кавить	високий	прибуток	і	швидка	окупність	капіталовкладень	
(виробництво	соняшника,	сої	та	ін.).	Для	залучення	інвестицій	
в	окремі	підгалузі	агропромислового	виробництва	потрібне	ак-
тивне	 державне	 втручання,	 оскільки	 наявність	 виробництва	 є	
фундаментом	 економічної	 безпеки	 країни,	 її	 економічного	 су-
веренітету.

Думки	науковців	щодо	змістовності	категорії	“інвестиційна	
привабливість”,	яка	є	об’єктом	активних	наукових	досліджень,	
різняться,	 але	 суттєво	 доповнюють	 одна	 одну	 [30–32	 та	 ін.].	
Більшість	з	них	доходять	висновку,	що	інвестиційна	привабли-
вість	об’єктів	—	це	узагальнена	характеристика	переваг	і	недо-
ліків	об’єктів	інвестування	з	позиції	конкретного	інвестора.

Нині	існує	дві	точки	зору	на	роль	держави	в	активізації	ін-
вестиційних	 процесів.	 Перша	 виходить	 з	 того,	 що	 “державне	
втручання	не	може	забезпечити	більш	ефективний	розподіл	ре-
сурсів,	 ніж	 ринковий	 механізм”.	 Друга	 полягає	 в	 тому,	 що	
невід’ємним	атрибутом	управління	в	сучасній	ринковій	еконо-
міці	є	державне	регулювання,	державний	протекціонізм	у	пері-
од	 складної	 структурної	 перебудови	 національного	 господар-
ства	[33,	с.	168].	Аналіз	міжнародного	досвіду	щодо	залучення	
інвестицій	 дає	 змогу	 зробити	 висновок,	 що	 в	 тих	 країнах,	 де	
“держава	 відсторонюється	 від	 управління	 економічним	 роз-	
витком,	надходження	інвестицій	не	забезпечує	стабільний	і	ви-
сокий	темп	економічного	зростання,	а	неконтрольований	при-
плив	іноземного	капіталу	призводить	до	зниження	керованості	
економіки	і	до	втрати	економічного	суверенітету”	[34,	с.	21].

Реалізація	 інвестиційної	 привабливості	 агропромислових	
формувань	 багато	 в	 чому	 зумовлена	 тією	 роллю,	 яку	 виконує	
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держава	в	 інвестиційному	процесі.	Наявні	серйозні	внутрішні	
причини,	що	стримують	інвестиційну	активність	і	роблять	не-	
ефективними	інвестиції	у	виробництво.

До	основних	чинників,	що	визначають	державне	втручання	
у	вітчизняну	інвестиційну	сферу,	відносяться:

•	 висока	частка	сировинних,	окремих	галузей	 і	військово-
промисловий	комплекс;	

•	 висока	капіталомісткість	вітчизняної	економіки	і	низька	
оборотність	капіталу;

•	 розпад	 багатьох	 видів	 виробництв,	 включаючи	 оборон-
ний	комплекс;

•	 повний	знос	основних	виробничих	фондів	промисловості;
•	 призупинення	досліджень	у	перспективних	наукових	на-

прямах	і	відплив	наукових	кадрів	за	кордон;
•	 необхідність	 створення	 нової	 ринкової	 інфраструктури,	

здатної	організувати	стійкий	інвестиційний	процес;
•	 правовий	та	інформаційний	вакуум	в	інвестиційній	сфе-

рі;
•	 недосконалість	і	недостатність	інформації	для	прийняття	

ефективних	управлінських	рішень;
•	 об’єктивна	 потреба	 розвитку	 окремих	 територій	 (регіо-

нів);
•	 нездатність	 ринку,	 в	 тому	 числі	 й	 інвестиційного,	 забез-

печити	перетікання	капіталів	у	соціально	значущі	галузі	
та	об’єкти,	незважаючи	на	самоорганізаційні	можливості.

Активізації	 інвестиційних	 процесів	 сприятиме	 обґрунтова-
на	система	державного	регулювання,	спрямована	на	підтримку	
і	розвиток	виробництва	з	високими	технологіями,	що	забезпе-
чують	 конкурентоспроможність	 вітчизняного	 виробництва	 на	
світовому	 ринку.	 Це,	 своєю	 чергою,	 неможливо	 без	 наукового	
обґрунтування	 підходів	 до	 управління	 інвестиційним	 проце-
сом,	а	також	розробки	такого	механізму	управління	інвестицій-
ною	привабливістю,	який	би	сприяв	гнучкій	взаємодії	держав-
них	структур	і	суб’єктів	ринку,	активізації	інвестиційної	діяль-
ності,	 підвищенню	 ефективності	 капіталовкладень.	 Частка	
державного	втручання	в	інвестиційну	сферу	залежить	від	особ-	



ливостей	історичного	розвитку	країни,	частки	державного	сек-
тору	в	економіці,	характеру	вирішуваних	завдань.

АПК	 —	 найважливіша	 складова	 народногосподарського	
комплексу	життєзабезпечення	населення,	тому	зрозуміла	необ-
хідність	 у	 державному	 регулюванні	 стійкого	 відновлення,	 у	
тому	числі	й	інвестиційної	діяльності,	як	основи	забезпечення	
процесу	 розширеного	 відтворення.	 Проте	 специфіка	 необхід-
ності	 у	 державному	 регулюванні	 інвестиційної	 діяльності	 по-	
в’язана	із	специфікою	інвестиційного	процесу	в	аграрному	сек-
торі.	Ще	раз	наголосимо	на	його	визначальній	ролі	в	усій	сис-
темі	 агропромислового	 комплексу.	 У	 науковій	 літературі	 зна-
чна	увага	приділяється	різним	підходам	до	формування	інвес-
тиційної	 політики	 в	 АПК.	 Однак,	 практично	 всі	 згодні,	 що	
повна	 відмова	 від	 державного	 інвестиційного	 забезпечення	
сільськогосподарського	 товаровиробника	 не	 можлива	 через	
його	 галузеві	 особливості.	 Водночас,	 є	 різні	 точки	 зору	 щодо	
ступеня	інвестиційної	підтримки	агропромислового	комплексу	
з	боку	держави,	коли	йдеться	про	його	основні	складові,	їх	за-
лежність	та	пріоритетність	розвитку	на	кожному	етапі.

Так,	 наприклад,	 В.	 Корнєєв	 серед	 принципів	 державної	 ін-
вестиційної	 політики	 в	 агропромисловому	 комплексі	 пріори-
тетними	вважає	ті,	відповідно	до	яких,	з	одного	боку,	має	здій-
снюватися	послідовна	децентралізація	інвестиційного	процесу	
на	 основі	 розвитку	 різних	 форм	 власності,	 підвищення	 ролі	
внутрішніх	(власних)	джерел	накопичення	підприємств,	а	з	ін-
шого	—	необхідна	державна	підтримка	підприємств	за	рахунок	
централізованих	інвестицій	з	урахуванням	переходу	від	безпо-
воротного	бюджетного	фінансування	до	кредитування	на	плат-
ній	 основі,	 збереження	 бюджетного	 фінансування	 переважно	
для	соціально	значущих	об’єктів,	що	мають	некомерційний	ха-
рактер	 і	 не	 мають	 у	 своєму	 розпорядженні	 власних	 коштів		
[35].

Характерною	 ознакою	 ринкової	 економіки	 є	 її	 циклічний	
розвиток,	 коли	 періоди	 швидкого	 зростання	 та	 активного	 ін-
вестування	змінюються	економічними	кризами,	падінням	тем-
пів	зростання,	а	іноді	й	абсолютних	рівнів	ВВП.	Мета	держав-

26
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ного	регулювання	—	вирівнювання	таких	циклічних	тенденцій	
на	основі	гальмування	надлишкової	інвестиційної	активності	у	
періоди	піднесення	та	штучного	стимулювання	інвестиції	при	
спаді	 виробництва.	 Загальну	 схему	 важелів	 державного	 регу-
лювання	 умов	 інвестиційної	 діяльності	 в	 аграрному	 секторі	
представлено	на	рис.	1.4.

На	даному	етапі	склалася	ситуація,	коли	державної	підтрим-
ки	і	бюджетного	фінансування	інвестиційної	діяльності	уже	не-
достатньо	 для	 ефективного	 розвитку	 аграрного	 сектору.	 В	
Україні	традиційно	на	першому	місці	стояли	внутрішньонаціо-
нальні	 джерела,	 за	 рахунок	 яких	 здійснювалося	 фінансування	
інвестицій.	 Можна	 зазначити	 певну	 зміну	 в	 структурі	 джерел	

Рис. 1.4. Важелі державного регулювання умов інвестування  
в аграрній сфері АПк

       Джерело: за даними [22].
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фінансування	 —	 знижується	 частка	 власних	 засобів	 підпри-
ємств	при	зростанні	питомої	ваги	кредитів	банків.

Динаміка	змін	у	структурі	інвестицій	в	основний	капітал	за	
джерелами	інвестування	наведена	на	рис.	1.5.

Поява	такої	тенденції	загрози	не	створює.	Але	на	цьому	ета-
пі	розвитку	економіки,	коли	більше	половини	підприємств	не-
рентабельні,	роль	прибутку	як	джерела	фінансування	інвести-
цій	 скоротилася,	 а	 використання	 амортизаційних	 відрахувань	
для	фінансування	стало	швидше	виключенням,	ніж	правилом.

Звернемо	увагу	та	проаналізуємо	значні	відмінності	у	здійс-	
ненні	інвестиційної	діяльності	в	аграрній	сфері	за	кордоном,	де	
інвестиційні	процеси	протікали	в	умовах	функціонування	рин-
кової	економіки,	і	в	Україні,	де	стан	економіки	можна	схаракте-
ризувати	як	перехідний.	Звичайно,	відбулися	позитивні	зміни	
за	 останні	 10–12	 років	 у	 сфері	 розвитку	 інвестиційної	 діяль-
ності	порівняно	з	періодом	адміністративної	планової	економі-
ки.	Основні	відмінності	характеристик	здійснення	інвестицій-

Освоєно (використано) капітальних інвестицій, тис. грн
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Рис. 1.5. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами 
фінансування, %

    Джерело: розраховано за даними [144].
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ної	 діяльності	 в	 агропромисловому	 виробництві	 в	 економіках	
різного	типу	представлені	у	табл.	1.4.

Можна	констатувати	наявність	певних	сприятливих	умов	в	
економіці	ринкового	типу,	що	сформувалася	у	розвинених	кра-
їнах,	для	забезпечення	ефективної	інвестиційної	діяльності.	Го-
ловна	відмінність	у	здійсненні	 інвестиційної	діяльності	в	еко-
номіках	 різного	 типу	 полягає	 у	 ступені	 державної	 підтримки,	

Таблиця 1.4

Порівняльний аналіз здійснення інвестиційної діяльності в АПк  
в економіках різного типу

Характерис-
тика

Планова 
економіка 
(Україна до 

1991 р.)

Ринкова  
економіка 

(розвинені країни)

економіка 
перехідного 

періоду (Україна 
у цей час)

Роль держави  
в розвитку АПК

Активна Регулювання  
і активна підтримка

Пасивна

Учасники 
інвестиційної 
діяльності

Держава, 
державні 
підприємства

Необмежена 
кількість  
учасників

Необмежена 
кількість  
учасників

Джерела 
фінансування

Бюджет  
і власні кошти 
підприємств

Різні: власні  
і залучені кошти, 
іноземні інвести-
ції, бюджетні 
кошти тощо

Різні: власні  
і залучені кошти, 
іноземні інвести-
ції, бюджетні 
кошти тощо

Концентрація 
інвестиційних 
ресурсів

Реальне 
виробництво

Виробництво, 
сфера обігу, ринок 
ЦП

Виробництво, 
сфера обігу, 
ринок ЦП

Основні 
підходи  
до економічної 
оцінки ефек-
тивності

Техніко-еконо-
мічне обґрунту-
вання прийня-
того раніше 
рішення щодо 
капітальних 
вкладень 

Комплексний 
аналіз і оцінка 
реалізованості та 
ефективності 
конкретного 
проекту

Поступовий 
перехід до 
проектного 
аналізу з частко-
вим збереженням 
минулого досвіду

Масштабність 
інвестиційних 
проектів

Переважно 
крупномасш-
табні 

Поєднання про- 
ектів різних тер- 
мінів окупності 

Короткострокові, 
швидкоокупні

Джерело: власна розробка авторів.
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джерелах	фінансування	інвестицій,	основних	підходах	до	оцін-
ки	інвестицій.

Вивчення	досвіду	розвинених	країн	із	стимулювання	інвес-
тицій	показує,	що	адаптована	до	умов	сільського	господарства	
інвестиційна	політика	дає	можливість	економічно	підтримува-
ти	сільських	товаровиробників,	заохочувати	виробництво	кон-
курентоспроможної	 продукції,	 зберігати	 і	 підвищувати	 родю-
чість	 ґрунту,	 впроваджувати	 нові	 інноваційні	 технології,	 що	 в	
результаті	 дає	 змогу	 забезпечити	 продовольчу	 й	 економічну	
безпеку	цих	країн	[36].

Отже,	функціонування	економічної	системи	можливе	лише	
за	умови	її	забезпечення	матеріальними,	трудовими,	фінансо-
вими	та	іншими	ресурсами.	Їх	акумулювання	і	використання	у	
виробничому	процесі	є	основою	інвестиційної	діяльності,	яка	
забезпечує	 розвиток	 економіки	 і	 суспільної	 системи	 загалом.	
Тому	теоретичне	розв’язання	проблеми	регулювання	інвести-
ційної	 діяльності	 —	 одна	 із	 найважливіших	 передумов	 для	
ефективної	 практики	 організації	 управління	 та	 планування	
економікою.	 Сучасний	 стан	 економіки,	 нестабільність	 полі-
тичної	сфери,	інвестиційні	процеси	підвищують	ризикованість	
інвестицій	та	створюють	певні	труднощі	у	формуванні	довго-
строкової	 інвестиційної	 програми;	 це,	 своєю	 чергою,	 вимагає	
ретельного	 аналізу	 і	 перспективного	 планування.	 Слід	 зазна-
чити,	що	жодна	програма	не	здатна	в	довгостроковому	аспекті	
передбачити	 всі	 тенденції	 і	 зміни	 економічної	 ситуації,	 отже,	
при	складанні	інвестиційної	програми	необхідно	передбачити	
альтернативні	 варіанти	 її	 розвитку	 і	 можливість	 адаптивної	
зміни	 даних	 варіантів	 або	 розробити	 механізм	 прийняття	 ін-
вестиційних	рішень	в	умовах	ризику	і	невизначеності.

1.2.  Узагальнення зарубіжного досвіду механізмів  
 підвищення інвестиційної привабливості підприємств

У	 кожній	 країні	 існують	 свої	 закони	 та	 органи	 управління	
регіональним	 розвитком,	 які	 регулюють	 формування	 інвести-
ційної	 привабливості	 регіону.	 Наприклад,	 у	 Франції	 працює	
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Комітет	з	проблем	регіональної	діяльності	й	устрою	територій,	
який	приймає	державні	рішення	щодо	регіонального	розвитку;	
у	 Польщі	 існує	 державна	 рада	 територіального	 розвитку;		
у	США	працює	Президентська	комісія	з	проблем	федералізму;	
при	Кабінеті	міністерства	Канади	 існує	Комітет	з	питань	еко-
номічного	й	регіонального	розвитку;	в	Японії	при	Кабінеті	мі-
ністрів	 працює	 економічна	 консультаційна	 рада,	 що	 планує	
комплексний	розвиток	територій	[37,	с.	101].	

У	Польщі	важливу	роль	при	формуванні	інвестиційної	при-
вабливості	 регіону	 відіграють	 держструктури.	 Спочатку	 полі-
тикою	регулювання	закордонних	інвестицій	в	країні	займалося	
Міністерство	 приватизації,	 проте	 потім	 було	 створено	 новий	
спеціалізований	 орган	 —	 Державне	 агентство	 по	 закордонних	
інвестиціях.	 На	 першому	 етапі	 в	 країні	 діяли	 два	 загальнона-	
ціональні	і	безліч	регіональних	органів.	Проте	виникали	труд-
ності	при	вирішенні	організаційних	питань	агентами	потенцій-
них	 інвесторів	 через	 багаторівневість	 системи.	 Зараз	 у	 країні	
діє	Польське	агентство	з	питань	 інформації	та	 інвестицій,	яке	
надає	 послуги	 “з	 одних	 рук”	 і	 діє	 від	 імені	 уряду	 [38,	 с.	 101–
103].	 Німеччина	 має	 децентралізовану	 структуру	 управління.	
Землі	ФРН	функціонують	як	окремі	держави,	які	мають	суве-
ренітет	 і	 юридично	 не	 підлягають	 федерації.	 Повноваження	
суб’єктів	 федерації	 дають	 їм	 можливість	 здійснювати	 широке	
самоврядування:	бути	хазяями	на	своїй	території,	впливати	на	
розвиток	 економіки,	 охорону	 довкілля,	 соціально-культурне	
життя,	гарантувати	громадянські	права	і	права	людини.	Відпо-
відно	 до	 ст.	 109	 Конституції	 ФРН	 передбачається	 самостій-
ність	і	незалежність	бюджетів	земель	і	федерації.	Кожна	земля	
має	свою	конституцію,	демократично	обраний	земельний	пар-
ламент	 (ландтаг),	 земельне	 управління	 —	 уряд.	 Кожна	 земля	
має	 власне	 земельне	 законодавство,	 яке	 не	 суперечить	 феде-
ральному,	 а	 також	 своє	 громадянство,	 але	 основним	 є	 грома-
дянство	 ФРН.	 Для	 розв’язання	 можливих	 протиріч	 між	 цен-
тром	і	землями	існує	Федеральний	Конституційний	суд	Німеч-
чини.	 Таким	 чином,	 існує	 подвійний	 розподіл	 влади,	 згідно	 з	
яким	не	лише	федерація,	але	і	кожна	земля	мають	власний	пар-
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ламент,	уряд	і	суди	[38,	с.	34–37].	Важливе	місце	у	формуванні	
інвестиційної	 політики	 регіонів	 Великобританії	 належить	 ре-	
гіональним	агентствам	та	корпораціям	розвитку	(Шотландське	
та	 Уельське	 агентства	 розвитку,	 корпорації	 розвитку	 районів	
лондонських	 доків	 та	 ріки	 Мейсер).	 Такі	 організації	 можуть	
краще	зосередитись	на	дослідженні	проблем	та	переваг	розви-
тку	 регіону	 та	 забезпечити	 його	 подальше	 процвітання.	 З	 ме-
тою	 сприяння	 розвитку	 регіональної	 політики	 стимулювання	
інвестицій	 видаються	 позички	 Європейського	 інвестиційного	
банку	на	пільгових	умовах	до	50	%	вкладень	в	основний	капі-
тал	[39,	с.	141–143].	У	Великобританії	іноземні	інвестори	звіль-
нені	від	отримання	дозволів	на	здійснення	своєї	діяльності	на	
території	 держави.	 Перевагою	 у	 законодавстві	 Англії	 є	 те,	 що	
згідно	Закону	“Про	промисловість”	(1975	р.):	“уряд	може	забо-
ронити	 купівлю	 іноземними	 інвесторами	 важливих	 підпри-
ємств	 обробної	 промисловості,	 якщо	 це	 суперечить	 інтересам	
держави.	 В	 галузях	 авіаційного	 та	 водного	 транспорту	 діяль-
ність	іноземних	компаній	дозволяється	лише	під	національним	
контролем”	[40,	с.	141–143].	Створення	таких	обмежувальних	
заходів	 сприяє	 підтримці	 національних	 інтересів,	 реалізації		
поставлених	цілей.	

Великий	 інтерес	 у	 формуванні	 регіональної	 інвестиційної	
політики	справляє	Канада.	У	країні	створений	розподіл	повно-
важень	 між	 федеральними	 і	 провінційними	 органами	 влади	
щодо	 регулювання	 інвестиційної	 діяльності	 [41,	 c.	 142–143].	
Провінції	можуть	на	своєму	рівні	регулювати	в	законодавчому	
порядку	 іноземні	 інвестиції,	 якщо	 це	 регулювання	 не	 супере-
чить	федеральному	законодавству.	Це	дає	можливість	узгодити	
дії	щодо	залучення	іноземних	інвестицій	та	сприяє	підвищен-
ню	інвестиційної	привабливості	регіону.	Налагоджена	система	
державного	регулювання	дає	змогу	полегшити	умови	ведення	
бізнесу.	

Для	 здійснення	 підприємницької	 діяльності	 на	 території	
будь-якої	провінції	(регіону)	іноземні	інвестори	повинні	отри-
мати	 федеральну	 ліцензію.	 Всі	 ці	 положення,	 як	 і	 діяльність	
іноземних	 інвесторів	 на	 території	 Канади,	 регулюються	 Зако-
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ном	“Про	іноземні	інвестиції”,	прийнятим	у	1985	р.	Також	у	Ка-
наді	 існує	 контроль	 держави	 за	 допущенням	 іноземних	 інвес-
торів	 у	 національну	 економіку.	 Цей	 контроль	 передбачає,	 що	
іноземний	інвестор	перед	започаткуванням	своєї	справи	на	те-
риторії	Канади,	повинен	подати	на	розгляд	державних	органів	
повідомлення	або	заявку	на	інвестиції	в	Канаді	[42,	c.	142–143].	
Ускладнення	 процедури	 оформлення	 документів	 на	 ведення	
бізнесу	 знижує	 потоки	 інвестицій	 до	 країни.	 Чим	 складніша	
процедура	започаткування	бізнесової	діяльності,	створення	но-
вих	проектів,	тим	менш	привабливим	буде	регіон	для	інвесту-
вання.	Чудовим	прикладом	спрощення	процедури	заснування	
підприємств	і	тим	самим	підвищення	привабливості	регіонів	є	
Південно-Африканська	Республіка.	Тут	процедура	заснування	
корпорації	зводиться	до	резервування	назви	і	реєстрації	заяви	
про	створення	агроформування	в	окремій	Реєстраційній	палаті	
закритих	 корпорацій	 [43,	 с.	 68].	 При	 створенні	 підприємства	
непотрібно	 більше	 ніяких	 установчих	 документів,	 зокрема	 не	
потребують	 реєстрації	 печатки	 та	 штампи	 агроформування.	
Такі	законодавчі	стимули	полегшують	процес	започаткування	
господарської	діяльності,	зокрема	 і	для	 інвесторів	у	створенні	
нових	проектів,	що	робить	країну	привабливою	для	вливання	
капіталу.	Розглядаючи	інституційну	систему	Франції,	варто	за-
уважити,	 що	 територіальну	 структуру	 країни	 утворюють	 три	
рівні:	регіон,	департамент,	комуна.	Загалом	метрополія	поділя-
ється	 на	 22	 регіони,	 96	 департаментів	 і	 приблизно	 36	 тис.	 ко-
мун.	У	кожному	регіоні	існує	регіональна	рада.	Державну	вла-
ду	представляє	префект	регіону,	який	має	певну	владу	по	від-
ношенню	 до	 всіх	 зовнішніх	 служб	 різних	 відомств.	 Кожному	
рівню	 управління	 надані	 права,	 можливості	 та	 кошти	 для	 рі-
шення	 тих	 питань,	 які	 найкраще	 підлягають	 управлінському	
впливу	саме	у	кожній	структурній	одиниці.	Серед	центральних	
установ,	 які	 відповідають	 за	 регіональну	 політику	 Франції,	
розрізняють:	Делегацію	з	облаштування	території	 і	регіональ-
ного	розвитку,	Міжвідомчий	комітет	з	облаштування	і	розвит-	
ку	території,	Національний	комітет	з	облаштування	території,	
Міжвідомчий	комітет	допомоги	з	розміщення	видів	економіч-
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ної	діяльності	та	Фонд	облаштування	і	розвитку	території	[43,	
с.	 40–42].	 Органами	 регулювання	 інвестиційної	 діяльності	 в	
країні	та	її	регіонах	є	Національний	банк	та	Міністерство	еко-
номіки,	фінансів	і	бюджету,	при	якому	створена	служба	інозем-
них	інвестицій	Казначейства	(Бюро	D3).	У	Бюро	D3	деклару-
ються	всі	 іноземні	 інвестиції,	знаходяться	дані	про	інвесторів,	
про	 форму	 та	 цілі	 здійснення	 інвестицій.	 Наданням	 пільг	 у	
Франції	(крім	місцевої	влади)	займається	агентство	економіч-
ного	розвитку	країни,	Національне	агентство	із	створення	но-
вих	підприємств	та	Національне	агентство	сприяння	науковим	
дослідженням	[44,	с.	141–143].	

Що	 ж	 до	 інституційного	 устрою	 Швеції,	 то	 тут	 створено		
24	лени	(губернії)	і	284	комуни	(низові	адміністративно-тери-
торіальні	одиниці),	тому	існує	два	рівні	органів	влади.	У	кож-
ному	 лені	 існує	 місцевий	 регіональний	 виробничий	 орган	 —	
ландстинг,	до	компетенції	якого	входить	оподаткування	місце-
вими	 податками,	 організація	 охорони	 здоров’я,	 регулювання	
деяких	видів	освіти.	До	функцій	ландсингу	також	відноситься	
розробка	 проекту	 бюджету	 лену	 та	 його	 ухвалення.	 У	 комуні	
функціонує	 виробничий	 органи	 місцевого	 самоврядування	
(рада	 комуни),	 який	 розпоряджається	 питаннями	 місцевого	
оподаткування	 і	 організовує	 обслуговування	 населення	 [45,		
с.	226–227].	У	Швеції	між	органами	влади	різних	рівнів	вста-
новлені	децентралізовані	відносини.	Адміністративним	одини-
цям	надана	самостійність	в	управлінні	регіоном,	рівень	відпо-
відальності	 відповідає	 рівню	 повноважень,	 забезпечених	 кош-	
тами.	 У	 цій	 країні	 створена	 досить	 демократична	 система	
управління,	 що	 безперечно	 є	 перевагою	 для	 розвитку	 регіону,	
але	контроль	з	боку	держави	за	привабливістю	органів	місце-
вого	самоврядування	повинен	існувати.	

Аналізуючи	політику	Швейцарії	у	підвищенні	інвестиційної	
привабливості	регіону,	хочемо	зазначити,	що	в	країні	не	 існує	
спеціалізованого	 законодавства	 та	 спеціалізованих	 інститутів	
для	регулювання	інвестиційної	діяльності	[46,	с.	141–143],	що	
на	нашу	думку,	негативно	позначається	на	формуванні	інвести-
ційної	 привабливості.	 В	 країні	 повинна	 існувати	 законодавча	
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база	щодо	регулювання	інвестиційної	сфери.	Це	полегшить	ро-
боту	як	органів	державної	влади,	так	і	інвесторів.	Надання	кон-
сультаційної	допомоги	інвесторам	здійснюється	всіма	велики-
ми	 банками	 країни.	 Основним	 обмеженням	 у	 Швейцарії	 сто-
совно	 інвестицій	 є	 заборона	 сприянню	 припливу	 фінансових	
коштів	з-за	кордону,	які	підпадають	під	визначення	“втеча	капі-
талу”,	тобто	ті,	що	незаконно	вивозяться	з	країни	їх	створення	
(згідно	з	угодою	1977	р.	між	Швейцарським	національним	бан-
ком	 і	 швейцарськими	 комерційними	 банками).	 У	 державі	 не	
допускається	відмивання	грошей	та	приховування	особи	влас-
ника	банківського	рахунка	(з	01.05.1992	р.	у	швейцарських	бан-
ках	 заборонено	 відкривати	 рахунок	 на	 суму,	 що	 перевищує		
100	 тис.	 швейцарських	 франків,	 не	 пояснивши	 банку	 похо-
дження	коштів).	Наданням	пільг	при	здійсненні	інвестиційної	
діяльності	на	державному	та	регіональному	рівнях	у	Швейца-
рії	займаються	федеральний	уряд	та	адміністрації	кантонів	[47,	
с.	141–143].	У	системі	регулювання	інвестиційних	потоків	по-
винні	здійснюватись	певні	обмеження.	У	Швейцарії	така	сис-
тема	розроблена	досить	вдало.	

Узагальнення	 досвіду	 стимулювання	 інвестицій	 у	 сільське	
господарство	високорозвинених	країн	показує,	що	інвестицій-
на	діяльність	держави,	що	включає	бюджетні	асигнування,	сис-
тему	 податків,	 пільг,	 кредитів,	 є	 найважливішим	 регулятором	
розвитку	сільського	господарства	та	галузей,	пов’язаних	з	ним.	
Гнучка	 інвестиційна	політика	дає	можливість	економічно	під-
тримувати	 фермерські	 господарства,	 стимулювати	 виробни-
цтво	конкурентоспроможної	продукції,	зберігати	й	підвищува-
ти	родючість	ґрунту,	що	в	результаті	дає	змогу	регулювати	стан	
внутрішнього	продовольчого	і	сировинного	ринку.

Представляє	 інтерес	 регулювання	 інвестиційної	 діяльності	
у	колишніх	соціалістичних	країнах,	які	пішли	шляхом	ринко-
вих	реформ,	а	пізніше	стали	членами	ЄС.	Аналіз	показав,	що	у	
Польщі	 держбюджетні	 ресурси,	 як	 і	 раніше,	 залишаються	 ос-	
новним	 джерелом	 фінансування	 деяких	 інвестицій	 (меліора-
ції),	розвитку	біологічної	бази	аграрного	сектору.	Найважливі-
шою	 фінансовою	 допомогою	 для	 нього	 стало	 повернення	 до	
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повної	дотації	цін	на	пальне	для	сільськогосподарських	цілей.	
Повністю	за	рахунок	коштів	держбюджету	фінансуються	неви-
робнича	сфера	галузі	та,	значною	мірою,	соціальне	забезпечен-
ня	селян.	Пільгові	кредити	надаються	на	підвищення	технічно-
го	рівня	переробки	сільськогосподарської	сировини	і	розвиток		
галузевої	інфраструктури	[48].

Проте,	 не	 дивлячись	 на	 активізацію	 фінансово-дотаційної	
політики,	нинішні	масштаби	регулювання	цієї	сфери	у	Польщі	
оцінюються	як	недостатні.	Пільгові	кредити	у	загальному	кре-
дитному	ринку	складають	незначну	частку,	по-перше,	через	не-
стачу	коштів,	що	виділяються	на	його	фінансування,	по-друге,	
через	 неповну	 затребуваність	 кредитних	 фондів.	 Останнє	 зу-
мовлено	 високим,	 на	 думку	 виробників,	 відсотком,	 наявністю	
багатьох	 умов	 і	 обмежень	 при	 отриманні	 пільгових	 кредитів.	
Скорочуються	масштаби	застосування	інших	дотаційних	регу-
ляторів.	 Постійно	 знижується	 і	 частка	 аграрного	 сектору	 у	
держбюджетних	витратах.

Скорочення	масштабів	державної	допомоги	спостерігається	
також	 у	 сільському	 господарстві	 Чехії	 і	 Словаччини.	 Зміню-
ється	структура	об’єктів	і	суб’єктів	допомоги,	введено	принцип	
суворої	вибірковості	надання	дотацій.	Вони	виділяються	лише	
на	реалізацію	проектів,	що	забезпечують	максимальний	еконо-
мічний	ефект,	при	цьому	передбачена	компенсація	лише	части-
ни	реальних	витрат,	слабшають	правові	гарантії	виділення	до-
тацій	тощо.	Суттєвою	відмінністю	нової	системи	є	відмова	від	
надання	допомоги	на	стимулювання	виробництва	і	перенесен-
ня	уваги	на	дотації,	що	забезпечують	економію	витрат	і	поліп-
шення	 власне	 економічних	 показників.	 Новим	 елементом	 фі-
нансового	регулювання	виступають	дотації	під	скорочення	об-
сягів	 сільськогосподарського	 виробництва	 (у	 2002	 р.	 на	 такі	
цілі	було	виділено	більше	2	млрд	крон),	додаткові	обмежувачі	
включені	 у	 систему	 інтервенційних	 закупівель	 (закупівельні	
квоти).	

Значну	допомогу	уряд	надає	новоствореним	сільським	гос-
подарствам	(через	дотації	на	рівні	50–80	%	капіталовкладень).	
Спектр	засобів	фінансового	регулювання	достатньо	широкий,	
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він	включає	субсидії	на	реалізацію	інтервенційних	закупівель,	
пільгові	 кредити,	 державні	 гарантії,	 безвідсоткові	 й	 безпово-
ротні	позички,	різні	види	прямих	і	непрямих	дотацій	(на	обме-
ження	виробництва,	приватизацію,	реструктуризацію,	охорону	
навколишнього	 середовища,	 науку	 і	 розвиток	 інформаційних	
систем,	на	вирішення	соціальних	проблем).	Активно	викорис-
товуються	у	Чехії	і	Словаччині	податкові	інструменти,	стиму-
люючи	малий	бізнес	в	аграрній	сфері.

Скорочення	 масштабів	 субсидування	 відбувається	 також	 в	
Угорщині,	обсяг	аграрних	дотацій	в	якій	зменшився	за	останні	
5–6	 років	 на	 55	 %,	 що	 великою	 мірою	 пов’язано	 зі	 вступом	 в	
ЄС	 та	 проведенням	 аграрної	 політики.	 В	 Угорщині	 відносно	
аграрного	 сектору	 проводиться	 достатньо	 жорстка	 податкова	
політика,	хоча	там,	так	само	як	у	Чехії	і	Словаччині,	відрахову-
ється	до	держбюджету	значно	більше	коштів,	ніж	отримується	
назад.

В	Угорщині	використовують	існуючу	мережу	кредитної	ко-
операції,	яка,	на	думку	угорських	економістів,	як	за	масштаба-
ми	охоплення	сільської	місцевості	(ця	кооперація	має	960	міс-
цевих	 відділень,	 1800	 пунктів	 обслуговування),	 так	 і	 за	 прин-
ципами	функціонування	(нижча	ставка	відсотка,	оперативність	
обслуговування,	простота	умов	надання	кредиту,	краще	знання	
клієнтури)	 найбільше	 відповідає	 поставленій	 меті.	 Нині	 при-
ймаються	заходи	з	підготовки	до	переведення	на	пільговий	ре-
жим	обслуговування	найбільш	сильних	господарств.

Світовий	 досвід	 показує,	 що	 різними	 країнами	 свого	 часу	
використовувалися	різні	моделі	залучення	іноземних	фінансо-
вих	 коштів.	 Наприклад,	 деякі	 держави	 Латинської	 Америки	
практикували	передачу	національної	власності	іноземному	ка-
піталу,	у	той	час	як	Японія	для	економічного	відродження	краї-
ни	намагалася	не	користуватися	у	широких	масштабах	позич-
ковим	іноземним	капіталом	та	прямими	іноземними	інвестиці-
ями,	роблячи	ставку,	головним	чином,	на	залучення	іноземного	
науково-технічного	 досвіду,	 віддаючи	 перевагу	 запозиченню	
ідей,	а	не	матеріального	багатства	і	фінансових	коштів.	Дореч-
но	пригадати	і	про	“Бразильське	диво”.	Економічний	бум	у	цій	
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країні	кінця	60-х	—	першої	половини	70-х	років	значною	мірою	
був	пов’язаний	із	зростанням	прямих	іноземних	капіталовкла-
день,	що	небезпідставно	дало	привід	говорити	про	можливість	і	
доцільність	застосування	аналогічної	моделі	для	інших	держав,	
що	розвиваються	[49].

Одним	із	інструментів	державного	регулювання	інвестицій-
ної	 діяльності	 в	 агропромисловому	 комплексі	 є	 страхування.		
У	 таких	 країнах,	 як	 Канада,	 США,	 Іспанія	 з	 бюджету	 виділя-
ються	кошти	на	компенсацію	частини	витрат	фермерів	на	стра-
хування.	Відсоток	компенсації	варіюється	від	60	до	80	%	залеж-
но	від	виду	сільськогосподарської	культури.	З	огляду	на	те,	що	
це	 трудомісткий	 вид	 страхування,	 держава	 виділяє	 кошти	 на	
покриття	 адміністративних	 витрат	 страховиків.	 У	 разі	 ката-
строфічних	 подій,	 що	 зумовлюють	 значний	 збиток,	 держава	 з	
метою	запобігання	банкрутству	фермерів	виділяє	їм	додаткові	
кошти	на	покриття	цього	збитку	у	тій	його	частині,	яка	переви-
щує	відповідальність,	прийняту	на	себе	страховими	компанія-
ми.	Щодо	питання	страхування	в	Україні,	то	це	складна	проб-	
лема,	яку	ще	тільки	робиться	спроба	розв’язати.

Основним	інструментом	регулювання,	створення	стимулю-
ючого	 економічного	 режиму	 є	 податкова	 політика.	 Наявність	
продуманої	 системи	 диференційованих	 податкових	 пільг	 дає	
змогу	 цілеспрямовано	 формувати	 сферу	 залучення	 іноземних	
капіталовкладень,	збільшувати	їх	масштаби	і	впливати	на	галу-
зеву	 структуру.	 Таким	 чином,	 необхідно	 зазначити,	 що	 основ-	
ними	 тенденціями	 розвитку	 агропромислового	 виробництва	
розвинених	країн	є	укрупнення	господарств,	утворення	фінан-
сових	 агропромислових	 груп	 або	 агропромислових	 холдингів.	
Водночас,	зважаючи	на	високу	конкуренцію	у	цій	сфері,	відбу-
вається	відплив	ресурсів	з	виробничої	галузі	АПК	у	сферу	ви-
робничої	інфраструктури.

Слід	зазначити,	що	головна	роль	у	регулюванні	інвестицій-
ної	сфери	як	у	розвинених,	так	і	країнах,	що	розвиваються,	на-
лежить	 державі.	 Права	 і	 можливості	 аграрних	 холдингів	 по-	
винні	бути	зрівняні	з	правами	і	можливостями	фінансово-про-
мислових	груп.
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Для	 стимулювання	 виникнення	 навколо	 сільськогосподар-
ських	 і	 переробних	 підприємств	 холдингових	 формувань	 до-
цільно	 дозволити	 їм	 зменшувати	 оподатковуваний	 прибуток	
на	суми,	які	підприємство	витрачає	на	технологічну	модерніза-
цію	своїх	дочірніх	фірм.	Ці	суми,	розміри	яких	мають	визнача-
тися	законодавчо,	можуть	накопичуватися	на	спеціальних	ра-
хунках	і	використовуватися	лише	на	оренду	(придбання)	землі	
й	 технологічну	 модернізацію	 сільськогосподарськими	 підпри-
ємствами	сировинної	бази.

В	Україні	на	сьогодні	основними	нормативними	актами,	що	
регулюють	процес	інвестування	на	державному	та	регіонально-
му	 рівнях,	 є	 Закони	 України:	 “Про	 інвестиційну	 діяльність”	
[46],	“Про	режим	іноземного	інвестування”	[47],	“Про	держав-
но-приватне	 партнерство”	 [48],	 “Про	 підготовку	 та	 реалізацію	
інвестиційних	 проектів	 за	 принципом	 “єдиного	 вікна”	 [49],	
“Про	 стимулювання	 розвитку	 регіонів”	 [53],	 “Про	 місцеве	 са-
моврядування	 в	 Україні”	 [54],	 Господарський	 кодекс	 України	
[50],	 Податковий	 кодекс	 України	 [51],	 Бюджетний	 кодекс	
України	[52],	Постанова	Кабінету	Міністрів	України	“Про	дея-
кі	питання	управління	державними	інвестиціями”	[55].	На	сьо-
годні	на	розгляді	у	Верховній	Раді	України	знаходиться	багато	
законопроектів	 щодо	 регулювання	 відносин	 в	 інвестиційній	
сфері.	Законодавча	база	в	Україні	є	недосконалою	і	не	сприяє	
надходженню	інвестицій.	Присутність	двох	підходів	до	форму-
вання	 правової	 бази,	 де	 поруч	 із	 прийняттям	 єдиного	 акта,	
який	регулює	допуск	іноземного	капіталу	в	економіку	країни,	
регулювання	 різних	 аспектів	 іноземної	 інвестиційної	 та	 під-
приємницької	 діяльності,	 здійснюється	 сукупністю	 правових	
актів	(галузевих,	міжгалузевих	законів	та	підзаконних	норма-
тивних	 актів),	 що	 ускладнює	 їх	 сприйняття.	 Велика	 кількість	
змін	 у	 законодавчих	 умовах	 забезпечення	 іноземного	 інвесту-
вання	 спричиняє	 ускладнення	 застосування	 законодавства	 до	
підприємств	з	іноземними	інвестиціями.	Законодавство	Украї-
ни	 про	 іноземні	 інвестиції,	 а	 також	 державні	 гарантії	 захисту	
іноземних	 інвестицій	 недостатньо	 регулюють	 валютне,	 митне	
та	податкове	законодавство,	чинне	на	території	України,	якщо	
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інше	 не	 передбачено	 міжнародними	 договорами	 України.		
Система	нормативно-правового	регулювання	інвестиційної	ді-
яльності	 в	 Україні	 потребує	 негайного	 вдосконалення,	 незва-
жаючи	 на	 наявність	 системи	 законодавства	 щодо	 здійснення	
інвестиційної	 діяльності.	 Кожен	 із	 розглянутих	 нормативно-
правових	актів	спрямований	нібито	на	покращення	регулюван-
ня	 відносин	 в	 інвестиційній	 сфері,	 але	 через	 неузгодженість	
фактично	негативно	впливає	на	 інвесторів	та	бажаючих	вкла-
дати	кошти	в	економіку	України.	Державі	необхідно	активізу-
вати	 інвестиційні	процеси,	створюючи	пільги	та	знімаючи	об-
меження	 щодо	 діяльності	 іноземних	 інвесторів,	 удосконалю-	
ючи	 нормативно-правову	 базу,	 забезпечуючи	 належні	 умови	
для	підприємств	з	іноземними	інвестиціями.

Показники	 виробництва	 сільськогосподарської	 продукції	 у	
зарубіжних	країнах	перевищують	аналогічні	показники	в	Укра-
їні,	що	свідчить	про	стабільний	відтворювальний	процес	у	цій	
галузі	та	про	їх	більш	високий	рівень	інвестиційної	привабли-
вості	 порівняно	 з	 вітчизняними	 сільськогосподарськими	 під-
приємствами.

На	сьогодні	одними	з	найбільших	виробників	сільськогос-
подарської	продукції	є	країни	Європейського	Союзу	(11	%	сві-
тового	 обсягу	 виробництва	 сільськогосподарської	 продукції)		
і	Сполучені	Штати	Америки	(10	%	світового	обсягу	виробни-
цтва	 сільськогосподарської	 продукції)	 [56].	 Фактори,	 що	
впливають	 на	 інвестиційну	 привабливість	 сільськогоспо-	
дарських	 підприємств	 цих	 країн,	 виявляються	 в	 різних	 сту-	
пенях.

Наприклад,	 природно-кліматичні	 умови	 господарювання	 в	
США	 є	 сприятливими	 для	 розвитку	 сільського	 господарства,	
тому	основними	культурами	є	практично	всі	відомі	види	рос-
лин,	 тваринництво	 характеризується	 великим	 поголів’ям	 і	 за-
довільною	кормовою	базою	[57].	

Сприятливі	кліматичні	умови	і	для	сільського	господарства	
європейських	 країн,	 при	 цьому	 в	 північних	 країнах	 найбільш	
розвинене	 тваринництво,	 а	 в	 південних	 —	 рослинництво	 [58,		
с.	256].
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Збільшення	 витрат	 на	 виробництво	 сільськогосподарської	
продукції	 безумовно	 впливає	 на	 розвиток	 відтворювального	
процесу	в	аграрній	сфері,	оскільки	в	країнах	з	більш	сприятли-
вим	кліматом	і	однаковим	рівнем	вкладів	можливо	досягти	ве-
ликих	результатів.	При	цьому	слід	враховувати,	що	у	прибут-
ковості	 і	 розвитку	 сільськогосподарських	 підприємств	 певну	
роль	відіграють	не	тільки	природно-кліматичні	умови	господа-
рювання,	 а	 й	 ефективність	 державної	 підтримки.	 У	 зв’язку	 з	
цим	розглянемо	основні	напрями	державної	підтримки	галузі	в	
США,	країнах	Євросоюзу	і	України.

На	 сучасному	 етапі	 розвитку	 країни	 Євросоюзу,	 США	 і	
Україна	 є	 країнами	 –	 учасницями	 СОТ,	 тому	 державна	 під-
тримка	 сільського	 господарства	 в	 цих	 країнах	 здійснюється	
відповідно	 до	 класифікації,	 розробленої	 в	 даній	 організації	
(див.	рис.	1.6).

У	 країнах	 Євросоюзу	 держпідтримка	 сільського	 господар-
ства	здійснюється	в	рамках	єдиної	сільськогосподарської	полі-
тики	 (далі	 —	 ЕСП),	 яка	 має	 п’ять	 основних	 напрямів:	 підви-
щення	 продуктивності	 в	 сільському	 господарстві;	 стабілізація	
ринку;	 безперебійне	 постачання	 продовольства;	 забезпечення	
гідного	рівня	життя	селян;	забезпечення	розумних	цін	для	спо-
живачів	[59,	с.	113].

Для	 реалізації	 зазначених	 напрямів	 уряд	 Євросоюзу	 вико-
ристовує	 практично	 всі	 заходи	 державного	 регулювання	 сіль-
ського	господарства,	розроблені	в	СОТ.	Важливу	роль	у	межах	
заходів	“жовтого	кошика”	відіграє	цінова	політика,	яка	спрямо-
вана	на	протидію	зниження	ринкових	цін	нижче	встановленого	
мінімуму.	 Для	 досягнення	 мети	 держава	 встановлює	 цільові	
(орієнтовані)	 ціни,	 за	 якими	 державні	 закупівельні	 організації	
скуповують	сільськогосподарську	продукцію	у	фермерів,	гаран-
туючи	певний	рівень	доходу.	Крім	цінової	політики	в	Євросоюзі	
здійснюється	 митне	 регулювання,	 яке	 має	 протекціоністську	
спрямованість.	 Так,	 імпортні	 товари	 не	 можуть	 продаватися	
всередині	країн	Євросоюзу	за	ціни	нижчі	від	внутрішнього	рин-
ку.	 Крім	 того,	 із	 заходів,	 представлених	 у	 “жовтому	 кошику”,	
широкого	поширення	набуло	пільгове	кредитування	[60,	с.	113].	
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Використовуючи	 всі	 заходи	 “зеленого	 кошика”,	 Євросоюз	
здійснює	непряму	підтримку	сільського	господарства,	оскільки	
переваги	 в	 ціновій	 конкурентоспроможності	 виробництва	 од-
нієї	 країни	 можуть	 бути	 еліміновані	 меншою	 вартістю	 транс-	
портування	і	меншими	витратами	на	збут	в	іншій	країні.	Ефек-
тивність	 цих	 заходів	 у	 довгостроковій	 перспективі	 нітрохи	 не	
менше,	ніж	прямі	субсидії	[61,	с.	62].	

Рис. 1.6. класифікація заходів державної підтримки сільського 
господарства, розроблена в Сот

     Джерело: [59].
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Також	 важливою	 складовою	 сільськогосподарської	 політи-
ки	ЄС	є	заходи	“блакитного	кошика”.	Так,	за	певними	видами	
продукції	 існують	спеціальні	режими,	в	рамках	яких	здійсню-
ється	 підтримка	 або	 адміністративне	 обмеження,	 викликане	
тим,	 що	 ринок	 сільськогосподарської	 продукції	 в	 Євросоюзі	
функціонує	в	умовах	перевиробництва.	Наприклад,	прямі	пла-
тежі	виплачуються	виробникам	зерна,	насіння	олійних	та	біл-
кових	культур	тощо.

Державна	підтримка	сільського	господарства	в	США,	як	і	в	
Євросоюзі,	 заснована	 на	 класифікації	 заходів	 держпідтримки,	
розробленої	в	СОТ.

Заходи	“жовтого	кошика”	в	США	представлені	ціновою	по-
літикою,	 компенсацією	 витрат	 на	 корми	 і	 добрива,	 а	 також	
пільговим	кредитуванням.

Особлива	 увага	 приділяється	 ціновому	 регулюванню,	 яке	
передбачає	два	види	цін:	цільові	(гарантовані)	 і	заставні	ціни.	
Механізм	 підтримки:	 реалізація	 продукції	 здійснюється	 за	
ринковими	цінами	(які	можуть	бути	вище,	нижче	або	рівні	ці-
льовим),	 а	 наприкінці	 року	 фермер	 отримує	 різницю	 між	 ці-
льовою	ціною	і	ціною	реалізації,	якщо	остання	нижче.	

За	 заставною	 (фіксованою)	 ціною	 сільгосптоваровиробник	
має	можливість	здати	продукцію	в	Товарно-кредитну	корпора-
цію	 (ТКК).	 Закладена	 продукція	 протягом	 9-ти	 місяців	 може	
бути	викуплена	фермером,	якщо	це	не	відбудеться,	то	продук-
ція	переходить	у	власність	ТКК,	а	фермер	отримає	за	неї	гро-
шову	компенсацію	за	заставною	ціною	з	відрахуванням	витрат	
за	зберігання	[62,	с.	115].

У	держпідтримці	сільського	господарства	США	використо-
вуються	всі	заходи	непрямого	регулювання	(заходи	“зеленого	
кошика”).	Важливим	напрямом	серед	представлених	заходів	є	
проведення	наукових	досліджень	у	галузі	сільського	господар-
ства,	тобто	результати	наукових	досліджень	швидко	“доходять”	
до	 кінцевого	 споживача	 —	 сільськогосподарського	 товарови-
робника	[46].

Ще	один	важливий	напрям	державної	підтримки	—	розвиток	
сільської	 інфраструктури,	 при	 цьому	 федеральний	 уряд	 США	
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приділяє	особливу	увагу	будівництву	і	ремонту	шосейної	систе-
ми,	що	зв’язує	ферми	з	основними	магістралями	[63,	с.	115].

Заходи	 “блакитного	 кошика”	 також	 знайшли	 своє	 відобра-
ження	в	політиці	США	у	галузі	сільського	господарства	і	спри-
яють	гармонійному	розвитку	галузі.

Україна	знаходиться	на	стадії	перехідного	періоду	та	перед-
бачає	 відмову	 від	 заходів	 прямого	 впливу,	 отже,	 існує	 об’єк-	
тивно	необхідна	потреба	в	розробці	механізму	непрямого	регу-
лювання	галузі,	щоб	захистити	вітчизняних	сільгосптоварови-
робників	 від	 імпортної	 продукції	 і	 забезпечити	 продовольчу	
безпеку.	В	умовах	економічної	кризи	в	аграрному	секторі	май-
же	 зовсім	 припинилась	 інвестиційна	 діяльність	 у	 галузі,	 від	
якої	 цілком	 залежить	 соціально-економічний	 розвиток	 села.	
Активізація	процесів	інвестування	в	аграрному	секторі	є	одним	
із	пріоритетних	завдань,	що	вимагає	вирішення	на	всіх	рівнях	
господарювання.	Інвестиційна	стратегія	розвитку	України	має	
бути	 планомірно	 спрямована	 у	 сільськогосподарське	 вироб-	
ництво,	продуктивне	функціонування	якого	забезпечує	продо-
вольчу	безпеку	країни,	здоров’я	населення,	ефективний	розви-
ток	переробних	галузей,	машинобудування	для	АПК	та	ін.	Для	
матеріально-технічного	 забезпечення	 сільськогосподарських	
підприємств,	пожвавлення	аграрної	економіки	галузь	потребує	
значних	обсягів	інвестицій.	Проте	рівень	інвестування	в	аграр-
ній	сфері	в	останні	роки	залишається	надзвичайно	низьким	по-
рівняно	 із	 їх	 загальним	 зростанням	 у	 країні.	 Характерною		
особливістю	інвестицій	в	основний	капітал	у	структурі	АПК	є	
переважне	їх	вкладення	у	харчову	промисловість	та	переробку.	
Тому	 активізація	 інвестиційної	 діяльності	 у	 підприємств	 хар-
чової	 і	переробної	промисловостей	може	позитивно	вплинути	
на	діяльність	у	сільському	господарстві	за	умови	активізації	аг-
ропромислових	інтеграційних	процесів.

Зараз	у	більшості	господарств	не	вистачає	грошових	ресур-
сів	для	оновлення	машинно-тракторного	парку,	а	господарства,	
які	 все-таки	 оновлюють	 машинно-тракторний	 парк,	 купують	
імпортну	техніку.	Це	призводить	до	залежності	від	закордонно-
го	машинобудування.
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Загалом,	 у	 державній	 підтримці	 сільського	 господарства	
України	 не	 знайшла	 відображення	 та	 велика	 різноманітність	
економічних	і	фінансових	інструментів,	яка	є	в	країнах	Євросо-
юзу	 та	 США,	 отже,	 цей	 фактор	 знижує	 рівень	 інвестиційної	
привабливості	 вітчизняних	 сільськогосподарських	 підпри-
ємств.

Певний	 вплив	 на	 рівень	 інвестиційної	 привабливості	 сіль-
ськогосподарських	 підприємств	 надає	 ступінь	 використання	
економічного	 потенціалу	 підкомплексу	 АПК,	 до	 якого	 нале-
жить	підприємство.

Економічний	 потенціал	 молочного	 підкомплексу	 АПК	
США	 дуже	 високий,	 оскільки	 відсутність	 снігового	 покриву	
дає	можливість	цілий	рік	утримувати	худобу	безстойловим	ме-
тодом,	крім	того,	тваринництво	повністю	забезпечене	кормами	
з	великим	запасом,	у	результаті	чого	надій	молока	на	одну	ко-
рову	дуже	високий	—	понад	9	тис.	кг.	Обсяги	виробництва	мо-
лока	обмежуються	виключно	внутрішнім	попитом	і	можливос-
тями	експорту	[64].

Високий	 рівень	 економічного	 потенціалу	 молочного	 під-
комплексу	АПК	країн	Євросоюзу	зумовлений	повним	викорис-
танням	наявних	ресурсів.	У	результаті	переробки	молока	отри-
мують	широкий	перелік	молочних	продуктів	для	задоволення	
не	тільки	потреб	внутрішнього,	а	й	зовнішнього	ринку	[65].	

Україна	 володіє	 одним	 з	 найбільших	 у	 світі	 сільськогоспо-
дарських	 потенціалів,	 оскільки	 має	 в	 своєму	 розпорядженні	
одні	 з	 найродючіших	 ґрунтів.	 Однак	 наявні	 ресурси	 неефек-
тивно	 залучаються	 у	 виробництво,	 це	 спричинює	 неповне	 за-
вантаження	 переробних	 потужностей,	 у	 результаті	 —	 потреби	
населення	 в	 продуктах	 харчування	 задовольняються	 лише	
частково,	а	 існуючий	недолік	компенсується	імпортними	про-
дуктами.	У	такій	ситуації	досить	гостро	стоїть	питання	забез-
печення	продовольчої	безпеки	країни.

Ефективне	 використання	 наявних	 ресурсів	 дасть	 можли-
вість	 задовольнити	 не	 тільки	 внутрішні	 потреби	 населення	 в	
продовольстві,	а	й	зайняти	лідируючі	позиції	серед	експортерів	
зерна	і	тваринницької	продукції.
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Для	реалізації	даних	цілей	необхідна	активізація	відтворю-
вального	процесу	і	розвиток	сільського	господарства	виперед-
жаючими,	порівняно	із	загальносвітовими,	темпами.	

На	 формування	 і	 використання	 економічного	 потенціалу	
певний	вплив	має	рівень	інтеграції.	Так,	в	країнах	з	ринковою	
економікою	 більшість	 сільськогосподарських	 товаровиробни-
ків	беруть	участь	у	кооперації,	наприклад,	в	країнах	Євросоюзу	
приблизно	80	%	фермерських	господарств	об’єднані	в	коопера-
тиви,	в	США	—	більше	ніж	60	%	усіх	фермерських	господарств,	
крім	 того,	 в	 країнах	 Євросоюзу	 через	 систему	 сільськогоспо-
дарських	кооперативів	реалізується	до	80	%	продукції	ферме-
рів	(у	тому	числі	92	%	молока	і	молочних	продуктів)	і	забезпе-
чується	 понад	 половину	 поставок	 засобів	 виробництва	 для	
сільського	 господарства.	 У	 США	 кооперативи	 постачають	 на	
ринок	 30	 %	 всієї	 товарної	 сільськогосподарської	 продукції,	 у	
тому	числі	72	%	молока	[66,	с.	56].

Об’єднуючи	практично	всіх	фермерів,	кооперативи	відігра-
ють	 провідну	 роль	 в	 економічних	 зв’язках	 галузі	 сільського	
господарства	з	іншими	галузями	народного	господарства:	збут	і	
переробка	 продукції,	 виробниче	 постачання,	 кредитування	 та	
обслуговування	фермерських	господарств	[67].

З	позиції	інвесторів,	саме	такі	підприємства,	які	об’єднують	
ресурси	і	можливості	виробничих	і	переробних	підприємств,	є	
привабливими,	проте	в	Україні	менше	20	%	сільськогосподар-
ських	підприємств	є	учасниками	інтегрованих	формувань,	що	
свідчить	 про	 низький	 рівень	 інтеграції	 порівняно	 з	 країнами	
Євросоюзу	і	США.

Розвиток	 науково-технічного	 прогресу	 і	 швидке	 впрова-
дження	 його	 результатів	 кінцевими	 споживачами	 дали	 змогу	
сільськогосподарським	товаровиробникам	США	і	ЄС	перейти	
на	енергомістке	обладнання	та	максимально	механізувати	руч-
ну	працю.

Найбільшого	поширення	набули	такі	способи	організації	та	
фінансування	 інноваційної	 діяльності:	 дослідження	 здійсню-
ються	повністю	за	рахунок	коштів	єдиного	бюджету;	проекти,	
що	 оплачуються	 з	 коштів	 бюджету	 частково;	 координація	 на-	



47

ціональних	 досліджень.	 Сприяння	 розробці	 та	 впровадженню	
інновацій	 на	 сільськогосподарські	 підприємства	 здійснюється	
як	на	республіканському	рівні,	так	і	місцях.

На	сьогодні	інноваційний	потенціал	АПК	України	викорис-
товується	 менш,	 ніж	 наполовину.	 За	 роки	 реформ	 створена	
система	 розроблення	 і	 впровадження	 досягнень	 науково-тех-
нічного	прогресу	була	зруйнована,	що	стало	головною	причи-
ною	практичної	відсутності	впровадження	інноваційних	розро-
бок	у	виробництво,	у	зв’язку	з	цим	необхідне	створення	нового	
організаційно-економічного	 механізму,	 що	 дасть	 можливість	
активізувати	впровадження	наукових	досягнень	в	аграрне	ви-
робництво	[68].	

Соціальна	група	чинників	інвестиційної	привабливості	сіль-
ськогосподарських	 підприємств	 включає	 демографічну	 ситуа-
цію	в	регіоні.	Зміна	даних	показників	не	суттєво	позначиться	
на	рівні	сільськогосподарського	виробництва	та	 інвестиційної	
привабливості	підприємств	країн	Євросоюзу	і	США,	оскільки	
приблизно	 25	 %	 виробленої	 сільськогосподарської	 продукції	
експортується	[69,	с.	562].	

Також	важливим	питанням,	що	стоїть	перед	сільгосптоваро-
виробниками	 України	 є	 відплив	 працездатного	 населення,	
спричиненого,	 насамперед,	 відсутністю	 робочих	 місць,	 низь-
ким	рівнем	заробітної	плати	та	якості	життя	на	селі	тощо.

Серед	чинників	інвестиційної	привабливості	сільськогоспо-
дарських	підприємств	важливу	роль	відіграють	політичні	чин-
ники,	 а	 саме	 —	 законодавство	 у	 сфері	 інвестицій	 і	 податкова	
політика.	Законодавство	США	у	сфері	інвестицій	здійснюєть-
ся	за	двома	рівнями:	на	федеральному	рівні	 і	рівні	штатів.	На	
федеральному	рівні	розробляються	загальні	права	та	обов’язки	
суб’єктів	 інвестиційної	 діяльності,	 а	 робота	 по	 залученню	 ін-
вестицій	 як	 внутрішніх,	 так	 й	 іноземних	 будується	 кожним	
штатом	самостійно,	виходячи	з	довго-	і	короткострокових	про-
грам	розвитку	штату.	Також	слід	враховувати,	що	агроформу-
вання	 з	 іноземною	 участю	 не	 можуть	 отримувати	 спеціальну	
фінансову	 допомогу	 і	 дотації	 при	 виробництві	 та	 переробці	
сільськогосподарської	продукції	[70].
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Серед	країн	Євросоюзу	не	вироблено	єдиного	правового	ре-
гулювання	 у	 сфері	 інвестицій.	 Наприклад,	 у	 Франції	 регулю-
вання	 інвестиційної	 діяльності	 здійснюється	 кодексом	 фінан-
сово-грошової	 системи,	 в	 якому	 розроблені	 різні	 положення,	
що	стосуються	внутрішніх	інвесторів,	інвесторів	з	країн-членів	
Євросоюзу	і	третіх	країн	[53].

У	країнах	Євросоюзу	і	США	головною	метою	оподаткуван-
ня	є	створення	сприятливих	умов	для	розвитку	сільського	гос-
подарства,	виходячи	з	його	пріоритетності	як	галузі	народного	
господарства.	 У	 цих	 країнах	 діє	 принцип	 прогресивного	 опо-
даткування,	який	полегшує	податковий	тягар	для	дрібних	і	се-
редніх	фермерських	господарств,	а	також	присутній	диферен-
ційований	підхід	до	оподаткування	[54].

В	 Україні	 високий	 податковий	 тягар	 чинить	 негативний	
вплив	на	аграрну	економіку.	Складність	і	неоднозначність	по-
даткового	законодавства,	виражений	фіскальний	характер	при	
придушенні	 регулюючої	 функції	 оподаткування,	 недостатнє	
використання	 податкових	 механізмів	 з	 метою	 стимулювання	
інвестиційної,	 інноваційної	 та	 підприємницької	 активності,	
розширення	 виробництва	 —	 всі	 ці	 фактори	 впливають	 на	 рі-
вень	інвестиційної	привабливості	в	різному	ступені,	крім	того	
надають	як	позитивний,	так	і	негативний	вплив.	

У	 країнах	 Євросоюзу	 і	 США	 виробництво	 продукції	 сіль-
ського	господарства	—	це	відносно	надійний	вид	бізнесу	з	не-
високим	фактором	ризику,	у	зв’язку	з	цим	рівень	його	інвести-
ційної	привабливості	досить	високий,	а	виявлені	фактори	ро-
блять	позитивний	вплив.

Високий	рівень	інвестиційної	привабливості	сільського	гос-
подарства	і	стабільного	відтворювального	процесу	зарубіжних	
країн	обумовлений	тим,	що	ця	галузь	є	однією	з	найбільш	регу-
льованих,	а	вільна	гра	ринкових	сил	проходить	лише	у	певних	
рамках,	встановлених	державою	[55].

Підвищити	 інвестиційну	 привабливість	 сільськогосподар-
ських	 підприємств	 в	 Україні	 можливо,	 використовуючи	 зару-
біжний	досвід	в	частині	збільшення	частки	інтегрованих	фор-
мувань	серед	сільгосптоваровиробників,	оскільки	у	таких	під-
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приємствах	 з’являються	 певні	 конкурентні	 переваги,	 а	 саме:	
координація	всіх	етапів	виробничого	процесу	(від	виробництва	
до	реалізації	продукції	кінцевим	споживачем),	раціональне	ви-
користання	 всіх	 видів	 ресурсів	 (природних,	 виробничих,	 тру-
дових),	 оновлення	 основних	 фондів	 і	 впровадження	 науково-
технічних	 розробок,	 збільшення	 частки	 ринку	 як	 за	 рахунок	
нарощення	 обсягу	 виробництва	 і	 реалізації	 продукції,	 так	 і	 за	
рахунок	розширення	асортименту.

Також	цікавим	є	досвід	зарубіжних	країн	в	організації	інно-
ваційної	діяльності:	пріоритетні	проекти	фінансуються	повніс-
тю	або	частково	за	рахунок	коштів	бюджету,	швидке	“доведен-
ня”	розробок	до	виробників	через	розвинену	систему	інформа-
ційного	 забезпечення.	 Таке	 посилення	 зв’язків	 між	 наукою	 та	
виробництвом	 дасть	 змогу	 підвищити	 результативні	 показни-
ки	галузі.

Сприятливо	 вплине	 на	 рівень	 інвестиційної	 привабливості	
сільськогосподарських	підприємств	підвищення	використання	
економічного	потенціалу.	Для	цього	необхідно	знизити	частку	
невикористаної	ріллі,	ефективно	використовувати	потужності	
з	переробки	продукції,	у	зв’язку	з	чим	виробники	зможуть	за-
довольнити	внутрішні	потреби	в	продовольстві.

Слід	 зазначити,	 що	 в	 Україні	 сільськогосподарське	 вироб-	
ництво	 пов’язане	 з	 високим	 рівнем	 ризику,	 зниження	 якого	
можливе	 за	 допомогою	 розробки	 і	 впровадження	 ефективних	
заходів	непрямого	державного	регулювання,	тобто	держава	має	
створити	 “правила	 гри”,	 приймаючи	 закони,	 які	 сприятимуть	
розвитку	інтеграції,	встановлюючи	стимулюючу	податкову	по-
літику,	допомагаючи	впроваджувати	у	виробництво	досягнен-
ня	науково-технічного	прогресу,	вирішуючи	соціальні	питання,	
пов’язані	з	відпливом	працездатного	населення	із	села.	Саме	за	
таких	умов	відбудеться	зниження	ризику	і	утвориться	сприят-
ливий	інвестиційний	клімат.

Узагальнюючи	отримані	результати,	можна	зробити	висно-
вок,	 що	 ниніс	 відтворювальний	 процес	 стримується	 нестачею	
інвестиційних	 ресурсів	 як	 власних,	 так	 і	 позичкових,	 залуче-
них.	Особливе	місце	у	відтворювальному	процесі	належить	ін-
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вестиційній	 привабливості	 підприємств,	 оскільки	 є	 однією	 з	
умов	залучення	коштів	сторонніх	інвесторів.

Оцінка	інвестиційної	привабливості	сільськогосподарських	
підприємств	має	величезне	теоретичне	і	практичне	значення	у	
відтворювальному	 процесі,	 оскільки,	 з	 одного	 боку,	 такі	 під-
приємства	виробляють	життєво	необхідну	продукцію,	а	з	іншо-
го	 —	 гостро	 потребують	 додаткових	 коштів	 для	 оновлення	 та	
поповнення	основних	засобів,	відновлення	виробничої	та	соці-
альної	інфраструктури	та	інших	цілей.	Власних	коштів	для	до-
сягнення	 цих	 цілей	 мало,	 тому	 що	 продукція	 реалізується	 за	
цінами	близькими	до	собівартості,	протягом	тривалого	періоду	
зберігається	диспаритет	цін	на	сільськогосподарську	і	промис-
лову	продукцію,	відбувається	відплив	кваліфікованих	кадрів	із	
сільської	місцевості	тощо.

Основним	 засобом	 активізації	 відтворювального	 процесу	 і	
підвищення	 зацікавленості	 інвесторів	 є	 вплив	 на	 специфічні	
фактори	 інвестиційної	 привабливості	 цих	 підприємств.	 Роз-
глянувши	 особливості	 та	 економічні	 умови	 функціонування	
сільськогосподарських	 підприємств,	 ми	 дійшли	 висновку,	 що	
такими	 чинниками	 є	 природно-кліматичні	 умови	 господарю-
вання,	державна	підтримка	галузі,	економічний	потенціал	під-
приємств	АПК.

Аналіз	 світового	 досвіду	 показав,	 що	 аграрні	 підприємства	
можуть	 бути	 інвестиційно	 привабливими,	 оскільки	 виділені	
чинники	мають,	в	основному,	позитивний	вплив,	що	викликано,	
насамперед,	 високим	 рівнем	 державного	 регулювання.	 У	 ре-
зультаті	були	створені	необхідні	умови	для	стабілізації	відтво-
рювального	 процесу	 та	 розвитку	 сільського	 господарства,	 на-
приклад,	стимулююча	податкова	політика,	діюча	система	впро-
вадження	інноваційних	досягнень,	розвиток	інтеграції,	низький	
рівень	інфляції,	використання	наявного	економічного	потенціа-
лу.	В	Україні	ці	умови	ще	не	створені,	тому	необхідно	нівелюва-
ти	вплив	таких	“проблемних	зон”,	а	отже,	підвищити	рівень	ін-
вестиційної	привабливості	сільськогосподарських	підприємств.

Важливо	 не	 тільки	 виявити	 фактори	 інвестиційної	 приваб-	
ливості	сільськогосподарських	підприємств	і	дати	їм	порівняль-
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ну	 характеристику	 з	 різними	 країнами,	 а	 й	 адекватно	 оцінити	
дану	категорію.	Вивчивши	існуючі	методики	оцінювання	інвес-
тиційної	 привабливості,	 а	 також	 можливості	 їх	 застосування	
для	сільськогосподарських	підприємств,	можна	зробити	висно-
вок,	що	зараз	відсутній	методичний	підхід	до	оцінювання	інвес-
тиційної	 привабливості	 саме	 сільськогосподарських	 підпри-
ємств,	 що	 враховує	 кількісні	 та	 якісні	 фактори	 зовнішнього	 і	
внутрішнього	впливу,	який	могли	б	застосовувати	як	внутрішні	
користувачі	(керівництво),	так	і	зовнішні	(потенційні	інвестори,	
Міністерство	аграрної	політики	і	продовольства	України).	Тому	
були	 виділені	 основні	 елементи	 комплексного	 оцінювання	 ін-
вестиційної	привабливості	сільськогосподарських	підприємств,	
а	також	показники,	за	якими	слід	характеризувати	ці	елементи.

1.3.  Система формування та методів визначення оцінки 
 інвестиційної привабливості агропромислових  
 формувань

Основою	 для	 залучення	 інвестора	 і,	 відповідно,	 отримання	
фінансових	 коштів	 підприємством	 є	 його	 привабливість	 для	
акціонерів	 (інвестиційна	 привабливість),	 а	 основним	 критері-
єм	інвестиційної	привабливості	як	для	прямих,	так	і	портфель-
них	інвесторів	є	фінансовий	стан	підприємства.

Найважливішим	завданням	управління	інвестиційним	про-
цесом	є	оцінка	привабливості	інвестування	в	підприємство	як	
джерело	 отримання	 прибутку	 акціонером	 на	 вкладений	 капі-
тал.	 Потенційного	 інвестора	 цікавить,	 який	 дохід	 він	 отримає	
від	 вкладення	 коштів	 у	 цінні	 папери	 підприємства	 або	 його	
кредитування.	 При	 цьому,	 перспективним	 джерелом	 інвести-
цій	 слід	 визнати	 емісію	 підприємством	 цінних	 паперів,	 тому	
що	 в	 економічно	 розвинених	 країнах	 зі	 сформованою	 інфра-
структурою	фінансового	ринку	за	допомогою	цього	способу	фі-
нансується	основна	частина	інвестицій.

Важливе	значення	у	сфері	інвестицій	має	менталітет	госпо-
дарських	керівників,	який	на	тлі	вдалих	 і	невдалих	економіч-
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них	перетворень	не	змінювався.	На	сьогодні	це	одна	із	серйоз-
них	 причин,	 що	 стримують	 поступальний	 рух	 ринкових		
реформ.	Тому	особливо	важливо	в	нинішній	ситуації	цілеспря-
мовано	 орієнтувати	 вплив	 економічних	 реформ	 на	 стимулю-
вання	дій	господарських	керівників	щодо	скорочення	виробни-
чих	витрат,	підвищення	конкурентоспроможності	продукції	та	
загальної	ефективності	виробництва.

На	нашу	думку,	на	сучасному	етапі	в	ході	реалізації	агропро-
мислової	політики	слід	робити	ставку	не	тільки	на	залучення	
найсучаснішої	техніки	і	технологій,	а	й	на	ефективне	викорис-
тання	вже	наявного	виробничого	апарату.	На	кожному	підпри-
ємстві	повинні	бути	розроблені	конкретні	заходи	щодо	струк-
турної	 перебудови	 і	 вдосконалення	 технологій	 виробництва,	
випуску	 конкурентоспроможної	 продукції	 на	 імпорт.	 Однак,	
при	цьому	слід	розуміти	керівникам	підприємств,	що	в	корот-
кий	термін	відновити	весь	технологічний	цикл,	закупити	нове	
обладнання	практично	неможливо.	Тому	пріоритетним	на	ни-
нішньому	 етапі	 має	 бути	 використання	 сучасних	 методів	
управління	виробництвом,	яке	широко	застосовується	за	кор-
доном,	особливо	в	Японії	та	США.	Відмінною	особливістю	су-
часного	виробництва	є	нове	управлінське	мислення.	Це	постій-
на	 боротьба	 з	 усіма	 видами	 втрат	 на	 виробництві,	 постійний	
пошук	 поліпшення	 методів	 і	 форм	 організації	 виробництва	
шляхом	прогресу	у	сфері	підвищення	продуктивності,	гнучкос-
ті	 та	 оперативності	 виробництва,	 якості	 продукції	 на	 спожив-
чому	рівні.

Найбільш	відповідальним	і	складним	етапом	у	реалізації	ін-
вестиційної	стратегії	підприємства	є	процес	формування	інвес-
тиційних	 ресурсів,	 для	 здійснення	 якого	 використовуються	
власні,	залучені	та	позичкові	джерела.

Вибір	 джерел	 формування	 інвестиційних	 ресурсів	 підпри-
ємства	 в	 значній	 мірі	 визначає	 використання	 певних	 методів	
інвестування.	Основні	з	них:	

1)	самофінансування;
2)	акціонування;	
3)	лізинг;
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4)	бюджетний	метод;
5)	кредитний	метод;
6)	змішані,	 що	 являють	 різні	 комбінації	 перелічених	 мето-

дів.
Відсутність	 розробок	 і	 публікацій,	 присвячених	 питанням	

побудови	 механізму	 формування	 інвестиційних	 ресурсів	 під-
приємства,	у	сучасних	умовах	зумовило	необхідність	створен-
ня	такого	механізму	для	ефективного	управління	даним	проце-
сом.

Теоретично	 формування	 інвестиційних	 ресурсів	 —	 це	 про-
цес	трансформації	заощаджень	і	залучених	грошових	та	інших	
активів	 в	 інвестиційні	 ресурси	 підприємства.	 При	 цьому	 на	
практиці	зазначені	кошти	вилучаються	з	процесу	простого	від-
творення	і	включаються	у	процес	розширеного.

Дослідження	 показали,	 що	 в	 практиці	 господарського	
управління	 процесами	 формування	 інвестиційних	 ресурсів	
підприємства	досі	присутні	неадаптовані	до	сучасних	умов	ме-
ханізми	 та	 інструменти	 реалізації	 цього	 процесу.	 Планування	
інвестиційних	 ресурсів	 підприємства	 відштовхується	 від	 ре-
сурсів	 і	потужностей,	а	не	від	зміни	попиту	на	продукцію,	що	
виготовляється,	 кон’юнктури	 ринку,	 в	 тому	 числі	 й	 ринку	 ін-
вестицій.

Головними	 критеріями	 оптимізації	 співвідношення	 внут-	
рішніх	 і	 зовнішніх	 джерел	 інвестиційних	 ресурсів	 підприєм-
ства	виступають:

•	 необхідність	 забезпечення	 високої	 фінансової	 стійкості	
підприємства;

•	 максимізація	суми	прибутку	від	інвестиційної	діяльності,	
що	 залишається	 у	 розпорядженні	 підприємства	 при	 різ-
них	 співвідношеннях	 внутрішніх	 і	 зовнішніх	 джерел	 ін-
вестування.

Важливим	джерелом	регулювання	фінансових	ресурсів	 ін-
вестування	 є	 амортизація.	 Значення	 державної	 амортизацій-
ної	 політики	 визначається,	 насамперед,	 важливістю	 для	 краї-
ни	процесу	відтворення	основного	капіталу,	але	істотно	стосу-
ється	 й	 інших	 аспектів	 економіки.	 Значення	 амортизаційних	
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сум	 при	 розрахунку	 термінів	 окупності	 інвестиційних	 проек-
тів	зростає	ще	й	тому,	що	амортизація	не	обкладається	подат-
ком,	у	той	час	як	прибуток	слід	включати	в	розрахунок	не	весь,	
а	 лише	 	 той,	 що	 залишається	 у	 розпорядженні	 підприємства	
після	сплати	податків	(що,	до	речі,	також	не	враховують	деякі	
автори).

Найважливіша	 особливість	 амортизаційної	 політики	 в	 су-
часних	 умовах	 полягає	 саме	 в	 тому,	 що	 вся	 сума	 нарахованої	
амортизації	 знаходиться	 у	 розпорядженні	 господарюючих	
суб’єктів.	На	відміну	від	прибутку,	розміри	якого	в	умовах	рин-
ку	 зазнають	 суттєвих	 змін	 і	 тому	 важко	 прогнозовані,	 суми	
амортизаційних	відрахувань	піддаються	досить	точному	розра-
хунку	і	прогнозуванню.	

У	вітчизняній	економіці	існує	явно	недостатнє	використан-
ня	амортизаційних	методів	(як	прискорених,	так	і	звичайних).	
З	 одного	 боку,	 використання	 звичайних	 методів	 амортизації	
призводить	 до	 великих	 нарахувань	 податку	 на	 прибуток	 під-
приємства,	а	з	іншого	—	прискорені	методи	амортизації	штучно	
занижують	прибуток,	що	може	ввести	в	оману	інвесторів,	кре-
диторів	та	інших	користувачів	інформації	про	фінансовий	стан	
підприємств.

Важливо	не	саме	по	собі	введення	нелінійних	методів	амор-
тизації	 або	 зміна	 норм	 амортизації,	 а	 створення	 простору	 для	
податкового	 маневру	 активно	 інвестуючих	 в	 основні	 фонди	
підприємств.	Для	цього	необхідно	вирішити	питання	про	мето-
ди	 амортизації	 і	 норми	 відрахування,	 дозволених	 до	 застосу-
вання	 в	 обов’язковій	 ув’язці	 з	 питанням	 про	 оцінку	 основних	
засобів,	 тобто	 про	 розмір	 бази,	 з	 якої	 буде	 нараховуватися	
амортизація.	 Сфера	 впливу	 держави	 має	 обмежуватися	 вста-
новленням	 максимальних	 норм	 амортизаційних	 відрахувань,	
допустимих	до	відрахування	з	оподатковуваної	бази.

Частково	підприємства	вже	перейшли	на	переоцінку	основ-	
них	 фондів	 не	 за	 коефіцієнтами	 Держкомстату,	 проте	 діючий	
механізм	щорічної	переоцінки	в	умовах	нестабільної	економіч-
ної	 обстановки	 неефективний.	 На	 наш	 погляд,	 переоцінка	
основних	фондів	за	необхідності	буде	більш	справедлива.
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У	зв’язку	з	цим	видаються	цілком	безпідставними	пропози-
ції	до	повернення,	хоча	б	і	часткового,	до	напівзабутої	практи-
ки	формування	централізованого	амортизаційного	фонду.

Це	 не	 означає,	 що	 централізація	 частини	 амортизаційних	
відрахувань	 взагалі	 неможлива	 або	 недоцільна.	 Навпаки,	 ціл-
ком	можлива	і	доцільна,	але	не	в	тих	потворних	і	протизакон-
них	формах,	які	пропонуються	деякими	авторами.	А	законних	
форм	кілька,	ось	деякі	з	них:

1.	 У	 межах	 агропромислового	 формування	 можливе	 ство-
рення	централізованого	джерела	коштів	для	фінансування	 ін-
вестиційних	програм.

2.	У	межах	агропромислових	холдингів,	яких	стає	все	біль-
ше,	можлива	концентрація	будь-яких	засобів	для	спрямування	
їх	 на	 інвестиційні	 цілі,	 у	 тому	 числі	 амортизаційних	 відраху-
вань.

Подальший	 розвиток	 амортизаційної	 політики	 має	 йти	 за	
такими	напрямами:

•	 надання	 амортизаційній	 політиці	 більшої	 гнучкості,	 а	
господарюючим	суб’єктам	більшої	свободи	вибору	в	здій-
сненні	амортизаційних	відрахувань;

•	 відмова	від	пооб’єктних	деталізованих	норм	амортизацій-
них	відрахувань	і	перехід	до	укрупнених	групових	норм;

•	 істотне	підвищення	норм	амортизації,	по	суті	перехід	до	
прискореної	 амортизації	 (але	 з	 наданням	 суб’єктам	 гос-
подарювання	права	застосовувати	понижуючі	коефіцієн-
ти,	 знижувати	 норми	 амортизації	 вдвічі,	 а	 на	 будівлях	 і	
спорудах	—	втричі);	

•	 розширення	складу	майна,	що	амортизується.
Це	приводить	до	необхідності	внести	суттєві	зміни	в	прак-

тику	 нарахування	 і	 використання	 нематеріальних	 активів.	
Якщо	 визначити	 строк	 корисного	 використання	 нематеріаль-
них	 активів	 неможливо,	 то	 він	 вважається	 рівним	 10	 рокам	
(річна	норма	амортизації	—	10	%).	Цей	термін	непомірно	вели-
кий,	 його	 застосування	 занижує	 суму	 щорічних	 амортизацій-
них	 відрахувань.	 Водночас	 він	 давно	 не	 відповідає	 реальним	
умовам:	фактичні	терміни	використання	нематеріальних	акти-
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вів	набагато	менші.	Також	важко	пояснити,	чому	норми	амор-
тизації	нематеріальних	активів	повинні	бути	нижчими	від	об-
числювальної	 і	 оргтехніки	 (у	 чотири	 рази)	 і	 навіть	 споруд	 (у	
півтора	 раза).	 Ми	 вважаємо,	 що	 термін	 амортизації	 нематері-
альних	активів,	не	встановлений	чинною	документацією	(дого-
ворами	тощо),	має	бути	елементом	облікової	політики	підпри-
ємства,	тобто	визначатися	керівником	підприємства.

Наразі	амортизація	нематеріальних	активів	служить	джере-
лом	 придбання	 нових	 нематеріальних	 активів.	 Це	 обмеження	
не	має	ніякого	сенсу,	підприємство	повинно	саме	вирішувати,	
на	 які	 інвестиційні	 цілі	 (саме	 інвестиційні)	 спрямовувати	
амортизацію	 нематеріальних	 активів.	 Вони	 цілком	 можуть	
призначатися	і	на	реалізацію	будь-яких	інноваційних	програм.	
Це	положення	слід	передбачити	в	нормативних	документах.

Для	 стимулювання	 розвитку	 високотехнологічних	 вироб-
ництв,	впровадження	високоефективних	машин	і	устаткування	
підприємствам	 надано	 право	 застосовувати	 механізм	 приско-
реної	 амортизації,	 тобто	 нараховувати	 амортизацію	 активної	
частини	основних	виробничих	фондів	за	підвищеними	норма-
ми	(але	не	більше,	ніж	удвічі).	Через	збільшення	амортизацій-
них	відрахувань,	що	зменшують	прибуток,	можливість	застосу-
вання	прискореної	амортизації	 із	самого	початку	була	постав-
лена	у	жорсткі	рамки:	перелік	виробництв	і	видів	устаткування,	
стосовно	якого	дозволена	прискорена	амортизація,	визначаєть-
ся	 федеральними	 органами	 виконавчої	 влади,	 галузевими	 мі-
ністерствами	і	департаментами.

Позитивний	момент	у	сформованій	практиці	використання	
методу	прискореної	амортизації	полягає,	по-перше,	в	тому,	що	
він	застосовується	до	активної	частини	виробничих,	основних	
фондів,	 насамперед,	 машин	 і	 устаткування,	 дає	 переваги	 під-
приємствам,	 що	 здійснюють	 масову	 заміну	 застарілого	 облад-
нання	новим;	по-друге,	застосовуючи	прискорену	амортизацію,	
підприємства	знижують	податкову	базу	не	тільки	з	податку	на	
прибуток,	а	й	з	податку	на	майно.	Це	дає	змогу	спрямувати	зе-
кономлені	кошти	на	придбання	сучасного	високопродуктивно-
го	обладнання.
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Серед	 інших	 інвестиційних	 інструментів,	 які	 активізують	
інноваційні	процеси,	слід	назвати	лізинг.

Масштабний	розвиток	лізингової	індустрії	на	Заході	пов’я-	
заний	 з	 тим,	 що	 лізинг	 був	 поширеним	 через	 різко	 зростаючі	
інвестиційні	потреби	економіки,	визначені	темпами	технічного	
прогресу.	Ця	потреба	вже	не	могла	задовольнятися	за	рахунок	
традиційних	 каналів	 інвестиційного	 фінансування.	 В	 умовах	
конкуренції	лізинг	був	додатковим,	ефективним	каналом	збуту	
продукції.

З	 огляду	 на	 те,	 що	 прибуток	 лізингового	 агроформування	
виникає	 з	 перевищення	 вартості	 лізингового	 контракту	 над	
вартістю	лізингового	майна	і	за	рахунок	цього	відшкодовують-
ся	 також	 витрати	 лізингодавця	 (операційні	 витрати,	 відсотки	
за	 кредитом,	 витрати	 на	 страхування),	 навряд	 чи	 можна	 при-
рівнювати	(з	точки	зору	оподаткування)	це	перевищення	і	до-
ходи	від	капіталу.

Що	 стосується	 податкових	 пільг,	 то	 досвід	 багатьох	 країн	
показує,	що	відсутність	податкових	пільг	ніяк	не	заважає	роз-
витку	лізингу.	Пільги	є	визначальними	для	лізингових	компа-
ній.	Звичайно,	наявність	пільг	дає	змогу	лізингодавцю	“поділи-
тися”	 ними	 з	 використанням	 обладнання	 шляхом	 зниження	
ставок	лізингових	платежів.	

Однак	“нормальні”	ставки	рефінансування	набагато	важли-
віші	 для	 технічного	 переозброєння,	 ніж	 незначне	 полегшення	
непомірних	 витрат	 з	 обслуговування	 позик.	 Але	 інша	 справа,	
якщо	 за	 допомогою	 пільг	 буде	 стимулюватися	 розвиток	 вто-
ринного	 ринку	 лізингового	 обладнання.	 Не	 дивлячись	 на	 за-
гальні	умови	господарювання,	було	б	доцільно,	на	нашу	думку,	
не	стягувати	податок	на	майно	лізингодавця	в	частині	лізинго-
вого	 обладнання,	 що	 побувало	 у	 “первинному”	 лізингу	 і	 при-
значене	для	вторинного	використання.

Пропоновані	 зміни,	 на	 нашу	 думку,	 спрямовані	 на	 те,	 щоб	
більш	 ефективно	 використовувати	 переваги	 лізингу	 як	 інвес-
тиційного	інструменту	для	активізації	інноваційних	процесів	у	
народному	господарстві.	Світова	практика	дає	чимало	прикла-
дів,	коли	завдяки	лізингу	вдавалося	в	кризові		періоди	отриму-
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вати	 швидке	 пожвавлення	 промисловості.	 Переваги	 лізингу	
можуть	бути	реалізовані	і	в	умовах	кризи	виробничого	сектору	
економіки,	і	в	умовах	її	розквіту.

Приймаючи	рішення	про	вкладання	капіталу	у	той	чи	інший	
інвестиційний	об’єкт,	інвестор	розглядає	інвестиційну	приваб-	
ливість	комплексно,	враховуючи	при	цьому	забезпечення	висо-
кої	 привабливості	 на	 всіх	 етапах	 інвестиційних	 рішень,	 —	 від	
вибору	країни-реципієнта	до	визначення	конкретного	інвести-
ційного	проекту.	Отже,	інвестиційна	привабливість	має	агрего-
ваний	характер:	нижчий	рівень	привабливості	є	складовою	ви-
щого	 рівня.	 При	 цьому	 усі	 рівні	 інвестиційної	 привабливості	
взаємопов’язані.	Слід	зазначити,	що	методичні	дослідження	ін-
вестиційної	привабливості	мають	ґрунтуватись,	насамперед,	на	
логіці	інвестиційних	рішень,	яка	передбачає	вкладення	коштів	
там,	де	наявні	найбільш	сприятливі	умови	для	інвестування.	

Для	 оцінювання	 привабливості	 підприємств	 інвестори	 ви-
користовують	такі	фактори	[71,	c.	236]:	

•	 потенціал	зростання	підприємств;	
•	 сприятливий	 та	 несприятливий	 вплив	 на	 підприємство	

рушійних	сил;	
•	 стабільність	попиту;	
•	 посилення	чи	послаблення	впливу	сил	конкуренції;	
•	 серйозність	проблем,	які	можуть	бути	на	підприємстві;	
•	 ступінь	ризику	та	невизначеності;	
•	 зростання	або	зниження	прибутковості	підприємства	че-

рез	дії	конкурентів	та	рушійних	сил	[72;	73].	
Повноцінне	 оцінювання	 інвестиційної	 привабливості	 під-

приємства	 повинно	 включати	 всі	 складові	 цього	 поняття,	 а	
саме:	 абсолютні	 й	 порівняльні	 методи	 визначення	 привабли-
вості	підприємства	як	об’єкта	інвестування	[74].	

Усі	розроблені	у	вітчизняній	та	світовій	практиці	методики	
оцінювання	 інвестиційної	 привабливості	 щодо	 джерела	 вихід-
ної	інформації	можна	умовно	поділити	на	три	великі	групи	[75]:	

1)	методики,	що	ґрунтуються	на	різноманітних	оцінках	екс-
пертів;	

2)	методики,	що	ґрунтуються	на	статистичній	інформації;	
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3)	комбіновані	методики,	що	ґрунтуються	на	експертно-ста-
тистичних	розрахунках.	

Як	 відомо,	 оцінка	 інвестиційної	 привабливості	 підприєм-
ства	 здійснюються	 безпосередньо	 за	 низкою	 методик,	 розроб-	
лених	 міністерствами	 (відомствами),	 Національним	 банком	
України	та	комерційними	банками.	Основу	таких	методичних	
підходів	було	закладено	ще	у	1998	р.	Агентством	з	питань	запо-
бігання	 банкрутству	 підприємств	 та	 Державною	 податковою	
адміністрацією	України.	Удосконалені	варіанти	останньої	роз-
робки	 представлено	 Методичними	 рекомендаціями	 з	 аналізу	
фінансово-господарського	 стану	 підприємств	 та	 організацій.	
Для	 підприємств,	 що	 підлягають	 приватизації,	 Міністерством		
фінансів	 та	 Фондом	 державного	 майна	 України	 розроблено	
окреме	Положення	про	порядок	здійснення	аналізу	їх	фінансо-
вого	стану	[76].

На	 законодавчому	 рівні	 за	 ініціативою	 керівництва	 Агент-
ства	з	питань	запобігання	банкрутству	підприємств	та	органі-
зацій	 розроблено	 методику	 інтегральної	 оцінки	 інвестиційної	
привабливості	 підприємств	 та	 організацій	 (Методика	 розроб-	
лена	 відповідно	 до	 Закону	 України	 “Про	 інвестиційну	 діяль-
ність”	від	18	вересня	1991	р.	№	1560	[77–80],	Указу	Президента	
України	 “Про	 утворення	 агентства	 з	 питань	 запобігання	 бан-
крутству	 підприємств	 та	 організацій”	 від	 17	 червня	 1996	 р.		
№	435	[81]	та	Положення	про	реєстр	неплатоспроможних	під-
приємств	та	організацій,	 затвердженого	Постановою	Кабінету	
Міністрів	України	від	25	листопада	1996	р.	№	1403	[82]).	Згід-
но	з	Методикою	інвестиційна	привабливість	підприємства	ви-
значається	як	рівень	задоволення	фінансових,	виробничих,	ор-
ганізаційних	та	 інших	вимог	чи	інтересів	 інвестора	щодо	кон-
кретного	підприємства,	яке	може	визначатися	чи	оцінюватися	
значеннями	відповідних	показників,	у	тому	числі	інтегральної	
оцінки.	

Методика	 базується	 на	 визначенні	 інтегральної	 оцінки	 ін-
вестиційної	 привабливості	 або	 показника,	 в	 якому	 відтворю-
ються	значення	інших	показників,	скоригованих	відповідно	до	
їх	вагомості	тощо.	
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Зокрема,	сутність	методики	інтегральної	оцінки	інвестицій-
ної	привабливості	[83]	полягає	у	проведенні	аналізу	за	такими	
етапами:	

1)	оцінка	фінансового	стану	об’єкта	інвестування;	
2)	визначення	вагомості	групових	та	одиничних	показників	

на	основі	експертних	оцінок;	
3)	визначення	частки	розмаху	варіаційної	множини;	
4)	визначення	ранжируваного	значення	за	кожним	показни-

ком;	
5)	 розрахунок	 інтегрального	 показника	 інвестиційної	 при-

вабливості.	
Показники,	що	використовуються,	є	добре	відомими	та	за-

довольняють	вимоги	міжнародного	меморандуму	IASC	[84].
Слід	зазначити,	що	ця	методика	має	свої	недоліки,	зокрема	у	

тому,	 що	 не	 враховує	 міжгалузеву	 специфіку	 діяльності	 під-
приємств.	 Наприклад,	 для	 одних	 підприємств	 ознакою	 нор-
мального	 функціонування	 та	 розвитку	 є	 перевищення	 необо-
ротних	 активів	 над	 оборотними,	 а	 для	 інших	 ця	 ознака	 може	
бути	сигналом	неплатоспроможності	та	банкрутства,	або	ж	не	
враховуються	 фактори	 сезонності	 виробництва	 чи	 державна	
підтримка	 підприємства.	 Для	 аналізу	 аграрних	 підприємств	
взагалі	не	взято	до	уваги	такий	необхідний	об’єкт,	як	земля,	що	
є	основним	активом	цієї	галузі.	Також	фінансовий	аналіз	оцін-
ки	 інвестиційної	привабливості	підприємства	за	цією	методи-
кою	є	громіздким,	оскільки	передбачає	розрахунок	понад	соро-
ка	 показників	 за	 напрямами	 його	 господарської	 діяльності.	
Отримані	результати	потребують	обробки	та	узагальнення	для	
визначення	 вагоміших	 показників,	 для	 чого	 залучаються	 екс-
перти	(це	тягне	за	собою	додаткові	витрати).	

Отже,	 існуючі	 методики	 визначення	 рівня	 інвестиційної	
привабливості	 не	 в	 усіх	 випадках	 задовольняють	 потреби	 ін-
вестора	 в	 об’єктивній,	 неупередженій,	 доцільній	 та	 достатній	
для	 прийняття	 рішення	 інформації.	 Спроба	 виправлення		
певних	 недоліків	 привела	 до	 створення	 різноманітних	 мето-	
дів	 відносної	 оцінки	 інвестиційної	 привабливості	 підприєм-
ства.	
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У	теорії	фінансового	аналізу	використовується	велика	кіль-
кість	 методик	 щодо	 визначення	 інвестиційної	 привабливості	
підприємств.	

В	економічній	літературі	широко	визнаний	підхід	І.	О.	Блан-
ка	до	оцінювання	інвестиційної	привабливості	окремих	компа-
ній	(фірм).	Він	ґрунтується	на	визначенні	послідовності	етапів	
вивчення	інвестиційного	ринку	при	розробці	стратегії	інвести-
ційної	 діяльності	 й	 формуванні	 ефективного	 інвестиційного	
портфеля	[85].	

Фінансовий	аналіз	інвестиційної	привабливості	агроформу-
вання	 (фірми)	 включає	 оцінювання	 інвестиційної	 привабли-
вості	сегментів	ринку	інвестицій.	На	основі	використання	цьо-
го	 підходу	 фінансова	 діяльність	 підприємства	 оцінюється	 за	
показниками	 фінансової	 стійкості,	 прибутковості,	 ліквідності	
та	оборотності	активів	[86,	с.	67;	87–89].	

Бланк	І.	А.	вважає,	що	оцінювання	інвестиційної	привабли-
вості	 підприємства	 базується	 на	 визначенні	 стадії	 життєвого	
циклу	 підприємства.	 Однак	 за	 умови	 негативного	 інвестицій-
ного	 клімату	 країни	 неможливо	 правильно	 визначити	 стадію	
життєвого	циклу	підприємства.	

Бандурін	 А.	 В.	 пропонує	 використовувати	 сукупність	 зна-
чень	 показників	 формальної	 і	 неформальної	 оцінки	 різнома-
нітної	діяльності	позичальника	[90,	с.	187].	Основним	завдан-
ням	при	виборі	напряму	інвестування	є	розрахунок	економіч-
ної	ефективності	вкладення	коштів	в	інвестиційний	об’єкт.	

Загальний	порядок	оцінювання	інвестиційної	привабливос-
ті	 містить	 послідовність	 етапів,	 виконання	 яких	 сприяє	 зни-
женню	ризику	вкладення	коштів	[67,	с.	71].	На	першому	етапі	
незалежно	від	характеру	майбутньої	кредитної	угоди	ідентифі-
кують	позичальника.	Ідентифікація	дає	змогу	чітко	визначити	
характер	 діяльності	 позичальника	 (комерційна	 фірма,	 банк,	
приватна	особа)	і	визначити	приблизний	набір	показників	для	
оцінки	 інвестиційної	 привабливості.	 На	 другому	 етапі	 оціню-
ють	кредитну	історію	позичальника	та	його	комерційну	репута-
цію.	 Формальні	 показники	 розраховуються	 на	 підставі	 даних	
фінансової	звітності	позичальника	—	юридичної	особи.	Для	їх	
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розрахунку	вихідними	є	дані	про	фінансові	операції	позичаль-
ника.	 За	 допомогою	 формальних	 показників	 визначається	 фі-
нансовий	 стан	 суб’єкта,	 його	 фінансові	 результати,	 а	 також	
ефективність	 використання	 ресурсів.	 Неформальні	 показники	
можуть	 бути	 оцінені	 тільки	 експертами.	 Таким	 чином,	 після	
ідентифікації	позичальника	і	визначення	набору	формальних	і	
неформальних	показників	кредитор	переходить	до	безпосеред-
нього	 розрахунку	 й	 одержання	 експертного	 висновку.	 До		
наступного	 етапу	 дослідження	 відноситься	 визначення	 рівня	
інвестиційної	 привабливості	 підприємства.	 Він	 використову-
ється	 при	 оцінюванні	 потенційних	 фінансових,	 виробничих,	
організаційних	та	інших	вимог	або	інтересів	інвестора	конкрет-
ного	 підприємства,	 визначається	 значеннями	 відповідних	 по-
казників,	у	тому	числі	інтегральної	оцінки.	

Підприємство	у	цій	системі	є	кінцевою	точкою,	де	реалізу-
ються	конкретні	проекти.	

Гайдуцький	А.	пропонує	використовувати	метод	порівнянь,	
який	 має	 охоплювати	 такі	 основні	 складові	 інвестиційного	
процесу:	 порівняння	 між	 об’єктами	 інвестування,	 між	 суб’єк-	
тами	інвестування	(інвесторами)	та	між	умовами	інвестування	
(чинниками	інвестиційної	привабливості)	[91,	с.	123].	

Вчений	вважає,	що	для	порівняння	між	об’єктами	й	умова-
ми	інвестування	може	бути	використано	матричний	метод	під-
готовки	вихідних	даних.	За	вертикаллю	розташовують	об’єкти	
інвестування,	а	за	горизонталлю	—	показники,	які	характеризу-
ють	 умови	 інвестування,	 а	 точніше	 —	 чинники	 інвестиційної	
привабливості	об’єктів	інвестування.	“При	цьому	за	основу	ми	
пропонуємо	взяти	напрями	характеристики	інвестиційної	при-
вабливості	(ресурсна,	збутова,	інфраструктурна,	фіскальна,	ре-
гуляторна,	 економічна).	 За	 кожним	 з	 напрямів	 інвестиційної	
привабливості	 для	 її	 кількісного	 виміру	 і	 оцінки	 необхідно	
сформулювати	систему	відповідних	показників.	За	основу	слід	
брати	як	об’єктивні	статистичні	дані,	так	і	суб’єктивні	вимоги	
інвесторів,	забезпечення	яких	є	важливою	умовою	високої	імі-
джевої	 оцінки	 інвестиційної	 привабливості	 галузі	 чи	 регіону”	
[92,	 с.	 125].	 У	 результаті	 розрахунків	 автор	 отримав	 таблицю	
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даних,	що	характеризує	інвестиційну	привабливість	аграрного	
сектору	країн	Європи,	яка	містить	як	оцінку	показників	з	по-
зитивними,	так	зі	змішаними	значеннями.	Наявність	протиріч	
у	даних	двох	видів	оцінок	свідчить	про	те,	що	наведена	методи-
ка	не	дає	змоги	достатньо	точно	схарактеризувати	інвестицій-
ну	привабливість	агарного	сектору	країн	Європи.	

Також	 розрізняють	 такі	 методи:	 внутрішня	 норма	 рента-
бельності,	 метод	 періоду	 повернення	 вкладення	 інвестицій,		
балансова	 норма	 рентабельності,	 індекс	 прибутковості,	 метод	
чистої	 сьогоднішньої	 вартості.	 Зокрема,	 А.	 П.	 Іванов,		
Ю.	Я.	Кравченко,	О.	Г.	Мендрула,	В.	М.	Шелудько	додають	до	
перелічених	 показників	 ще	 капіталізовану	 вартість	 (ринкова	
вартість	 акціонерного	 товариства),	 показник	 співвідношення	
ринкової	і	балансової	вартості	акцій	(загальна	характеристика	
успіху	або	невдачі	акціонерного	товариства,	коефіцієнт	ліквід-
ності	акцій,	що	характеризує	потенційну	можливість	продажу	
акцій	 конкретного	 емітента,	 дивідендну	 дохідність	 акцій,	 яка	
показує	 розмір	 доходу,	 що	 спрямовується	 на	 поточне	 спожи-
вання	 акціонерів	 у	 відношенні	 до	 ринкової	 вартості	 акцій		
[93,	с.	253].	

На	 Заході	 досить	 розповсюдженим	 є	 метод	 рейтингової	
оцінки.	 Найпопулярнішими	 є:	 Fortune	 500,	 Global	 1000,	 Busi-
nessWeek	 1000.	 Вони	 оцінюють	 інвестиційну	 привабливість,	
виходячи	з	фінансово-господарських	показників	підприємств:	
обсяги	 доходів,	 прибутків,	 активів;	 ефективність	 інвестицій;	
збільшення	 прибутків,	 доходів,	 працівників;	 рівень	 ринкової	
вартості	агроформування	[93].	

Майже	 всі	 методи	 передбачають	 розрахунок	 коефіцієнтів:	
ліквідності,	використання	ресурсів,	частки	позичкових	засобів,	
прибутковості.	 Інколи	 аналітики	 визначають	 норму	 прибутку	
на	акціонерний	капітал,	але	при	цьому	не	визначають	природу	
походження	прибутку	та	доходу,	тобто	не	проводять	аналіз	за	
видами	 діяльності.	 Оскільки	 наслідком	 переходу	 до	 ринкової	
економіки	 є	 зміна	 трактування	 та	 ієрархії	 показників,	 які	 ха-
рактеризують	 фінансові	 результати	 діяльності	 підприємств	 та	
їх	зміст,	змінюються	і	методи	здійснення	аналізу,	проблемою	є	
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методика	 підрахунку	 основних	 показників	 діяльності	 підпри-
ємства.	Одним	із	основних	показників	при	аналізі	інвестицій-
ної	привабливості	є	прибуток	—	основне	джерело	формування	
фінансових	ресурсів	та	накопичення	капіталу	[94–96].	Прибу-
ток	 закріплює	 фінансові	 та	 ринкові	 позиції	 суб’єкта	 господа-
рювання,	 а	 також	 є	 захисним	 механізмом	 від	 можливості		
банкрутства.	 Цей	 показник	 відіграє	 досить	 велику	 роль	 при	
проведенні	 аналізу	 діяльності	 підприємства,	 зокрема	 аналізу	
інвестиційної	привабливості.	Інвестори	намагаються	працюва-
ти	 на	 вітчизняному	 ринку	 переважно	 в	 тих	 галузях,	 де	 скон-
центровано	найменше	ризиків	та	гарантовані	прибутки.	Основ-	
ною	метою	інвестицій	є	збільшення	майна	інвестора.	Але	в	су-
часній	 економічній	 літературі	 ще	 й	 досі	 не	 існує	 однозначної	
думки	щодо	визначення	формування	та	аналізу	даного	показ-
ника.	Особливо	це	стосується	специфіки	структури	формуван-
ня	 прибутку	 корпорацій,	 оскільки	 їх	 прибуток	 є	 консолідова-
ним.	

У	теорії	та	практиці	фінансового	аналізу	застосовують	різні	
показники	дохідності	капіталу,	які	різняться	за	метою	застосу-
вання,	методикою	їх	розрахунку,	а	також	інтерпретації	рента-
бельності:	сукупного	капіталу,	власного	капіталу,	операційно-
го	капіталу,	акціонерного	капіталу,	основного	капіталу,	оборот-
ного	 капіталу	 та	 ін.	 А	 це	 створює	 проблему	 їх	 взаємозв’зку		
[97,	с.	46].	

Деякі	 показники	 є	 незіставними	 при	 аналізі	 підприємств,	
що	 різняться	 за	 структурою	 та	 галуззю	 основної	 діяльності,	 а	
також	мають	різну	фінансову	структуру	капіталу.	Фактори,	що	
впливають	на	результативні	показники,	досить	багатозначні	та	
різноманітні	залежно	від	специфіки	діяльності	її	рентабельнос-
ті,	ефективності	та	ризику.

Аналіз	 руху	 фінансових	 ресурсів	 в	 основній,	 інвестиційній	
та	фінансовій	діяльності	традиційно	розглядається	у	прив’язці	
тільки	 з	 рухом	 грошових	 коштів.	 При	 цьому	 поділ	 грошових	
коштів	на	власні	та	залучені	не	розділяються,	негрошова	форма	
фінансових	ресурсів	взагалі	не	враховується.	Крім	того,	в	ана-
ліз	руху	фінансових	ресурсів	не	включається	поділ	активів	на	
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власні	та	залучені,	отримані	від	основної,	 інвестиційної	та	фі-
нансової	 діяльності.	 Відповідно	 і	 доходи,	 які	 проходять	 етапи	
утворення,	 розподілу	 і	 виплати,	 також	 не	 приймаються	 до		
уваги.

При	оцінюванні	 інвестиційної	привабливості	слід	врахову-
вати	генетичний	аспект	мікроекономічної	системи,	тобто	здій-
снювати	 оцінювання	 потенціалу	 розвитку	 підприємства,	 до	
якого	відносять:	капітал,	техніку,	об’єкти	права	інтелектуальної	
власності,	права	на	використання	природних	ресурсів,	права	на	
здійснення	 видів	 діяльності,	 права	 на	 товарні	 знаки,	 торгові	
марки,	 знаки	 обслуговування,	 кадровий	 потенціал	 підприєм-
ства,	систему	менеджменту	підприємства,	інформаційну	систе-
му,	інформацію,	та	використання	таких	показників,	як	питома	
вага	 вказаних	 об’єктів	 у	 загальній	 сумі	 активів	 підприємства,	
динаміка	показників	потенціалу	та	її	питомої	ваги,	рентабель-
ність	перелічених	ресурсів	[98,	с.	151].	

Певний	 інтерес	 представляє	 метод	 Дельфі	 (автор	 Олаф	
Хельмер),	 в	 основу	 якого	 також	 покладено	 експертну	 оцінку.	
Серед	фахівців	певної	галузі	проводяться	анкетні	опитування	
про	 рівень	 інвестиційної	 привабливості	 потенційного	 об’єкта	
інвестування.	Отримані	дані	піддаються	статистичній	обробці,	
результатом	якої	є	діапазон	думок	експертів.	Зазвичай,	вказа-
ний	діапазон	містить	значний	різнобій	думок,	тому	метод	Дель-
фі	передбачає	неодноразове	проведення	опитувань.	О.	Хельме-
ром	 передбачено	 повторення	 опитування	 до	 збігу	 думок	 екс-
пертів,	 на	 практиці	 опитування	 повторюється	 до	 формування	
найбільш	вузького	діапазону	думок.

Перевага	 методу	 полягає	 у	 відсутності	 можливості	 впливу	
на	 результат,	 основний	 недолік	 —	 відсутність	 аналітичної	
функції	і	рекомендацій	для	інвестора.

Дане	зауваження	було	враховано	О.	О.	Якименко,	яка	про-
понує	 методику	 оцінювання	 інвестиційної	 привабливості	 під-
приємства,	що	складається	з	чотирьох	етапів.	На	першому	ета-
пі	відбувається	відбір	найбільш	значущих	внутрішніх	і	зовніш-
ніх	факторів	на	основі	методів	експертного	аналізу.	На	другому	
етапі	 пропонується	 побудова	 багатофакторної	 регресійної	 мо-
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делі	з	метою	визначення	впливу	кожного	фактора	на	результа-
тивний	 показник	 —	 рентабельність	 продукції.	 Третій	 етап	 по-
лягає	 у	 проведенні	 аналізу	 виявлених	 чинників	 інвестиційної	
привабливості.	Як	основні	фактори	автор	виокремлює:	фінан-
совий	 стан	 оцінюваного	 підприємства;	 рівень	 привабливості	
продукції;	 ступінь	 зносу	 основних	 виробничих	 фондів;	 якість	
персоналу;	 інвестиційний	потенціал	підприємства.	На	четвер-
тому	етапі	відбувається	розробка	рекомендацій	щодо	усунення	
негативного	 впливу	 і	 посилення	 позитивного	 ефекту	 виявле-
них	чинників	[99,	с.	118–120].

Методику	оцінювання	інвестиційної	привабливості	підпри-
ємства	 розробила	 А.	 А.	 Тафеєва,	 яка,	 так	 само	 як	 і	 методика		
О.	О.	Якименко,	заснована	на	побудові	багатофакторної	регре-
сійної	моделі.	Однак	А.	А.	Тафеєва	вважає,	що	робити	висновок	
про	 рівень	 інвестиційної	 привабливості	 об’єкта	 інвестування	
тільки	за	регресійною	моделлю	неможливо,	тому	пропонує	по-
будову	 комплексного	 критерію	 інвестиційної	 привабливості	
підприємства	 (рис.	 1.7)	 [100,	 с.	 9–13].	 При	 цьому	 для	 оцінки	
стану	 підприємства	 автор	 пропонує	 використовувати	 десять	
фінансових	і	два	економічних	показники.

За	результатами	оцінювання	підприємство	слід	віднести	до	
однієї	з	типологічних	груп:	підприємства	з	низькою	інвестицій-
ною	 привабливістю;	 підприємства	 із	 середнім	 рівнем	 інвести-
ційної	привабливості;	підприємства,	що	володіють	високою	ін-
вестиційною	привабливістю.

Пропоновані	Е.	А.	Якименко	і	А.	А.	Тафеєвою	методики	оці-
нювання	 інвестиційної	 привабливості	 підприємства	 об’єднує	
те,	 що	 вони	 можуть	 бути	 застосовані	 для	 великої	 кількості	
об’єктів	дослідження,	підприємств,	що	належать	до	різних	га-
лузей,	а	також	для	різних	часових	періодів.

Єгорова	 М.	 Г.	 методику	 оцінювання	 інвестиційної	 приваб-	
ливості	підприємства	представляє	у	вигляді	попереднього	і	по-
дальшого	її	аналізу.	При	цьому	попередній	аналіз	здійснюється	
до	 прийняття	 управлінських	 рішень	 щодо	 реалізації	 інвести-
ційних	проектів,	подальший	аналіз	покликаний	виявити	вплив	
реалізації	 інвестиційних	 проектів	 на	 зміну	 інвестиційній		
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привабливості	 та	 включає	 в	 себе	 кілька	 етапів	 (див.	 рис.	 1.8)	
[104,	с.	9].	

Перевагою	 методики	 є	 можливість	 оцінити	 вплив	 як	 окре-
мих	 інвестиційних	 проектів,	 так	 і	 їх	 сукупності.	 До	 недоліків	
відноситься	відсутність	рекомендацій	для	оцінюваного	підпри-
ємства,	в	разі	його	низької	інвестиційної	привабливості.

При	 цьому	 для	 інвесторів	 у	 галузі	 сільського	 господарства	
першочергове	 значення	 мають	 три	 складові	 елементи:	 оцінка	
виробничого	потенціалу	галузі;	стан	ресурсно-сировинного	по-
тенціалу;	 розвиток	 ринкового	 потенціалу	 продуктів	 галузі	
(див.	рис.	1.9).

Рис. 1.7. основні етапи оцінювання інвестиційної привабливості  
підприємства 

     Джерело: розроблено на основі [100, с. 9–13; 101–103].

Основні етапи оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства

1. Вибір показників для оцінки стану підприємства, визначення 
     ступеня надійності підприємства з урахуванням можливих ризиків

2. Побудова на основі вибраних показників багатофакторної 
     регресійної моделі

3. Визначення за правилом Фішберна ваг показників моделі оцінки 
     інвестиційної привабливості

4. Побудова комплексного критерію інвестиційної привабливості 
     підприємства

5. Формування результатів оцінки та віднесення підприємства 
     до однієї з типологічних груп
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Цей	 метод	 дає	 можливість	 зробити	 висновок:	 наявність	 чи	
недостатність	 якого	 потенціалу	 (виробничого,	 ресурсного	 чи	
ринкового)	вплинуло	на	оцінку,	проте,	думка	про	інвестиційну	
привабливість	підприємства	складається	щодо	стану	галузі,	до	
якої	він	належить.	

Методику	 оцінювання	 інвестиційної	 привабливості	 спеці-
ально	 для	 сільськогосподарських	 підприємств	 розробили		
Н.	 Ф.	 Зарук	 і	 М.	 А.	 Лапіна.	 В	 основі	 цієї	 методики	 лежать		
потенціал	 і	 ризик.	 Вона	 заснована	 на	 механізмі	 рейтингової	
оцінки.

Відповідно	до	методики	інвестиційний	потенціал	складаєть-
ся	з	приватних	потенціалів:	ресурсно-сировинного,	виробничо-
го,	 споживчого,	 інфраструктурного,	 інноваційного,	 трудового	
та	фінансового	[105,	с.	12].	

Ми	 пропонуємо	 методику	 оцінювання	 інвестиційної	 при-	
вабливості	 підприємств,	 суть	 якої	 полягає	 в	 розгляді	 підпри-
ємств	 реального	 сектору	 економіки	 з	 позиції	 відповідності		

Рис. 1.8. етапи аналізу інвестиційної привабливості підприємства 
 Джерело: [104, с. 9].

1. Визначення і розрахунок 
показників ефективності 
діяльності “до” і “після”	
реалізації інвестиційного 
проекту

3. Оцінка результатів реалізації 
інвестиційних проектів,  
а також їх вплив  
на інвестиційну 
привабливість підприємства

2. Виявлення змін показників 
ефективності виробничої, 
фінансової та інвестиційної 
діяльностей підприємства 
загалом, а також за рахунок 
кожного інвестиційного 
проекту
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інвестиційним	 перевагам	 потенційного	 інвестора	 і	 віднесення	
оцінюваного	підприємства	до	певної	типологічної	групи.

Етапи	 оцінки	 інвестиційної	 привабливості	 підприємства	 у	
межах	цієї	методики	представлені	на	рис.	1.10.

До	 переваг	 методики	 оцінки	 інвестиційної	 привабливості	
підприємств	відноситься	облік	різних	обмежень	інвестора,	що	
підвищує	точність	цієї	оцінки.	Недолік	підходу	виявляється	у	
відсутності	можливості	внутрішньої	оцінки	інвестиційної	при-
вабливості	підприємства.	

Проте,	описані	методики	оцінювання	інвестиційної	приваб-	
ливості	 підприємств	 не	 завжди	 підходять	 для	 сільськогоспо-
дарських	 підприємств,	 оскільки	 не	 враховують	 специфічні		
особливості	 та	 чинники	 інвестиційної	 привабливості	 даних	
підприємств.	 Вважаємо,	 що	 інвестиційна	 привабливість	 під-
приємства	 —	 це	 комплексна	 економічна	 і	 фінансова	 характе-
ристика,	представлена	різними	показниками,	що	дає	змогу	оці-

Рис. 1.9. оцінка інвестиційної привабливості галузі сільського 
господарства 

      Джерело: розроблено на основі узагальнень дослідження.
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нити	 можливість	 підприємства	 залучати	 стратегічних	 і	 порт-
фельних	 інвесторів,	 а	 також	 визначає	 ступінь	 ризику	
вкладення	коштів.

У	 зв’язку	 з	 тим,	 що	 зовнішні	 фактори	 непрямого	 впливу	
здійснюють	вплив	не	тільки	на	галузь	сільського	господарства,	
при	побудові	моделі	оцінки	інвестиційної	привабливості	сіль-
ськогосподарських	 підприємств	 будемо	 спиратися	 на	 основні	
елементи,	представлені	на	рис.	1.11.

Державна	підтримка	також	здійснює	певний	вплив	на	рівень	
інвестиційної	привабливості	підприємства.	Ця	характеристика	

Рис. 1.10. етапи оцінки інвестиційної привабливості підприємства 
  Джерело: власна розробка авторів.

Процес оцінювання інвестиційної привабливості підприємства

6 етап. Оцінка отриманих результатів

3 етап. Виявлення показників, що характеризують перспективність 
вкладення капіталу

2 етап. Визначення місця підприємства – потенційного об’єкта 
інвестування – серед альтернативних варіантів розміщення ресурсів

1 етап. Виявлення обмежень,  
в межах яких знаходиться 
інвестор 

Законодавчі, економічні та інші 
види обмежень

4 етап. Розроблення системи 
критеріїв, що характеризують 
мету створення 

Критерії повинні відповідати 
єдиній шкалі для забезпечення 
порівнянності показників

5 етап. Віднесення оцінюваного 
підприємства до однієї  
з типологічних груп: абсолютно 
привабливі об’єкти, привабливі 
об’єкти, об’єкти з критичної 
привабливістю, непривабливі 
об’єкти 

Причетність об’єкта 
інвестування до типологічної 
групи визначається за двома 
підсумковими показниками – 
ступінь відповідності обмеженням 
і ступінь можливості відповіді за 
зобов’язаннями
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важлива	 при	 порівнянні	 підприємств,	 що	 належать	 до	 різних	
підгалузей	 сільського	 господарства:	 рослинництво	 і	 тваринни-
цтво;	свинарство	і	вівчарство;	м’ясний	або	молочний	напрям	ви-
робництва	 та	 ін.	 Основними	 показниками,	 за	 якими	 визнача-
ється	 ефективність	 державної	 підтримки,	 є	 рівень	 досягнення	
цільових	орієнтирів	зростання	виробництва,	порівняння	плано-
ваних	і	фактичних	сум,	які	виділяються	на	підтримку	галузі.	

Показники	економічного	потенціалу	підкомплексу	АПК,	до	
якого	 належить	 підприємство,	 характеризують	 максимально	
можливий	 обсяг	 виробництва	 матеріальних	 благ	 і	 послуг	 в	
умовах,	що	забезпечують	найповніше	використання	за	часом	і	
продуктивністю	 певної	 кількості	 наявних	 економічних	 ресур-
сів	[106,	с.	12].

Аналіз	 публікацій,	 присвячених	 проблемам	 оцінки	 еконо-
мічного	потенціалу	галузі,	дає	можливість	виокремити	найвда-

Рис. 1.11. основні елементи комплексної оцінки інвестиційної 
привабливості сільськогосподарських підприємств 

      Джерело: складено на основі узагальнень дослідження.

Елементи оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських 
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Природно-кліматичні умови 
господарювання

Фінансовий стан 
підприємства

Економічний потенціал 
підкомплексу АПК Селекційно-племінна робота

Застосування розробок НТП

Рівень інтеграції

Державна підтримка галузі Конкурентоспроможність 
підприємства
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ліший	підхід,	запропонований	С.	А.	Зуєвим,	коли	кожен	потен-
ціал	передбачається	оцінити	за	сукупністю	показників,	а	потім	
результати	скласти.	Також	одним	із	факторів,	що	впливають	на	
рівень	інвестиційної	привабливості,	є	рівень	інтеграції,	причо-
му	цей	фактор	впливає	подвійно	із	зовнішньої	та	внутрішньої	
сторін	діяльності	підприємства.

Проте,	 абсолютну	 ефективність	 господарювання	 підприєм-
ства	в	усіх	напрямах	діяльності,	на	думку	більшості	авторів,	здат-
ні	 схарактеризувати	 лише	 показники	 фінансових	 результатів,	
оскільки	становлять	основу	всебічного	розвитку	підприємства.

Спираючись	на	думки	різних	авторів,	вважаємо,	що	визна-
чати	фінансовий	стан	підприємства	необхідно	за	коефіцієнта-
ми	ліквідності	й	фінансової	стійкості,	показниками	ділової	ак-
тивності	та	результатами	фінансової	діяльності.

Крім	 фінансового	 стану	 важливим	 фактором	 оцінки	 інвес-
тиційної	 привабливості	 підприємства	 є	 його	 конкурентоспро-
можність	—	можливість	підприємства	перемогти	в	конкурент-
ній	боротьбі,	знайти	свого	покупця	і	реалізувати	свій	товар	на	
більш	вигідних	умовах	[107,	с.	120].	

Огляд	 економічної	 літератури	 дає	 можливість	 виокремити	
кілька	 підходів	 до	 оцінювання	 конкурентоспроможності	 під-
приємства,	серед	яких:	матричні	методи	(базуються	на	марке-
тинговому	оцінюванні	діяльності	підприємства	і	його	продук-
ції);	методи,	засновані	на	оцінюванні	конкурентоспроможності	
продукції	підприємства	(базуються	на	судженні	про	те,	що	кон-
курентоспроможність	 підприємства	 тим	 вища,	 чим	 вища	 кон-
курентоспроможність	його	продукції);	методи,	засновані	на	те-
орії	ефективної	конкуренції	(суть	підходу	полягає	у	бальному	
оцінюванні	 здібностей	 підприємства	 по	 забезпеченню	 конку-
рентоспроможності);	комплексні	методи	(оцінка	здійснюється	
на	 підставі	 виокремлення	 поточної	 і	 потенційної	 конкуренто-
спроможності	підприємства).	

Показником,	 здатним	 узагальнено	 відобразити	 результат	
конкурентної	 боротьби,	 є	 частка,	 яку	 підприємство	 займає	 на	
ринку.	Певний	 інтерес	представляє	вивчення	відхилення	ціни	
підприємства	 від	 середньої	 ціни	 на	 ринку.	 Такий	 аналіз	 дає	
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можливість	 визначити	 цінову	 політику	 підприємства,	 що	 та-
кож	впливає	на	рівень	його	інвестиційної	привабливості.

Слід	 зазначити,	 що	 селекційно-племінна	 робота	 і	 впрова-
дження	розробок	науково-технічного	прогресу	характеризують	
інноваційну	 діяльність	 підприємства,	 що	 побічно	 сприяє	 під-
вищенню	його	конкурентоспроможності,	тому	в	процесі	оціню-
вання	інвестиційної	привабливості	будемо	розглядати	ці	фак-
тори	в	одній	групі.

Таким	чином,	оцінка	інвестиційної	привабливості	сільсько-
господарських	 підприємств	 ґрунтується	 на	 значенні	 показни-
ків,	представлених	на	рис.	1.12.

Перевагою	 цього	 підходу	 є	 те,	 що	 інвестиційна	 привабли-
вість	підприємства	розглядається	як	цілісна	система	з	логічно	
пов’язаними	між	собою	елементами,	які	характеризують	певні	
чинники.	Так,	з	метою	оцінки	рівня	інвестиційної	привабливос-
ті	сільськогосподарських	підприємств	виокремлено	шість	фак-
торів,	які	оцінюються	за	чотирнадцятьма	показниками,	з	яких:	
п’ять	—	якісних	і	дев’ять	—	кількісних.	Ці	показники	становлять	
інтерес	як	для	внутрішніх,	так	і	зовнішніх	користувачів.

Слід	зазначити,	що	в	країнах	з	розвиненою	ринковою	еконо-
мікою	 сільськогосподарські	 підприємства	 є	 інвестиційно	 при-
вабливими,	це	дає	змогу	залучати	як	державні	кошти,	так	і	ко-
шти	 приватних	 інвесторів,	 тому	 відтворювальний	 процес	 має	
стабільний	характер.	Так	виникає	необхідність	вивчення	світо-
вого	досвіду	підвищення	 інвестиційної	привабливості	підпри-
ємств	аграрної	сфери.

Інвестиційна	привабливість	відіграє	вагому	роль	в	активіза-
ції	інвестиційних	процесів.	В	умовах	обмеженості	ресурсів	і	го-
строї	 конкуренції	 між	 підприємствами	 за	 одержання	 більш	
якісних	і	дешевих	ресурсів,	у	тому	числі	і	фінансових,	на	пер-
ший	план	виходить	питання	про	створення	в	 інвесторів	пред-
ставлення	 про	 підприємство	 як	 привабливий	 об’єкт	 інвесту-
вання	—	формування	інвестиційної	привабливості.	Роль	визна-
чення	 інвестиційної	 привабливості	 підприємств	 полягає	 у	
необхідності	переконати	потенційних	інвесторів	у	доцільності	
вкладень	за	допомогою	конкретних	показників.	
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Рис. 1.12. Показники оцінки елементів інвестиційної привабливості 
сільськогосподарських підприємств

 Джерело: складено на основі узагальнень дослідження.
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Зі	 зміною	 економічних	 умов	 на	 ринку	 змінюється	 тракту-
вання	 та	 застосування	 різних	 показників,	 тому	 виникає	 необ-
хідність	 у	 більш	 конкретному	 трактуванні	 та	 методиці	 визна-
чення	показників	аналізу	діяльності	підприємства.	

Галузева	специфіка	суб’єктів	господарювання	зумовлює	ін-
дивідуальний	 підхід	 до	 аналізу	 діяльності	 кожного	 підприєм-
ства.	Пропонується	методика	оцінювання	інвестиційної	прива-
бливості	підприємств,	суть	якої	полягає	у	розгляді	підприємств	
реального	 сектору	 економіки	 з	 позиції	 відповідності	 інвести-
ційним	 перевагам	 потенційного	 інвестора	 і	 віднесення	 оціню-
ваного	підприємства	до	певної	типологічної	групи.	До	переваг	
цієї	методики	оцінювання	відноситься	облік	різних	обмежень	
інвестора,	 що	 підвищує	 точність	 оцінки	 інвестиційної	 прива-
бливості	підприємств.

Отже,	 організація	 інвестиційного	 процесу	 починається	 з	
розробки	підприємством	інвестиційної	політики,	яка	визначає	
цільові	установки	у	сфері	інвестицій,	механізм	реалізації	інвес-
тиційного	процесу.	Як	показує	досвід,	це	доцільно	оформляти	у	
вигляді	документа.

Залежно	 від	 цілей	 підприємства	 та	 інвестора,	 інвестиційна	
програма	 є	 “компромісом”	 між	 необхідним	 рівнем	 прибутко-
вості	та	ризиком	вкладення	капіталу,	а	також	визначає	таку	ха-
рактеристику	активів,	як	ліквідність,	і	покликана	мінімізувати	
фактор	ризику	шляхом	формування	диверсифікованого	інвес-
тиційного	портфеля.

Сучасний	 стан	 економіки,	 нестабільність	 політичної	 сфери	
та	інвестиційні	процеси	підвищують	ризикованість	інвестицій	і	
створюють	певні	труднощі	у	формуванні	довгострокової	інвес-
тиційної	програми.	Це,	своєю	чергою,	вимагає	ретельного	ана-
лізу	 і	 перспективного	 планування.	 Слід	 зазначити,	 що	 жодна	
програма	не	здатна	у	довгостроковому	аспекті	передбачити	всі	
тенденції	і	зміни	економічної	ситуації,	отже,	при	складанні	ін-
вестиційної	програми	необхідно	передбачити	альтернативні	ва-
ріанти	її	розвитку	і	можливість	адаптивної	зміни	даних	варіан-
тів	або	розробити	механізм	прийняття	інвестиційних	рішень	в	
умовах	ризику	і	невизначеності.
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Аналіз	 світового	 досвіду	 показав,	 що	 аграрні	 підприємства	
можуть	бути	інвестиційно	привабливими,	оскільки	виокремлені	
чинники	 мають	 здебільшого	 позитивний	 вплив,	 що	 викликано,	
насамперед,	високим	рівнем	державного	регулювання.	У	резуль-
таті	 були	 створені	 необхідні	 умови	 для	 стабілізації	 відтворю-
вального	 процесу	 та	 розвитку	 сільського	 господарства,	 напри-
клад,	 стимулююча	 податкова	 політика,	 діюча	 система	 впрова-
дження	 інноваційних	 досягнень,	 розвиток	 інтеграції,	 низький	
рівень	інфляції,	використання	наявного	економічного	потенціа-
лу.	В	Україні	ці	умови	поки	не	створені,	тому	необхідно	нівелю-
вати	вплив	таких	“проблемних	зон”,	а	отже,	підвищити	рівень	ін-
вестиційної	привабливості	сільськогосподарських	підприємств.

Важливо	не	лише	виявити	фактори	інвестиційної	привабли-
вості	сільськогосподарських	підприємств	і	дати	їм	порівняльну	
характеристику	в	різних	країнах,	але	і	адекватно	оцінити	дану	
категорію.	 Вивчивши	 існуючі	 методики	 оцінювання	 інвести-
ційної	привабливості,	а	також	можливості	їх	застосування	для	
сільськогосподарських	підприємств,	можна	зробити	висновок,	
що	у	даний	час	відсутній	методичний	підхід	до	оцінки	інвести-
ційної	привабливості	саме	сільськогосподарських	підприємств,	
що	враховує	кількісні	та	якісні	фактори	зовнішнього	і	внутріш-
нього	впливу,	який	могли	б	застосовувати	як	внутрішні	корис-
тувачі	(керівництво),	так	і	зовнішні	(потенційні	інвестори,	Мі-
ністерство	 аграрної	 політики	 і	 продовольства	 України).	 Тому	
були	виокремлені	основні	елементи	комплексного	оцінювання	
інвестиційної	 привабливості	 сільськогосподарських	 підпри-
ємств,	а	також	показники,	за	якими	слід	їх	характеризувати.
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Розділ 2
СТАН  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  

ІНВЕСТИЦІНОЇ  ПРИВАБЛИВОСТІ  
АГРОПРОМИЛОВИХ  ФОРМУВАНЬ

2.1.  Сучасні тенденції розвитку АПК та оцінка рівня 
 його інвестиційної привабливості

Інвестиційна	 діяльність	 у	 широкому	 сенсі	 —	 діяльність,	
пов’язана	з	вкладенням	коштів	в	об’єкти	інвестування	з	метою	
отримання	доходу,	у	вузькому	—	процес	перетворення	інвести-
ційних	 ресурсів	 у	 вклади.	 З	 урахуванням	 двох	 стадій	 руху		
інвестицій	 інвестиційну	 діяльність	 можна	 визначити	 як	 єд-
ність	процесів	вкладення	ресурсів	 і	отримання	доходів	у	май-
бутньому.

Думки	науковців	щодо	змістовності	категорії	“інвестиційна	
привабливість”,	що	є	об’єктом	активних	наукових	досліджень,	
різняться,	але	суттєво	доповнюють	одна	одну	[108–116	та	ін.].	
Більшість	з	них	доходить	висновку,	що	інвестиційна	привабли-
вість	об’єктів	—	це	узагальнена	характеристика	переваг	і	недо-
ліків	об’єктів	інвестування	з	позиції	конкретного	інвестора.

Агропромисловий	 комплекс	 України	 через	 об’єктивні	 при-
родні	передумови	є	привабливим	для	інвесторів,	яких	цікавить	
високий	 прибуток	 і	 швидка	 окупність	 капіталовкладень	 (ви-
робництво	 соняшника,	 сої	 та	 ін.).	 Для	 залучення	 інвестицій	 в	
окремі	 підгалузі	 агропромислового	 виробництва	 потрібне	 ак-
тивне	 державне	 втручання,	 оскільки	 наявність	 виробництва	 є	
фундаментом	 економічної	 безпеки	 країни,	 її	 економічного	 су-
веренітету	[117].

Аграрний	сектор	України	набув	нового	значення	для	еконо-
міки	України	в	контексті	стрімкого	зростання	обсягів	виробни-
цтва	та	експорту	протягом	останнього	десятиліття.	Однак	кон-
флікт	 на	 Донбасі,	 різке	 падіння	 промислового	 виробництва	 і	
згортання	 металургійного	 експорту	 зумовило	 прискорену	 ре-
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структуризацію	 економіки	 України,	 значно	 підвищивши	 зна-
чення	 агросектору	 в	 її	 структурі	 та	 експорті.	 Зокрема,	 АПК	
став	сектором,	який	продовжив	зростання	у	кризовий	2014	р.	
та	 вперше	 став	 лідером	 за	 обсягом	 експортних	 поставок.	 Це,		
своєю	 чергою,	 забезпечує	 подальше	 зміцнення	 впливу	 основ-	
них	учасників	аграрного	ринку	регіонального	та	центрального	
рівня	 на	 перебіг	 політико-економічних	 процесів	 у	 країні.	 У	
зв’язку	з	цим	набуває	особливої	актуальності	розгляд	останніх	
тенденцій	в	аграрному	секторі	та	перспектив	прискорення	ре-
форм	 галузі.	 Водночас	 аналіз	 корпоративних	 стратегій	 най-
більших	 сільськогосподарських	 виробників	 у	 контексті	 їхньої	
зацікавленості	у	проведенні	реформ	у	секторі	дає	змогу	зроби-
ти	припущення	щодо	темпів	та	глибини	трансформацій	в	АПК	
у	середньостроковій	перспективі	[117–120].

За	статистичними	даними	за	ІІІ	квартали	2016	р.	в	економі-
ку	 залучено	 204,5	 млрд	 грн	 капітальних	 інвестицій.	 Це	 на		
16,4	 %	 більше,	 ніж	 за	 відповідний	 період	 минулого	 року.	 Ціл-
ком	можливо,	що	за	підсумками	цього	року	Україна	на	кілька	
пунктів	перевершить	розмір	інвестицій,	які	надійшли	в	еконо-
міку	2014	р.	(219,4	млрд	грн).

Безумовно,	це	позитивна	тенденція.	Але	при	цьому	слід	вра-
ховувати,	 що	 питома	 вага	 валового	 нагромадження	 основного	
капіталу	у	ВВП	за	два	квартали	2016	р.	становить	лише	13,2	%.	
Тобто	 розміри	 інвестування	 не	 досягають	 того	 прийнятного	
(навіть	мінімального)	рівня,	достатнього	для	підтримки	вироб-
ничих	потужностей	 і	соціальних	об’єктів,	а	тим	більше,	 їх	усе	
ще	 недостатньо	 для	 базових	 інновацій	 і	 технологічного	 онов-
лення	 економіки	 (у	 середньому	 з	 економіки	 ступінь	 зносу	
основних	засобів	за	результатами	2015	р.	становить	60,1	%).

Недостатнє	 інвестування	 веде	 до	 втрати	 конкурентоспро-
можності	 національної	 економіки,	 занепаду	 основних	 фондів,	
спаду	 виробництва	 та	 збільшення	 собівартості	 продукції,	 що	
призводить	до	подальшого	недоінвестування	виробництва.	На	
сьогодні	 найбільший	 обсяг	 інвестицій	 надходить	 у	 промисло-
вість.	У	2016	р.	на	неї	припадає	33,6	%	внутрішніх	та	29,4	%	іно-
земних	інвестицій	в	економіку.	Проте,	це	пояснюється	ефектом	
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масштабу	(часткою	вкладу	в	економіці),	а	не	реальною	приваб-	
ливістю	галузі	для	інвесторів.	Про	це,	зокрема,	свідчать	серед-
ньорічні	індекси	капітальних	інвестицій	за	галузями.

Перші	місця	за	обсягами	залучених	внутрішніх	та	іноземних	
інвестицій	посідають	виробництво	харчових	продуктів,	напоїв	
та	 тютюнових	 виробів	 та	 металургія.	 Їх	 частки	 на	 кінець		
ІІІ	кварталу	2016	р.	становили	відповідно	17	%	та	11,9	%	вну-
трішніх	інвестицій,	18,7	%	та	39,7	%	прямих	іноземних	інвести-
цій.	Проте,	на	превеликий	жаль,	незначними	є	інвестиції	в	ло-
комотив	прогресу	—	машинобудування,	відтворення	основних	
засобів	якого	формує	цикли	економічного	піднесення.

На	будівництво	припадає	13,5	%	капітальних	інвестицій,	на	
сільське,	лісове	та	рибне	господарство	—	14,6	%,	інформацію	та	
телекомунікації	—	4,4	%,	оптову	та	роздрібну	торгівлю;	ремонт	
автотранспортних	 засобів	 і	 мотоциклів	 —	 8,7	 %,	 транспорт,	
складське	 господарство,	 поштову	 та	 кур’єрську	 діяльність	 —		
7	 %,	 державне	 управління	 й	 оборону;	 обов’язкове	 соціальне	
страхування	—	3,7	%	(рис.	2.1,	табл.	2.1).

Рис. 2.1. капітальні інвестиції та ВВП (факт та прогноз)
                Джерело: розраховано за даними [136].



80

Та
б

ли
ц

я 
2

.1
Ч

а
с

тк
а

 ін
в

е
с

ти
ц

ій
н

и
х 

ка
п

іт
а

л
о

в
кл

а
д

е
н

ь 
2

0
1

0
–

2
0

1
6

 р
р

.

У
с

ьо
го

о
с

в
о

є
н

о
 (

в
и

ко
р

и
с

та
н

о
) 

ка
п

іт
а

л
ьн

и
х 

ін
в

е
с

ти
ц

ій

2
0

1
0

 р
.

2
0

1
1

 р
.

2
0

1
2

 р
.

2
0

1
3

 р
.

2
0

1
4

 р
.

2
0

1
5

 р
.

2
0

1
6

 р
.

3
5

4
4

6
7

3
5

0
8

0
9

7
6

5
8

2
4

0
9

3
6

1
0

9
5

1
4

5
6

7
4

5
7

2
7

3
7

2
9

5
4

8
3

0
1

8
7

9

тис. грн

% до загаль-
ного обсягу

тис. грн

% до загаль-
ного обсягу

тис. грн

% до загаль-
ного обсягу

тис. грн

% до загаль-
ного обсягу

тис. грн

% до загаль-
ного обсягу

тис. грн

% до загаль-
ного обсягу

тис. грн

% до загаль-
ного обсягу

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5

ко
ш

ті
в 

д
е

р
ж

ав
н

о
го

 
б

ю
д

ж
е

ту

66792

1,9

124882

2,5

114864

2,0

97779

1,6

28048

0,5

171397

2,3

270545

3,3

ко
ш

ті
в 

м
іс

ц
е

ви
х 

б
ю

д
ж

е
ті

в

137075

3,9

260856

5,1

348545

6,0

269363

4,4

319543

5,6

577804

7,8

779244

9,4

вл
ас

н
и

х 
ко

ш
ті

в 
п

ід
п

р
и

єм
ст

в 
 

та
 о

р
га

н
із

ац
ій

2054894

58,0

2782449

54,8

3562807

61,2

3884896

63,6

3955918

69,7

4837397

65,6

5528483

66,6

кр
е

д
и

ті
в 

б
ан

кі
в 

 
та

 ін
ш

и
х 

п
о

зи
к

242527

6,8

809909

15,9

667642

11,5

488489

8,0

503065

8,9

487391

6,6

640949

7,7

ко
ш

ті
в 

ін
о

зе
м

н
и

х 
ін

ве
ст

о
р

ів

12524

0,35

21214

0,4

8249

0,2

21315

0,3

8232

0,1

2140

0,0

1214

0,0



81

ко
ш

ті
в 

н
ас

е
ле

н
н

я 
н

а 
б

уд
ів

н
и

ц
тв

о
 ж

и
тл

а

815687

23,0

882532

17,4

752354

12,9

1103439

18,1

696713

12,3

1204685

16,3

953467

11,5

ін
ш

и
х 

д
ж

е
р

е
л 

ф
ін

ан
су

ва
н

н
я

215174

6,1

199134

3,9

369632

6,3

244233

4,0

163053

2,9

92140

1,2

127977

1,5

Д
ж

е
р

е
ло

: р
о

зр
ах

о
ва

н
о

 з
а 

д
ан

и
м

и
 [

1
4

4
].

Якщо	аналізувати	фактори	та	чинники,	
які	 мали	 вплив	 на	 поточний	 стан	 збіль-
шення	обсягів	капіталовкладень	в	Україні,	
важливо	 проаналізувати	 їх	 за	 джерелами	
фінансування.

Найбільшу	 частку	 капіталовкладень	
інвестори	здійснюють	за	рахунок	власних	
коштів	—	66,6	%	(5528483	тис.	грн),	тобто	
це	кошти	підприємств	та	організацій.	При	
цьому	 динаміка	 зміни	 структури	 джерел	
говорить	про	збільшення	останніми	рока-
ми	 цієї	 частки.	 А	 це,	 своєю	 чергою,	 свід-
чить	про	закритий	характер	економічного	
відтворення	і	велику	залежність	стану	ін-
вестування	в	країні	від	прибутку	підпри-
ємств	та	організацій,	який	майже	не	під-
кріплений	 ані	 державною	 підтримкою,	
ані	 кредитними	 ресурсами.	 Частка	 залу-
чених	та	запозичених	коштів,	а	саме:	кре-
дитів	 банків	 і	 коштів	 іноземних	 інвесто-
рів,	 становила	 лише	 7,7	 %.	 Переважна	
більшість	 кредитів	 використовувалася	
для	 забезпечення	 поточної	 діяльності	
суб’єктів	господарювання,	а	не	в	інвести-
ційну	діяльність.	Це	означає,	що	в	Україні	
банки	 так	 і	 не	 стали	 рушійною	 силою	 у	
перерозподілі	фінансового	ресурсу	на	ін-
вестиційні	цілі.

Третім	 джерелом	 є	 кошти	 населення	
на	житлове	будівництво	—	11,5	%.	Порів-
няння	 з	 іншими	 джерелами,	 які	 включа-
ють	 також	 і	 купівлю	 цінних	 паперів	 на	
фондовому	 ринку	 —	 2,3	 %,	 свідчить,	 що	
домогосподарства	 інвестують	 переважно	
у	 нерухомість	 як	 високоліквідну	 та	 від-
носно	 надійну	 сферу	 економічної	 діяль-



82

ності,	та	одночасно	про	низьку	інвестиційну	довіру	населення	
до	банківської	системи	та	фондового	ринку.

За	рахунок	державного	та	місцевих	бюджетів	освоєно	12,7	%	
капітальних	інвестицій	Останніми	роками	посилилась	тенден-
ція	 до	 зниження	 частки	 видатків	 державного	 бюджету	 на	 фі-
нансування	 капітальних	 інвестицій	 загалом.	 Водночас	 частка	
за	рахунок	місцевих	бюджетів	зросла	з	3,9	%	у	2010	р.	до	9,4	%	у	
поточному	році,	що	корелюється	із	загальнодержавною	політи-
кою	децентралізації,	в	ході	якої	разом	із	повноваженнями	пере-
даються	на	місця	й	фінансові	ресурси.

Незначний	 обсяг	 коштів	 іноземних	 інвесторів	 також	 не	
справляє	істотного	впливу	на	загальний	стан	капіталовкладень	
в	Україні.	Їх	частка	з	2010	р.	практично	не	змінювалась	і	стано-
вить	 у	 середньому	 2	 %	 від	 загального	 обсягу	 інвестицій	 в	 ос-	
новний	капітал.	

Торік	 в	 Україну	 надійшло	 3,8	 млрд	 дол.	 США	 прямих	 іно-
земних	 інвестицій.	 У	 2016	 р.	 переважно	 кошти	 іноземних	 ін-
весторів	 спрямовувалися	 у	 фінансовий	 сектор	 та	 страхову	 ді-
яльність	 (у	 зв’язку	 з	 вимогами	 докапіталізації	 в	 банківській	
системі).	 Очевидним	 є	 те,	 що	 не	 справдились	 очікування	 Мі-
ністерства	економічного	розвитку	і	торгівлі	щодо	прогнозу	за-
лучення	у	2016	р.	в	обсязі	5	млрд	дол.,	яку	планувалось	забез-
печити	переважно	за	рахунок	програми	приватизації.	За	таких	
обставин	 державне	 регулювання	 інвестиційної	 діяльності	 по-
трібно	спрямувати	на	пряме	управління	інвестиціями,	а	також	
на	контроль	за	законністю	здійснення	інвестиційної	діяльності	
всіма	учасниками	та	інвесторами.

Держава	має	стати	надійним	помічником,	а	іноді,	як	напри-
клад,	у	державно-приватному	партнерстві,	—	партнером.	Інша	
важлива	 складова	 —	 залучені	 кошти.	 Банківська	 система	 за	
підтримки	держави	має	забезпечити	вливання	фінансових	ре-
сурсів	 в	 економіку.	 У	 цьому	 аспекті	 актуальними	 є	 питання	
страхування	 та	 гарантування	 інвестицій,	 і	 держава	 на	 цьому	
ринку	має	запровадити	чіткі	правила	гри	[121–123].

Сільське	господарство	—	це	одна	з	провідних	галузей	еконо-
міки	 України,	 яка	 має	 значні	 природні	 конкурентні	 переваги.	
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Площа	 сільськогосподарських	 земель	 України	 —	 найбільша	 в	
Європі	 —	 41,5	 млн	 га	 (70	 %	 території	 країни),	 з	 них	 —		
32,5	млн	га	використовуються	для	вирощування	сільськогоспо-
дарських	 культур.	 Розвитку	 сектору	 також	 сприяють	 близь-
кість	основних	ринків	збуту,	транспортна	 інфраструктура	(за-
лізниця,	 дороги,	 порти),	 постійне	 зростання	 світового	 попиту	
на	 продовольчі	 продукти	 і	 альтернативну	 енергетику,	 а	 також	
наявність	порівняно	дешевих	трудових	ресурсів.

Сектор	забезпечує	приблизно	10	%	валової	доданої	вартості	
(2013	 р.),	 в	 ньому	 зайнято	 понад	 3,5	 млн	 населення	 (17	 %	 за-
йнятих	в	Україні).	Сільське	господарство	було	одним	з	небага-
тьох	секторів	економіки,	що	демонстрував	зростання	у	2014	р.		
(+	 2,2	 %	 р/р	 (без	 урахування	 тимчасово	 окупованої	 території	
Автономної	Республіки	Крим	і	м.	Севастополя)).

Основний	 напрям	 українського	 агробізнесу	 —	 рослин-	
ництво	 (приблизно	 70	 %	 сільськогосподарської	 продукції).	 У	
структурі	 валової	 сільськогосподарської	 продукції	 найбільш	
важливе	значення	відіграють	зернові	та	 зернобобові	культури	
(26,5	 %	 у	 2013	 р.),	 технічні	 культури	 (19,4	 %),	 овочі	 (18,1	 %).	
Тваринництво	(30	%	випуску	сільськогосподарської	продукції)	
представлене	вирощуванням	худоби	та	птиці	 (14,1	%),	вироб-
ництвом	молока	(11,5	%)	та	яєць	(3,6	%).

Україна	 є	 одним	 з	 найбільших	 світових	 виробників	 та		
експортерів	 сільськогосподарської	 продукції,	 вирощуючи	 по-
над	60	млн	т	зернових	та	понад,	ніж	10	млн	т	насіння	соняшни-
ка	 на	 рік.	 Зокрема,	 у	 2014	 р.	 валовий	 збір	 зернових	 досяг		
63,8	млн	т,	з	них	пшениця	—	24,1	млн	т,	кукурудза	—	28,5	млн	т,	
ячмінь	—	9	млн	т.	При	цьому	у	загальному	обсязі	виробництва	
зернових	 переважає	 фуражне	 зерно:	 у	 2014	 р.	 продовольчого	
зерна	було	отримано	39	%,	фуражних	зернових	—	61	%.	Крім	
того,	Україна	посідає	перше	місце	у	світі	за	обсягом	виробни-
цтва	соняшнику,	а	також	виробництва	та	експорту	соняшнико-
вої	олії	(див.	рис.	2.2–2.3).

Україна	 значно	 наростила	 доходи	 від	 аграрного	 експорту	
протягом	останнього	десятиліття	—	вони	збільшилися	майже	у	
4	рази	(див.	рис.	2.4)	внаслідок	зростання	світових	цін	на	сіль-
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ськогосподарську	 продукцію,	 а	 також	 нарощування	 фізичних	
обсягів	експорту	АПК	з	України.

Фізичні	обсяги	експорту	зернових	за	останні	10	років	також	
більш,	 ніж	 подвоїлися	 та	 становили	 32,3	 млн	 т	 зерна	 у	 2013–
2014	маркетинговому	році.	Відповідно	зросла	роль	АПК	у	за-

Рис. 2.3. Частка України у глобальному виробництві соняшнику  
та соняшникової олії 

     Джерело: розраховано автором за даними [136].

Рис. 2.2. Частка України у глобальному виробництві соняшнику  
та соняшникової олії 

     Джерело: розраховано за даними [136].
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гальному	експорті.	Так,	у	2014	р.	частка	сільськогосподарських	
товарів	та	продукції	харчової	промисловості	у	загальному	екс-
порті	 України	 становила	 30,9	 %,	 тоді	 як	 у	 2010	 р.	 вона	 була		
19,3	%,	а	у	2005	р.	—	12,6	%.	У	2014	р.	АПК	вперше	став	лідером	
за	 обсягами	 експорту	 в	 Україні,	 обігнавши	 навіть	 металургію	
(роль	 металургійного	 експорту	 зменшилася	 через	 військовий	
конфлікт	 на	 сході	 країни	 та	 погіршення	 зовнішньої	 кон’юнк-	
тури).

В	основні	товарні	групи	аграрного	експорту	з	України	тради-
ційно	входять:	зернові	культури	(12,1	%	загального	експорту	з	
України	у	2016	р.,	причому	приблизно	60	%	українського	екс-
порту	зернових	становить	кукурудза	і	лише	30	%	—	пшениця),		
насіння	 олійних	 рослин	 (3,1	 %),	 жири	 та	 олії	 тваринного	 або	
рослинного	 походження	 (7,1	 %),	 готові	 харчові	 продукти		
(5,7	%),	молоко	та	молочні	продукти,	яйця	птиці,	натуральний	
мед	(1,1	%)	(рис.	2.5).	Водночас	Україна	є	нетто-імпортером	жи-
вих	тварин,	риби,	горіхів	та	спецій,	продуктів	з	м’яса	та	риби.

Основними	 ринками	 збуту	 української	 сільськогосподар-
ської	продукції	на	сьогодні	є	країни	Азії	та	ЄС,	частка	кожного	
з	регіонів	становить	39	%	та	29	%	відповідно	у	загальному	екс-
порті	АПК	у	2016	р.	(див.	рис.	2.5).	Крім	того,	український	аг-

Рис. 2.4. обсяги аграрного експорту (коди 1-24 Уктзед),  
млрд дол. США 

            Джерело: розраховано за даними [144].
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Рис. 2.5. Структура аграрного експорту у 2016 р., % до обсягу 
експорту АПк (коди 1-24)

      Джерело: розраховано автором за даними [144].

Зернові культури

Жири та олії тваринного або 
рослинного походження
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яйця птиці, натуральний мед

Готові харчові продукти

ІншіІнші

Рис. 2.6. основні ринки збуту українського сільськогосподарського 
експорту (коди 1-24) у 2016 р., %

Джерело: розраховано автором за даними [136].

Країни Азії

ЄС

Країни СНД
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Інші

робізнес	 експортує	 свою	 продукцію	 до	 країн	 СНД	 (15	 %)	 та	
Африки	(15	%).

Через	запроваджені	Росією	торговельні	обмеження	спосте-
рігається	тенденція	скорочення	експорту	АПК	до	РФ	та	країн	
Євразійського	економічного	союзу,	особливо	це	стосується	го-
тових	харчових	продуктів	з	високим	рівнем	доданої	вартості	—	
м’ясо-молочної	продукції,	кондитерських	виробів,	алкогольних	
та	безалкогольних	напоїв	(рис.	2.6).	Загалом	експорт	сільсько-
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господарської	 та	 харчової	 продукції	 до	 РФ	 впав	 більше,	 ніж	
удвічі	у	2016	р.	(на	53	%)	і	забезпечив	лише	911,8	млн	дол.	над-
ходжень.	 У	 результаті	 частка	 російського	 ринку	 в	 загальному	
експорті	 продукції	 АПК	 також	 зменшилася	 більше,	 ніж	 удві-	
чі	—	з	11	%	до	5	%	у	2014	р.	За	І	квартал	2015	р.	падіння	експор-
ту	 АПК	 до	 Росії	 збільшилося	 до	 85	 %	 (порівняно	 з	 першим	
кварталом	2014	р).	Обмеження	з	боку	Росії	вимагають	дивер-
сифікації	експорту	української	продукції	та	пошуку	нових	рин-
ків	збуту.	Україна	нарощує	присутність	на	аграрних	ринках	Ін-
дії,	Єгипту,	Китаю,	Туреччини,	Бангладеш,	Кореї,	 Ірану,	Іраку,	
Саудівської	Аравії,	Індонезії,	США,	Канади.

Зменшення	доступу	на	російський	ринок	сприяє	активізації	
торговельних	відносин	з	Європою.	Так,	у	2016	р.	експорт	сіль-
ськогосподарської	та	харчової	продукції	до	ЄС	збільшився	на	
6,7	%	порівняно	з	2013	р.	(у	тому	числі	завдяки	дії	автономних	
преференцій	 у	 рамках	 Угоди	 про	 асоціацію,	 наданих	 Україні	
навесні	2016	р.).	Аграрний	експорт	зайняв	перше	місце	у	струк-
турі	 українського	 експорту	 до	 країн	 ЄС	 за	 результатами		
2016	 р.	 —	 28	 %	 і	 забезпечив	 дохід	 у	 розмірі	 4,8	 млрд	 дол.		
(рис.	2.7).	Проте	в	аграрному	експорті	до	ЄС	переважають	то-
вари	з	низьким	рівнем	переробки	та	доданої	вартості,	а	частка	
готових	 харчових	 продуктів	 все	 ще	 є	 незначною.	 Зокрема,	 в	

Рис. 2.7. основні товарні позиції експорту АПк з України в РФ  
у 2013–2016 рр., млн дол. США

       Джерело: розраховано автором за даними [144].
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структурі	експорту	продукції	АПК	та	харчової	промисловості	
до	ЄС	переважають	зернові	культури	—	37,9	%,	насіння	і	плоди	
олійних	рослин	—	19,3	%,	жири	та	олії	тваринного	або	рослин-
ного	 походження	 —	 16,6	 %	 (олія	 соняшникова	 —	 14,2	 %)		
(рис.	2.8).	Водночас	аналіз	використання	українськими	вироб-
никами	 тарифних	 квот	 у	 2016	 р.	 (частина	 з	 них	 залишилася		
невикористаними)	 показав,	 що	 нетарифні	 бар’єри	 значно	 об-
межують	торгівлю	з	ЄС,	особливо	для	товарів	тваринного	по-
ходження.	 На	 сьогодні	 українські	 експортери	 мають	 дозволи	
на	здійснення	експорту	до	країн-членів	ЄС	таких	товарних	по-
зицій:	курятини,	риби,	яєць	та	яєчних	продуктів.	Експорт	про-
дуктів	рослинного	походження	не	потребує	дозволів	ЄС	(проте	
обмежений	квотами	щодо	обсягу	постачань).

Загалом	 сировинна	 орієнтація	 українського	 експорту	 ро-
бить	позиції	України	на	зовнішніх	ринках	уразливими,	оскіль-
ки	попит	на	сировинні	товари	є	непостійним	і	характеризуєть-
ся	значною	ціновою	мінливістю.	Тому	необхідно	забезпечувати	
збільшення	 експорту	 українських	 товарів	 з	 високою	 доданою	
вартістю.	 Фактором	 нарощування	 аграрного	 експорту	 з	 висо-
ким	рівнем	доданої	вартості	в	ЄС	є	підвищення	вимог	безпеч-
ності	та	якості	харчових	продуктів	і	сировини	за	рахунок	впро-

Рис. 2.8. основні товарні позиції експорту АПк з України в ЄС  
у 2013–2016 рр., млн дол. США

        Джерело: розраховано автором за даними [144].



вадження	 на	 підприємствах	 систем	 управління	 якістю	 та	 сис-
тем	управління	безпечністю	харчових	продуктів.

Виконання	Угоди	про	асоціацію	між	Україною	та	ЄС	може	
стати	ефективним	інструментом	для	покращення	умов	торгівлі	
з	ЄС	та	роботи	сектору	АПК	загалом.	ЄС	вже	скасував	тарифні	
обмеження	 на	 експорт	 більшості	 української	 агропродукції,	
проте	 до	 деяких	 позицій	 були	 запроваджені	 тарифні	 квоти	
(зернові,	свинина,	яловичина,	птиця).	Водночас	скасування	пе-
реважної	частки	нетарифних	обмежень	для	українського	агро-
експорту	 вимагає	 відповідних	 трансформацій	 українського		
регуляторного	законодавства.	Для	цього	Україна	має	адаптува-
тися	до	стандартів	ЄС	у	таких	сферах,	як	санітарні	та	фітосані-
тарні	заходи,	сертифікація	і	метрологія,	проходження	митниці,	
ринковий	 нагляд,	 оцінка	 відповідності	 [124;	 125].	 Адаптація	
стандартів	 агарної	 політики	 з	 прозорими	 та	 передбачуваними	
регуляторними	правилами	сприятиме	покращенню	інвестицій-
ного	клімату	та	інвестиційної	привабливості	аграрного	сектору	
економіки	 для	 європейських	 партнерів.	 Значний	 потенціал	
АПК	пов’язаний	також	з	поєднанням	агровиробників	України	
та	ЄС	у	виробничих	ланцюгах	та	каналах	збуту.	Це	дасть	змогу	
підвищити	 продуктивність	 АПК	 за	 допомогою	 передачі	 пере-
дових	технологій	і	практик	ЄС,	збільшити	масштаби	діяльнос-
ті	у	виробництві	та	переробці	сільськогосподарської	продукції,	
покращити	умови	доступу	на	світові	ринки.

Позитивна	 кон’юнктура	 світових	 сільськогосподарських	
ринків	 сприяла	 зростанню	 привабливості	 сектору	 АПК	 для	
внутрішнього	та	зовнішнього	інвестування,	у	тому	числі	з	кра-
їн	 ЄС.	 Особливо	 привабливою	 для	 іноземних	 інвесторів	 була	
харчова	промисловість.	Інвестиційні	вкладення	у	харчову	про-
мисловість	майже	подвоїлися	протягом	останніх	років	та	дося-
гли	3287,2	млн	дол.	або	5,7	%	усього	обсягу	прямих	іноземних	
інвестицій	(ПІІ)	в	Україну	(2013	р).	Сільськогосподарські	під-
приємства	акумулювали	лише	1,4	%	ПІІ.

Рівень	інвестицій	в	основний	капітал	аграрного	сектору	все	
ще	 обмежений	 і	 потенціал	 сектору	 щодо	 збільшення	 врожай-
ності	 та	 продуктивності	 праці	 залишається	 невикористаним.	

89
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Хоча	урожайність	більшості	зернових	культур	в	Україні	посту-
пово	збільшується,	однак	відстає	від	середніх	європейських	та	
світових	показників,	незважаючи	на	кращі	умови	для	їх	виро-
щування.	Урожайність	зернових	в	Україні	у	2013	р.	становила	
39,9	ц/га,	у	тому	числі	пшениці	—	33,9	ц/га.	У	більшості	країн	
Європи	цей	показник,	принаймні,	удвічі	вищий.

Основні	бар’єри	для	інвестицій	у	сільському	господарстві	на	
сьогодні	включають:

1.	Нестабільна,	непрогнозована	та	непрозора	державна	полі-
тика,	яка	характеризується	відсутністю	єдиних	правил	гри	для	
усіх	виробників	та	секторів,	надмірним	втручанням	уряду	в	ро-
боту	аграрних	ринків	(особливо	це	стосується	експортних	об-
межень	 та	 розподілу	 експортних	 квот,	 цінового	 регулювання	
на	окремі	види	аграрної	продукції,	системи	оподаткування	сек-
тору	та	ін.),	лобіюванням	окремих	інтересів	з	метою	отримання	
монопольної	ренти.	Така	політика	створює	несприятливий	ін-
вестиційний	фон	у	секторі,	що	перешкоджає	надходженню	дов-
гострокових	 інвестицій.	 Постійне	 відтермінування	 запрова-
дження	 ринку	 сільськогосподарських	 земель	 консервує	 стару	
неефективну	систему	землекористування	та	стримує	розвиток	
сектору.

2.	Недостатнє	фінансування	сільського	господарства,	низь-
кий	 рівень	 кредитування	 сектору	 у	 порівнянні	 з	 подібними	
країнами.	 Ускладнений	 доступ	 до	 банківських	 кредитів	 та	 ре-
сурсів	міжнародних	фінансових	організацій.	За	даними	опиту-
вань,	приблизно	75	%	українських	компаній	в	АПК	назвали	по-
ганий	 доступ	 до	 фінансування	 однією	 з	 основних	 перешкод	
для	 подальшого	 розширення	 та	 інвестицій.	 Головним	 джере-
лом	фінансування	серед	підприємств	агробізнесу	залишається	
внутрішнє	 самофінансування	 з	 прибутку	 і	 особистих	 заоща-
джень	[126;	127].	Тоді	як	можливості	зовнішнього	фінансуван-
ня	через	банківський	кредит	дуже	обмежені	для	сільгоспвироб-
ників.	 Близько	 половини	 виробників	 повинні	 продати	 одразу	
80–100	%	нового	врожаю,	щоб	забезпечити	оборотний	капітал.

3.	 Відсутність	 ефективної	 та	 доступної	 інфраструктури	
аграрних	ринків	та	системи	маркетингу.	Зокрема,	дефіцит	якіс-
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них	потужностей	для	зберігання	та	перевалки	зерна	оцінюєть-
ся	приблизно	у	21	млн	т.	Малий	та	середній	агробізнес	особли-
во	відчуває	ускладнений	доступ	до	інфраструктурних	та	логіс-
тичних	 потужностей,	 які	 концентруються	 в	 основному	 у	
великих	агрохолдингах.	Це	значно	обмежує	можливості	малого	
та	середнього	бізнесу	в	АПК	щодо	експорту.

4.	Неефективна	державна	політика	щодо	підтримки	експор-
терів.	Основними	перешкодами	на	шляху	українських	експор-
терів	аграрної	продукції	(насамперед,	малого	та	середнього	біз-
несу)	 є:	 невідповідність	 українських	 стандартів	 європейським	
та	 міжнародним	 та	 низька	 якість	 виробленої	 продукції;	 недо-
статня	 інформація	 про	 особливості	 цільових	 експортних	 рин-
ків;	 низька	 поінформованість	 невеликих	 аграрних	 виробників	
про	можливості	експорту	на	ринки	ЄС;	відсутність	державних	
програм	та	 інституцій	з	розвитку	сільськогосподарського	екс-
порту;	 обтяжливі	 митні	 процедури	 та	 корупція	 на	 митниці;		
нерозвинена	 ринкова	 інфраструктура	 та	 проблеми	 з	 логісти-
кою;	неефективна	система	страхування	сільськогосподарських	
ризиків.

5.	Вразливість	поточної	моделі	функціонування	бізнесу	ве-
ликих	агрохолдингів:	залежність	від	зміни	зовнішньої	кон’юнк-	
тури,	необхідності	обслуговування	боргів	(зовнішні	запозичен-
ня)	та	відсутності	права	власності	на	землю	[128–131].	На	сьо-
годні	 спостерігається	 погіршення	 фінансового	 стану	 серед	
найпотужніших	 агрохолдингів	 України,	 проявом	 чого	 є	 зни-
ження	вартості	 їх	акцій	на	 іноземних	фондових	площадках	та	
погіршення	доступу	до	кредитних	ресурсів	як	на	зовнішньому,	
так	і	внутрішньому	ринках.	Причини	такої	ситуації	криються	у	
поточному	 падінні	 цін,	 зокрема	 на	 кукурудзу	 та	 пшеницю	 на	
світових	ринках.	Погіршує	ситуацію	також	відсутність	можли-
востей	 українських	 агрохолдингів	 використовувати	 землю	 у	
якості	застави.

В	Україні	налічується	кілька	сотень	компаній	АПК,	при	цьо-
му	 протягом	 останнього	 десятиліття	 чітко	 простежується	 тен-
денція	щодо	збільшення	ролі	та	впливу	великих	аграрних	гос-
подарств	у	загальному	випуску	сектору.	Так,	у	2015	р.	агрохол-
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дингами	 було	 вироблено	 вже	 21,3	 %	 аграрної	 продукції	 в	
Україні,	46	%	—	господарства	населення,	32,7	%	—	інші	сільгосп-
виробники.	У	рейтингу	ТОП-100	аграрних	компаній	за	обсягом	
земельних	банків,	які	знаходяться	в	їх	оперативному	управлін-
ні,	 перша	 десятка	 включає	 агроформування,	 які	 контролюють	
150–670	 тис.	 га	 сільськогосподарських	 земель.	 При	 цьому	 в	
управлінні	10	найбільших	агрохолдингів	України	загалом	зна-
ходиться	приблизно	7,5	%	сільськогосподарських	угідь.	Остан-
ні	 місця	 у	 цьому	 рейтингу	 займають	 агроформування,	 що	
контролюють	 приблизно	 10	 тис.	 га	 земель	 кожна,	 однак	 їх	 та-
кож	слід	вважати	досить	великими	с/х	виробниками.

Аграрні	 холдинги	 концентрують	 значні	 фінансові	 ресурси	
під	 своїм	 контролем,	 мають	 вихід	 на	 експортні	 ринки,	 доступ	
до	технологій	та	політичний	вплив	на	місцевому	та	національ-
ному	рівнях	[132;	133].	Крім	того,	досить	часто	серед	акціонерів	
таких	підприємств	представлені	потужні	міжнародні	агрофор-
мування,	що	надає	їм	додаткових	переваг	у	лобіюванні	на	між-
народному	рівні.

Серед	 найпотужніших	 аграрних	 холдингів	 (за	 обсягом	 зе-
мельного	банку	в	оперативному	управлінні)	слід	виокремити:	
“Укрлендфармінг”,	NCH,	“Кернел	Групп”,	 “Миронівський	хлі-
бопродукт”,	 “Українські	 аграрні	 інвестиції”,	 “Астарта-Київ”,	
“Мрія	Агрохолдинг”,	“HarvEast”,	“Агротон”	(рис.	2.9).

У	свою	чергу,	ранжування	аграрних	холдингів	за	виручкою,	
яку	вони	отримали	у	першому	півріччі	2017	р.	(рис.	2.10),	дещо	
не	співпадає	з	наведеним	ранжуванням	за	розміром	їх	земель-
ного	банку.	Це	може	бути	пояснено	суттєвими	відмінностями	у	
видах	 діяльності,	 що	 здійснюють	 вертикально-інтегровані	 аг-
ропромислові	формування,	а	також	відмінностями	в	їх	бізнес-
моделях.

Якщо	 розглядати	 роль	 агрохолдингів	 у	 експорті	 сільсько-
господарської	 продукції	 з	 України,	 то	 серед	 ТОП-10	 найбіль-
ших	експортерів	зернових	у	першій	половині	2017	маркетинго-
вого	року	лідирує	компанія	“Нібулон”,	також	до	першої	десят-
ки	увійшли	“Кернел”	—	четверта	позиція,	“Cargill”	—	п’ята	та	ін.		
(див.	табл.	2.2).
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Тобто	основними	експортерами	сільськогосподарської	про-
дукції	є	вертикально-інтегровані	агропромислові	формування,	
а	також	посередницькі	торгові	підприємства	(зернотрейдери),	
які	часто	засновані	іноземними	компаніями.

Іншою	важливою	характеристикою	агрохолдингів	є	потуж-
ності	елеваторів,	які	вони	контролюють.	

Рис. 2.9. тоП-10 агрохолдингів України за обсягом земельного 
банку

      Джерело: розраховано за даними [136].

Рис. 2.10. тоП-10 підприємств агропромислового комплексу 
Укрaїни зa oбcягoм виручки

        Джерело: розраховано за даними [136].
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Найбільшими	 власниками	 елеваторів	 є:	 “Кернел”,	 “Glen-
core”,	“Нібулон”,	“МХП”,	“Укрлендфармінг”	(рис.	2.11).

Не	 дивлячись	 на	 те,	 що	 протягом	 останніх	 років	 учасники	
аграрного	 ринку	 активно	 інвестують	 у	 розбудову	 логістики,	 в	
Україні	 спостерігається	 дефіцит	 елеваторів,	 що	 часто	 змушує	
дрібних	виробників	реалізовувати	зерно	за	заниженими	цінам	
або	платити	невиправдано	високі	тарифи	за	його	зберігання.

Отже,	враховуючи	зазначені	показники,	можна	виділити	чо-
тири	основні	вертикально-інтегровані	агропромислові	форму-
вання,	 які	 входять	 до	 ТОП-5	 і	 за	 обсягом	 підконтрольних	 зе-
мель	 (за	 виключенням	 “Нібулон”)	 і	 за	 обсягом	 отриманої	 ви-
ручки,	 а	 саме:	 “Укрлендфармінг”,	 “Кернел”,	 “Миронівський	
хлібопродукт”	та	“Нібулон”.	Більше	того,	ці	агроформування	є	
лідерами	в	окремих	сегментах	ринку	АПК,	на	яких	вони	спеці-
алізуються.

Протягом	 останнього	 десятиліття	 спостерігається	 стрімке	
формування	великих	аграрних	холдингів,	що	пов’язано	з	кон-
солідацією	 капіталів	 окремими	 сільськогосподарськими	 під-
приємствами,	та	погіршенням	фінансового	стану	великої	кіль-

Таблиця 2.2

тоП-10 українських експортерів зерна, перша половина 2017 р.

№ 
пор.

компанія
Частка в загальному 

експорті, %

1 Нібулон 13,1

2 ДПЗКУ 9,6

3 Луї Дрейфус Україна 9,3

4 Кернел 7,3

5 Каргілл 4,8

6 Бунге 4,4

7 АС. Топфер Інт. Україна 4,0

8 Серна 3,2

9 Райз 2,3 

  10 Агротрейд-Експорт 2,4

Джерело: розраховано за даними [136].
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кості	дрібних	господарств	у	зв’язку	з	початком	глобальної	фі-
нансової	 кризи	 2007–2008	 рр.	 Цей	 процес	 у	 деяких	 випадках	
набував	 хаотичних	 форм,	 що	 на	 першому	 етапі	 консолідації	
аграрних	 активів	 проявлялося	 в	 об’єднанні	 підприємств	 АПК	
різного	профілю.	Одним	з	головних	критеріїв	придбання	акти-
вів	 агрохолдингами	 була	 наявність	 великих	 банків	 земель	 в	
управлінні	компаній,	що	поглинались.

Далі	 наведені	 основні	 фактори,	 що	 сприяли	 появі	 великих	
вертикально-інтегрованих	агропромислових	формувань	(агро-
холдингів)	в	Україні,	на	прикладі	чотирьох	найуспішніших.

1.	Політичні	зв’язки	на	початковому	етапі	формування	хол-
дингу	—	власників	агрохолдингів	часто	супроводжують	історії,	
які	 вказують	 на	 те,	 що	 вони	 користувалися	 певними	 політич-
ними	зв’язками	на	місцевому	або	центральному	рівні	влади.	

2.	 Базовий	 актив,	 який	 став	 основою	 формування	 холдин-	
гу,	—	типовою	є	ситуація,	коли	основою	холдингу	став	великий	
актив,	який	власник	холдингу	зміг	отримати	у	приватну	влас-
ність	ще	наприкінці	90-х	–	на	початку	2000-х	років.	

3.	Консолідація	активів	та	земель	агрохолдигами	упродовж	
досить	 короткого	 періоду	 часу	 —	 власники	 агрохолдингів		
змогли	 консолідувати	 значні	 сільськогосподарські	 активи	 та	

Рис. 2.11. Найбільші приватні оператори елеваторів, млн т.
           Джерело: розраховано за даними [136].
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отримати	 в	 оперативний	 контроль	 солідні	 земельні	 банки	
[134–136].	

Загалом,	 відповідно	 до	 заяв	 представників	 різних	 агрохол-
дингів,	 основний	 фокус	 у	 процесі	 консолідації	 сільськогоспо-
дарських	 активів	 був	 зосереджений	 на	 земельних	 банках,	 які	
отримувало	 під	 свій	 контроль	 підприємство,	 купуючи	 певний	
сільськогосподарський	актив.	Відсутність	необхідності	викупа-
ти	землю	у	їх	власників	дала	поштовх	до	блискавичного	наро-
щення	земельних	банків	агрохолдингами.

4.	Використання	передових	технологій	—	паралельно	з	кон-
солідацією	 активів	 вертикально-інтегровані	 агропромислові	
формування	інвестували	в	розвиток	інфраструктури,	системи	
обліку	та	контролю	якості	й	людський	капітал.	Саме	впрова-
дження	передових	технологій	(відносно	наявних	в	Україні	на	
момент	розпаду	Радянського	Союзу)	[137]	дало	можливість,	з	
одного	боку,	об’єднати	та	підвищити	ефективність	різних	сіль-
ськогосподарських	 господарств,	 що	 були	 інтегровані	 до	 хол-
дингу,	 а	 з	 іншого	 —	 досягти	 прийнятного	 для	 виходу	 на		
зовнішні	ринки	рівня	якості,	насамперед,	на	ринок	ЄС	[138–
140].

5.	Наявність	власних	потужностей	із	збереження	та	експор-
ту	продукції	—	найбільші	вертикально-інтегровані	агропромис-
лові	формування	активно	інвестують	у	розбудову	своїх	елева-
торів,	які	вони	використовують	як	для	зберігання	своєї	продук-
ції,	 так	 і	 для	 надання	 їх	 в	 оренду.	 Однак	 останнім	 часом	
вертикально-інтегровані	 агропромислові	 формування	 почали	
інвестувати	у	потужності	(порти,	логістичні	центри	тощо)	з	пе-
ревалки	товарів.	

6.	Доступ	до	ринків	збуту	продукції	—	формуванню	попиту	
на	 продукцію	 сільськогосподарських	 виробників	 України	
сприяли	два	основних	фактори:	досить	швидке	зростання	сві-
тової	 економіки	 у	 докризовий	 період,	 що	 сприяв	 підвищенню	
попиту	 та	 цін	 на	 продукти	 харчування	 у	 світі,	 та	 підвищення	
купівельної	спроможності	населення	України	у	докризовий	пе-
ріод.	За	цей	період	найпотужніші	українські	вертикально-інте-
гровані	 агропромислові	 формування	 закріпилися	 на	 зовніш-
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ньому	 і	 внутрішньому	 ринках	 та	 мали	 фінансові	 можливості	
для	консолідації	та	розвитку.	

7.	Доступ	до	ринків	капіталу	—	доступу	до	ринку	капіталів	
агрохолдингів	передувала	активна	робота	з	переведення	їх	на	
міжнародні	стандарти	роботи.	Вихід	на	зовнішні	ринки	капіта-
лу	відбувався	шляхом	розміщення	певної	частки	акцій	на	між-
народних	біржах:	у	2007	р.	—	36	%	“Кернел	Групп”	на	Варшав-
ській	 фондовій	 біржі;	 у	 2008	 р.	 —	 19,41	 %	 МХП	 на	 Лондон-
ській	 фондовій	 біржі;	 у	 2010	 р.	 —	 20	 %	 “Авангард”	 на	
Лондонській	 фондовій	 біржі.	 Після	 розміщення	 акцій	 перед	
холдингами	фактично	відкрилися	зовнішні	ринки	кредитного	
фінансування.	 Агроформування	 почали	 залучати	 кредити	 за	
низькими	ставками,	таким	чином	отримавши	ще	одну	конку-
рентну	 перевагу	 у	 порівнянні	 з	 іншими	 українськими	 вироб-
никами	АПК.	

Наразі	у	секторі	АПК	не	існує	абсолютного	лідера	з	вироб-
ництва	 сільськогосподарської	 продукції.	 Ситуація	 виглядає	
так,	 що	 певна	 компанія	 є	 лідером	 (монополістом)	 у	 виробни-
цтві	певного	виду	аграрної	продукції,	наприклад,	одна	—	зерно-
вих,	друга	—	у	виробництві	та	експорті	олії,	третя	—	лідер	у	ви-
робництві	курячого	м’яса.	Є	вертикально-інтегровані	агропро-
мислові	формування,	які	не	є	лідерами	у	жодному	з	сегментів,	
але	мають	досить	суттєві	обсяги	виробництва	за	кількома	по-
зиціям	та	мають	потужні	фінансові	ресурси	у	своєму	розпоря-
дженні.

Вертикально-інтегровані	 агропромислові	 формування	 в	
Україні	упродовж	короткого	періоду	часу	сприяли	формуван-
ню	досить	динамічної	та	конкурентоспроможної	галузі	еконо-
міки.	 При	 цьому	 концентрація	 капіталу,	 землі	 та	 передових	
технологій	 сприяла	 підвищенню	 загальної	 ролі	 сектору	 АПК.	
Разом	 з	 цим	 спостерігались	 процеси	 посилення	 політичного	
впливу	 представників	 агрохолдингів	 на	 місцевому	 рівні,	 а	
останнім	 часом	 помічені	 спроби	 формування	 консолідованих	
політичних	 сил,	 спрямованих	 на	 забезпечення	 постійного	
представництва	 інтересів	 крупних	 підприємств	 АПК	 у	 вищих	
органах	державної	влади.
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Проте,	не	дивлячись	на	складності,	які	переживає	економіка	
України	загалом	та	аграрний	сектор,	у	тому	числі	вертикально-
інтегровані	 агропромислові	 формування,	 мають	 перспективи	
для	 подальшої	 експансії	 в	 Україні	 та	 за	 її	 межами.	 Серед	 ос-	
новних	 факторів,	 які	 сприятимуть	 подальшому	 розширенню	
бізнесу:	збільшення	присутності	на	зовнішніх	ринках	у	резуль-
таті	поступового	зниження	торговельних	бар’єрів,	забезпечен-
ня	подальшого	переходу	на	стандарти	якості	країн	ЄС	та	при-
дбання	 виробничих	 потужностей	 за	 кордоном,	 які	 надавати-
муть	можливість	для	іноземної	експансії	[141–143].	Додаткові	
можливості	 для	 експансії	 вертикально-інтегровані	 агропро-
мислові	формування	також	пов’язують	із	нарощенням	земель-
ного	банку.	Крім	того,	актуальним	залишається	інтенсифікація	
обробки	 земель	 з	 метою	 підвищення	 урожайності.	 І	 нарешті,	
аграрні	холдинги	є	основними	суб’єктами	АПК,	які	потенційно	
можуть	інвестувати	в	розвиток	виробництва	із	середньою	і	ви-
сокою	доданою	вартістю	з	перспективою	виходу	на	світові	рин-
ки	м’яса,	напівготової	та	готової	продукції.	Серед	українських	
агрохолдингів	 у	 цьому	 напрямі	 найбільших	 успіхів	 досягнув	
МХП,	 вертикальна	 інтеграція	 якого	 передбачає	 виробництво	
кормів,	вирощування	з	них	курей,	реалізацію	курячого	м’яса	та	
виробів	з	нього.

У	контексті	реалізації	стратегічних	 інтересів	аграрних	кор-
порацій	України	проведення	земельної	реформи	є	одночасно	і	
потужним	 стимулом	 їх	 подальшого	 розвитку,	 і	 фактором,	 що	
загрожує	 втраті	 ними	 поточних	 конкурентних	 переваг.	 Низка	
ризиків,	 пов’язаних	 з	 реформами,	 наразі	 змушує	 впливових	
гравців	аграрного	ринку	блокувати	швидкі	та	радикальні	зміни	
у	 питаннях	 землекористування.	 Водночас	 саме	 аграрне	 лобі	 є	
тим	суб’єктом	реформ,	що	може	запропонувати	найбільш	м’яку	
та	консенсусну	модель	переходу	до	запровадження	ефективних	
інститутів	приватної	власності	на	землю.

Сектор	АПК	має	значний	потенціал	подальшого	зростання,	
однак	невирішені	системні	дисбаланси	стримують	його	розви-
ток.	Одним	з	основних	обмежень	є	застаріла	система	землеко-
ристування	 та	 земельних	 відносин	 через	 збереження	 морато-
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рію	 на	 купівлю-продаж	 землі,	 а	 також	 чітких	 та	 прозорих	
правил	гри	у	секторі.

Водночас	у	результаті	бурхливого	зростання	внутрішнього	і	
зовнішнього	 попиту	 на	 аграрну	 продукцію	 в	 Україні	 сформу-
вався	 досить	 потужний	 агропромисловий	 комплекс,	 завдяки	
чому	країна	посідає	чільні	місця	за	частками	експорту	на	світо-
ві	ринки.	Причому	українські	корпорації	також	представлені	у	
світових	 рейтингах	 виробників	 та	 постачальників	 аграрної	
продукції.	 Найпотужнішими	 учасниками	 аграрного	 ринку	 є	
вертикально-інтегровані	агропромислові	формування.	Не	зва-
жаючи	на	певні	труднощі,	спричинені	внутрішніми	та	зовніш-
німи	факторами,	вони	не	відмовляються	від	своїх	задумів	щодо	
розбудови	 інфраструктури	 та	 розширення	 присутності	 на		
зовнішніх	ринках.

2.2.  Принципи діяльності та перспективи розвитку  
 вертикально-інтегрованих агропромислових формувань

У	 системі	 суспільного	 відтворення	 інвестиціям	 належить	
найважливіша	 роль	 у	 відновленні	 та	 збільшенні	 виробничих	
ресурсів,	що	забезпечують	певні	темпи	економічного	зростан-
ня.	 Якщо	 уявити	 суспільне	 відтворення	 як	 систему	 виробни-
цтва,	розподілу,	обміну	та	споживання,	то	інвестиції,	головним	
чином,	стосуються	першої	ланки	—	виробництва,	тобто	склада-
ють	матеріальну	основу	його	розвитку.

У	книзі	“Інвестиції”	лауреата	Нобелівської	премії	з	економі-
ки	за	1990	р.	У.	Шарпа	поняття	інвестиції	визначається	як	від-
мова	від	певної	цінності	у	теперішній	час	за	невизначену	цін-
ність	у	майбутньому.

У	 книзі	 німецьких	 вчених	 Геттінгенського	 університету		
Ю.	 Блеха	 і	 У.	 Гетце	 під	 інвестиціями	 розуміється	 комплекс	
складних	 явищ,	 які	 проявляються	 у	 різноманітних	 формах.	 З	
цієї	причини	економічне	поняття	інвестицій	розглядається	ав-
торами	з	різних	точок	зору.	Автори	розрізняють	чотири	групи	
цього	поняття:	 інвестиції,	які	визначаються	платежами,	 інвес-
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тиції,	які	визначаються	майном,	комбінаторні	та	диспозиційні	
інвестиції.

Максимальна	потреба	в	інвестиціях	виникає	при	переломах	
в	економічному	розвитку,	що	виражаються	у	порушенні	звич-
них	 закономірностей	 відтворювального	 процесу.	 У	 період	 ви-
никнення	розривів	у	процесі	суспільного	відтворення	в	галузях	
економіки,	пов’язаних	зі	зміною	соціально-економічної	форма-
ції,	порушуються	системи,	що	забезпечують	підтримку	темпів	і	
пропорцій	розширеного	відтворення,	які	зазвичай	притаманні	
конкретній	країні.	У	цьому	випадку	одним	з	ефективних	спосо-
бів	нормалізаціі	системи	суспільного	відтворення	є	створення	
оптімального	 механізму	 залучення	 інвестицій	 в	 економіку		
країни.

Існують	різні	джерела	формування	інвестиційних	ресурсів.	
Інвестиції	можуть	здійснюватися	як	за	рахунок	власних	фінан-
сових	ресурсів	об’єкта	інвестицій:	амортизаційних	відрахувань,	
накопиченого	нерозподіленого	прибутку,	так	і	за	рахунок	залу-
чених	коштів	 інвесторів:	банківських,	 синдикованих	кредитів,	
коштів	від	розміщення	цінних	паперів.

Інвестиції	представляють	собою	вкладення	капіталу	як	все-
редині	однієї	конкретної	країни,	так	 і	за	 її	межами.	Таким	чи-
ном,	 під	 іноземними	 інвестиціями	 розуміють	 всі	 види	 майно-
вих	та	 інтелектуальних	цінностей,	які	направляються	 їх	влас-
никами	—	іноземними	інвесторами	в	об’єкти	підприємницької	
та	 інших	 видів	 діяльності	 з	 метою	 отримання	 прибутку.	 На	
нашу	 думку,	 поняття	 “іноземні інвестиції”	 слід	 визначити	 як		
сукупність	 фінансових:	 спекулятивних	 і	 довгостроково	 орієн-
тованих,	а	також	реальних:	матеріально-речових	і	нематеріаль-
но-потенційних	 вкладень	 коштів	 іноземними	 інвесторами	 в	
об’єкти	різних	галузей	національної	економіки	з	метою	задово-
лення	певних	економічних	інтересів.	Ми	вважаємо,	що	фінан-
сові	іноземні	інвестиції	мають	місце	при	зв’язуванні	іноземно-
го	капіталу	в	таких	формах,	як	вкладення	в	акції,	облігації,	ін-
вестиційні	сертифікати,	інші	види	цінних	паперів,	вкладення	у	
вигляді	різних	часток	участі	в	об’єктах	інвестицій.	Вони	мають	
або	 спекулятивний,	 або	 орієнтований	 на	 довгострокові	 вкла-
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дення	 характер.	 Реальні	 іноземні	 інвестиції,	 на	 наш	 погляд,	
слід	 поділити	 на	 матеріальні	 (речові)	 і	 нематеріальні	 (потен-
ційні	 інвестиції).	 На	 нашу	 думку,	 при	 потенційних	 іноземних	
інвестиціях	 виробляються	 нематеріальні	 блага	 за	 допомогою	
навчання,	перекваліфікації,	реклами,	а	також	проведення	нау-
ково-дослідних	робіт.	Речові	іноземні	інвестиції,	навпаки,	слу-
жать	для	надання	матеріальних	благ,	до	яких	відносяться	засо-
би	виробництва.	Ми	також	вважаємо,	що	проміжними	і	кінце-
вими	цілями	іноземного	інвестування	у	національну	економіку	
є	не	тільки	і	не	завжди	отримання	прибутку,	а	досягнення	пев-
них	економічних	інтересів,	що	містить	в	собі	ширший	зміст	ці-
лей	і	завдань	інвестування.

Залучення	іноземних	інвестицій	в	економіку	є	одним	із	прі-
оритетних	завдань	розвитку	будь-якої	держави.	Приплив	 іно-
земних	 інвестицій	 життєво	 важливий	 для	 досягнення	 макро-	
економічної	 стабілізації	 та	 створення	 умов	 для	 економічного	
розвитку	країни	—	об’єкта	інвестицій.	Необхідно	також	зазна-
чити,	 що	 планування	 економічного	 зростання	 у	 країнах,	 що	
розвиваються,	 немислимо	 в	 сучасних	 умовах	 без	 можливості	
допуску	іноземного	капіталу	в	економіку	країни.	Причому	сти-
мулюючий	вплив	зарубіжних	інвестицій	на	національну	еконо-
міку,	що	формується,	буде	позитивно	позначатися	в	усіх	випад-
ках	незалежно	від	того,	в	якій	формі	відбувається	інвестування	
у	національну	економіку:	реальних,	фінансових	інвестицій,	по-
зик,	займу	або	в	будь-якій	іншій	формі.

Потужним	джерелом	залучення	інвестицій	у	ринковій	еко-
номіці	є	фондовий	ринок.	Механізми	та	інструменти	фондово-
го	 ринку	 мають	 низку	 переваг	 у	 порівнянні	 з	 банківським	 ін-
вестиційним	 кредитуванням,	 що	 до	 певної	 міри	 пов’язано	 із		
специфікою	 функціонування	 самої	 банківської	 системи.	 На-
приклад,	при	домінуванні	у	фінансовій	системі	банків,	існують	
значні	системні	ризики,	пов’язані	з	високим	рівнем	фінансово-
го	 “важеля”.	 Так,	 крах	 навіть	 одного	 відносно	 великого	 банку	
може	викликати	загальну	кризу	національної	банківської	сис-
теми.	 Це	 наочно	 продемонстрували	 події	 у	 Південно-Східній	
Азії	у	1997–1998	рр.	У	структурі	активів	банків,	зазвичай,	пере-
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важають	 короткострокові	 зобов’язання.	 Відповідно	 пріорите-
том	для	них	є	видача	короткострокових	кредитів,	тоді	як	реаль-
ний	сектор	економіки	переважно	зацікавлений	у	довгостроко-
вих	 позичках.	 Кредитна	 політика	 банків	 достатньо	 суб’єк-	
тивна	 і	 часто	 може	 здійснюватися	 не	 на	 основі	 докладної	 ін-
формації	 про	 позичальника	 та	 аналізі	 його	 фінансово-еконо-
мічного	 стану,	 а	 по	 особистих	 зв’язках.	 Крім	 того	 відомо,	 що		
поширена	 практика	 державної	 підтримки	 проблемних	 банків,	
як	це	було	в	останні	роки,	стимулює	кредитування	ними	ризи-
кованих	проектів.

Фондовий	 ринок,	 на	 нашу	 думку,	 більшою	 мірою	 сприяє	
розвитку	довгострокового	позичкового	фінансування	на	основі	
системи	загальноприйнятих	методів	оцінювання	ризиків	інвес-
торами	і	позичальниками,	дає	можливість	отримати	об’єктивну	
оцінку	реальної	вартості	бізнесу	і	коригувати	виробничу	та	ін-
вестиційну	політику	залежно	від	зміни	ринкової	кон’юнктури.	
Вкладення	інвесторів	у	цінні	папери	не	вимагають	спеціальних	
заходів	захисту	від	інфляції,	оскільки	ціни	визначаються	рин-
ком.	 Механізми	 фондового	 ринку	 сприяють	 залученню	 до	 ін-
вестиційної	діяльності	дрібних	інвесторів	(населення),	розши-
рюючи	потенційні	джерела	інвестицій,	а	безпосередній	контакт	
між	 продавцем	 і	 покупцем	 цінних	 паперів	 дає	 змогу	 знизити	
витрати	на	оплату	посередницьких	послуг	фінансової	системи	і	
відповідно	—	вартість	фінансових	ресурсів.

Ці	переваги	та	інші	чинники	визначили,	що	цінні	папери	за-
йняли	одне	 із	провідних	місць	у	структурі	джерел	 інвестицій,	
які	 залучаються	 господарюючими	 суб’єктами	 у	 розвинених	
ринкових	економіках.	Так,	у	країнах	Західної	Європи,	США	і	
Японії	за	допомогою	випуску	акцій	і	корпоративних	облігацій	
у	реальному	секторі	економіки	формується	від	50	до	80	%	всіх	
інвестиційних	ресурсів.	Використовуючи	механізми	емісії	цін-
них	паперів,	у	Південній	Кореї	господарюючі	суб’єкти	щорічно	
залучають	приблизно	20	млрд	дол.	США	фінансових	ресурсів.	
У	 Філіппінах	 із	 внутрішнього	 фондового	 ринку	 надходить	
більше	чверті	валового	обсягу	інвестицій.	У	Нідерландах	за	ра-
хунок	розміщення	облігацій	формується	приблизно	40	%	вало-
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вого	 обсягу	 інвестицій,	 в	 країнах,	 що	 входять	 у	 Британську	
Співдружність,	—	від	15	до	30	%.

Розглядаючи	 перспективи	 використання	 механізмів	 та	 ін-
струментів	 фондового	 ринку	 для	 активізації	 інвестиційних	
процесів,	 слід	 виділити	 можливість	 комплексного	 вирішення	
завдання	залучення	інвестицій	як	до	основних	фондів	(розмі-
щення	акцій	та	облігацій,	конвертованих	в	акції),	так	і	в	матері-
альні	 запаси.	 На	 відміну	 від	 банківського	 кредиту	 можливе	
отримання	простого,	безповоротного	і	“безкоштовного”	фінан-
сування	на	умовах	відмови	від	частини	прав	власності	при	про-
дажу	інвесторові	частки	акцій	господарюючого	суб’єкта.	Існує	
також	можливість	випуску	привілейованих	акцій,	які	не	дають	
інвесторові	 права	 участі	 в	 управлінні,	 але	 забезпечують	 отри-
мання	гарантованого	дивіденду,	вищого,	ніж	за	звичайними	ак-
ціями.	 Для	 залучення	 стратегічних	 інвесторів	 можливий	 ви-
пуск	конвертованих	облігацій,	які,	за	певних	умов,	можуть	кон-
вертуватися	в	акції.

Істотний	 інтерес	 представляють	 корпоративні	 облігації	
(далі	 —	 облігації),	 використання	 яких	 дає	 можливість	 збіль-
шити	обсяги	залучення	 інвестицій.	Облігація,	будучи	цінним	
папером,	засвідчує	факт	надання	інвестором	(власником	облі-
гації)	 грошових	 коштів	 емітенту	 (корпорації)	 і	 зобов’язання	
емітента	повернути	інвесторові,	після	закінчення	обумовлено-
го	 терміну,	 суму	 основного	 боргу,	 а	 також	 виплачувати	 йому	
фіксований	дохід	у	вигляді	відсотку	від	номінальної	вартості.	
Розміщення	 облігацій	 є	 альтернативним	 варіантом	 боргового	
фінансування,	який	дає	змогу,	не	перерозподіляючи	власність,	
акумулювати	 засоби	 інвесторів	 та	 забезпечити	 господарю-	
ючим	 суб’єктам	 безпосередній	 доступ	 до	 ринку	 капіталів.		
Корпоративні	облігації	розрізняються	за	формами	фінансово-
го	 забезпечення:	 забезпечені	 й	 незабезпечені;	 конвертовані	 й	
неконвертовані	 в	 акції	 емітента;	 за	 термінами	 звернення:	 ко-
роткострокові	(з	терміном	звернення	від	1	до	5	років),	серед-
ньострокові	 (від	 5	 до	 12	 років)	 і	 довгострокові	 (понад	 12	 ро-
ків);	за	цілями	випуску;	за	способами	виплати	доходів	(за	ра-
хунок	 виплат	 по	 купону,	 за	 рахунок	 дисконтування	 при	
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розміщенні	або	поєднуючи	в	собі	обидва	варіанти)	та	за	інши-
ми	критеріями.

Необхідно	відзначити,	що	нині	обсяг	світового	ринку	облі-
гацій	перевищує	25	трлн	дол.	США.	З	них	на	долю	корпоратив-
них	облігацій	припадає	близько	13	%.	Проте	за	рахунок	їх	емісії	
в	розвинених	країнах	фінансується	від	30	%	до	60	%	усіх	інвес-
тиційних	 проектів.	 Прибутковість	 облігацій	 для	 інвестора	 до-
статньо	 низька	 і	 не	 перевищує	 ставки	 банківського	 відсотка,	
що	властиво	в	основному	 інструментам	з	малим	ризиком,	але	
вища	за	прибутковість	державних	цінних	паперів,	що	дає	змогу	
привертати	достатньо	“дешеві”	інвестиційні	ресурси.

Оцінюючи	перспективи	використання	інструментів	фондо-
вого	ринку	для	залучення	інвестицій	у	реальний	сектор	еконо-
міки,	необхідно	відзначити	наступне.	Фондовий	ринок	України	
тривалий	час	служив	переважно	для	короткострокового	спеку-
лятивного	 інвестування,	 а	 нераціональна	 політика	 при	 розмі-
щенні	 і	 надмірно	 висока	 прибутковість	 державних	 цінних	 па-
перів	відвернули	величезні	засоби	від	реального	сектора	еконо-
міки.	Не	дивлячись	на	всі	складнощі	та	суперечності	розвитку,	
була	створена	певна	інфраструктура	фондового	ринку	(крупні	
біржі,	 розрахункові	 та	 депозитарні	 організації),	 яка	 успішно	
витримала	фінансову	кризу	1998	р.

Таким	чином,	як	показує	аналіз,	інвестиції	у	системі	відтво-
рення	 відіграють	 найважливішу	 роль	 у	 відновленні	 та	 збіль-
шенні	 виробничих	 ресурсів,	 забезпеченні	 стійкості	 господар-
ської	діяльності,	підвищенні	конкурентоспроможності	продук-
ції.	 Одним	 із	 механізмів	 залучення	 інвестицій,	 що	 задіяні	 у	
реальному	секторі	економіки	України,	є	запозичення	на	фінан-
сових	ринках,	зокрема	використання	механізмів	та	інструмен-
тів	 фондового	 ринку.	 Проте	 потенціал	 його	 використовується	
недостатньо.	 Разом	 з	 тим,	 інвестиційна	 активність	 у	 значній	
мірі	 визначається	 особливостями	 й	 умовами	 функціонування	
господарюючих	 суб’єктів	 різних	 галузей	 і	 секторів	 економіки,	
що	необхідно	враховувати	при	розробці	заходів	державної	під-
тримки	 інвестиційної	 діяльності	 та	 формуванні	 відповідних	
механізмів	залучення	інвестицій.
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Необхідно	також	враховувати,	що	іноземний	капітал,	залуче-
ний	 у	 національну	 економіку	 і	 використовуваний	 ефективно,	
має	позитивний	вплив	на	економічне	зростання,	допомагає	по-
долати	відсталість,	інтегруватися	у	світову	економіку.	При	цьо-
му	необхідно	мати	на	увазі,	що	інтереси	країни,	в	яку	надходять	
інвестиції,	 з	 одного	 боку,	 та	 іноземних	 інвесторів	 —	 з	 іншого,	
безпосередньо	не	збігаються.	Об’єкт	інвестицій	зацікавлений	у	
відновленні,	 поновленні	 свого	 виробничого	 потенціалу,	 наси-
ченні	споживчого	ринку	високоякісними	і	недорогими	товара-
ми,	у	розвитку	і	структурній	перебудові	свого	експортного	по-
тенціалу,	 проведенні	 антиімпортної	 політики,	 у	 підвищенні	
якості	управління	економічними	суб’єктами.	 Іноземні	 інвесто-
ри	 зацікавлені	 у	 створенні	 нових	 ринків	 отримання	 прибутку	
при	мінімальних	витратах	з	їх	боку.	Тому	перед	державою,	в	яку	
залучаються	 інвестиції,	 стоїть	завдання	залучити	в	країну	 іно-
земний	капітал,	не	позбавляючи	його	власних	стимулів,	і	спря-
мувати	 його	 заходи	 економічного	 регулювання	 на	 досягнення	
суспільних	 цілей.	 Тож	 необхідно	 враховувати,	 що	 здійснення	
іноземних	інвестицій	має	бути	взаємовигідним	процесом,	тобто	
приносити	 прибуток	 як	 об’єкту,	 так	 і	 суб’єкту	 інвестицій	 [144,		
с.	60].	Потреба	у	залученні	іноземних	джерел	капіталу,	зазвичай,	
необхідна	об’єкту	інвестування	з	кількох	причин:	

•	 залучення	 іноземних	джерел	капіталу	здатне	поліпшити	
загальний	 інвестиційний	 клімат	 у	 країні	 інвестування,	
стабілізувати	 економічну	 ситуацію,	 створити	 ефективне	
економічне	законодавство;

•	 економічна	криза	й	різке	скорочення	внутрішніх	інвести-
ційних	 ресурсів:	 нерозподіленого	 прибутку	 й	 амортиза-
ційних	 відрахувань	 роблять	 необхідним	 звернення	 до	
іноземних	джерел	прямого	і	портфельного	фінансування;

•	 направляються	іноземними	інвесторами	в	економіку	кра-
їни	інвестування,	сучасні	технології	здатні	істотно	підви-
щити	конкурентоздатність	її	виробництва;

•	 підприємства	 з	 іноземними	 інвестиціями,	 створюючи	
нові	робочі	місця,	сприяють	підвищенню	рівня	зайнятос-
ті	населення	та	зниженню	соціального	напруження;



106

•	 конкуренція	 підприємств	 з	 іноземними	 інвестиціями	 з	
немодернізованими	 національними	 підприємствами	 на	
внутрішньому	 ринку	 може	 мати	 велике	 значення	 в	 бо-
ротьбі	з	монополізмом;

•	 у	довгостроковій	перспективі	відбувається	вбудовування	
країни	 інвестування	 у	 світовій	 цикл	 руху	 капіталу,	 що,	
своєю	 чергою,	 сприяє	 інтеграції	 країни	 у	 світове	 госпо-
дарство;

•	 з’являється	 можливість	 виходу	 підприємств	 на	 міжна-
родні	фондові	ринки.

Величина	іноземних	інвестицій	безпосередньо	залежить	від	
ситуації,	що	складається	з	інвестиційним	кліматом,	під	яким	у	
ринковій	економіці	розуміють	сукупність	політичних,	соціаль-
но-економічних,	 фінансових,	 організаційно-правових	 і	 геогра-
фічних	чинників,	властивих	тій	чи	іншій	країні,	які	приваблю-
ють,	або	не	залучають	інвесторів	[145;	146].	

Основними	 характеристиками	 рівня	 інвестиційного	 кліма-	
ту	є:

•	 макроекономічні	 показники	 розвитку	 економіки	 країни	
інвестування;

•	 недосконалість	нормативно-правової	бази	в	економіці	за-
галом	і	в	області	іноземних	інвестицій,	зокрема;

•	 прийнятний	рівень	оподаткування	і	зовнішньоторговель-
них	мит;

•	 розвиненість	 інфраструктури	 національного	 фондового	
ринку;

•	 наявність	 єдиної	 державної	 політики	 у	 сфері	 залучення	
іноземних	інвестицій.

Ранжування	на	підставі	рейтингу	країн	світової	спільноти	за	
рівнем	інвестиційного	клімату	або	зворотному	йому	показнику	
рівня	ризику	слугує	узагальнюючим	показником	інвестиційної	
привабливості	 країни	 передбачуваного	 інвестування	 й	 основ-	
ним	критерієм	при	прийнятті	 іноземними	інвесторами	рішен-
ня	про	вкладення	фінансових	ресурсів	[7,	с.	38].

Виробляючи	 інвестиції	 в	 Україні,	 іноземні	 фінансові	 агро-
формування,	насамперед,	переслідують	такі	цілі:
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•	 отримання	максимальної	норми	прибутку	при	створенні	
виробництва	 з	 випуску	 продукції,	 яка	 або	 користується	
підвищеним	 попитом,	 або	 на	 яку	 ціни,	 в	 країні	 інвесту-
вання	вище	світових;

•	 використання	 факторів	 виробництва,	 ціна	 яких	 в	 країні	
інвестування	 нижче	 за	 світову:	 низька	 ціна	 сировинних	
ресурсів,	дешева	робоча	сила;

•	 вбудовування	 підприємств	 країни	 інвестування	 в	 якості	
сировинної	 ланки	 у	 виробничо-технологічні	 ланцюжки	
транснаціональних	корпорацій;

•	 покупка	 недооцінених	 ринком	 і	 потенційно	 ефективних	
підприємств	з	метою	отримання	високого	прибутку	після	
обмежених	 інвестицій	 у	 реструктуризацію	 системи	 ви-
робництва	продукції;

•	 просування	на	національний	ринок	своєї	продукції	за	до-
помогою	створення	мережі	збуту,	складальних,	сервісних	
виробництв	та	підприємств;

•	 випуск	застарілої	продукції,	що	не	користується	високим	
попитом	 у	 світі,	 технологія	 виробництва	 якої	 добре	 від-
працьована;

•	 отримання	 прибутку	 від	 зростання	 ринкової	 вартості	
придбаних	цінних	паперів;

•	 отримання	доходів	від	дивідендних,	купонних	і	процент-
них	виплат	за	наданим	фінансуванням;

•	 інвестування	під	виглядом	іноземних	інвестицій	в	еконо-
міку	 країни	 коштів,	 попередньо	 незаконно	 з	 неї	 вивезе-
них,	з	метою	отримання	гарантій	збереження	вкладеного	
інвесторами	капіталу.

Залучення	 іноземних	 інвестицій	 у	 національну	 економіку	
багато	в	чому	ґрунтується	на	формуванні	ефективних	механіз-
мів	залучення	іноземних	інвестицій.	На	наш	погляд,	під	визна-
ченням	 “механізм	 залучення	 іноземних	 інвестицій”	 слід	 розу-
міти	 взаємопов’язану	 систему	 способів	 і	 прийомів	 впливу	 фі-
нансових	відносин	на	господарський	процес.	У	його	структуру	
входять:	методи	залучення	 іноземних	 інвестицій,	 інвестиційні	
важелі	 залучення	 іноземних	 інвестицій,	 нормативно-правове,	
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інформаційне	 та	 методичне	 забезпечення	 процесу	 залучення	
іноземних	інвестицій.

В	основі	створення	механізму	залучення	іноземних	інвести-
цій,	 організації	 їх	 оптимального	 перетікання	 від	 інвесторів	 до	
потенційних	 об’єктів	 інвестування,	 зазвичай,	 стоїть	 фінансо-
вий	 посередник	 —	 інвестиційний	 банк,	 який	 представляє		
собою	фінансову	організацію,	орієнтовану	в	основному	на	між-
народні	 фінансові	 і	 фондові	 ринки,	 що	 виконує	 такі	 функції:	
організовує	 механізм	 залучення	 фінансування	 за	 допомогою	
випуску	цінних	паперів,	здійснює	консультації	клієнтів	з	різно-
манітних	фінансових	питань,	організовує	інвестиції	в	недооці-
нені	 ринком	 підприємства,	 здійснює	 процеси	 злиттів	 і	 погли-
нань	[147,	с.	24].

Під	організацією	механізму	залучення	фінансування	 інвес-
тиційним	банком	найчастіше	мають	на	увазі	форму	розміщен-
ня	 цінних	 паперів	 інвестованого	 об’єкта,	 однак	 можливі	 й		
варіанти	 залучення	 іноземного	 капіталу	 шляхом	 створення	
венчурних	підприємств	і	використання	механізмів	інвестицій-
ного	 кредитування.	 Цей	 вид	 діяльності	 включає	 такі	 основні	
напрями:

•	 фінансове	 консультування	 клієнта,	 який	 бажає	 залу-	
чити	 фінансові	 ресурси	 шляхом	 випуску	 цінних	 папе-	
рів;

•	 створення	і	управління	синдикатами	андерайтерів;
•	 просування	цінних	паперів	клієнта	на	фінансові	ринки;
•	 торгівля	 цінними	 паперами	 клієнта	 на	 вторинному		

ринку.
Слід	зазначити,	що	зазвичай	у	рамках	інвестиційної	банків-

ської	діяльності	виокремлюють	такий	напрям,	як	корпоратив-
не	фінансування,	тобто	залучення	фінансування	для	корпора-
тивних	клієнтів	за	допомогою	залучення	додаткового	капіталу	
корпораціями	—	клієнтами	інвестиційного	банку.

У	світовій	практиці	розрізняють	дві	основні	форми	інвесту-
вання:

1)	прямі	або	реальні	інвестиції	—	представляють	вкладення	
капіталу	 в	 будь-яку	 галузь	 економіки	 або	 підприємство,	 ре-
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зультатом	чого	є	утворення	нового	капіталу.	У	такому	випадку	
іноземний	інвестор	отримує	контроль	або	повне	володіння	над	
підприємством	на	території	країни	інвестування	і	активно	бере	
участь	в	управлінні	ним.	Основними	способами	організації	та-
кої	форми	інвестування	у	національну	економіку	є:

•	 залучення	іноземного	капіталу	у	підприємницькій	формі	
шляхом	створення	спільних	підприємств	або	за	допомо-
гою	 продажу	 закордонним	 інвесторам	 великих	 пакетів	
акцій	підприємств;

•	 реєстрація	на	території	країни	інвестування	підприємств,	
що	цілком	належать	іноземному	капіталу;

•	 залучення	 іноземного	 капіталу	 на	 основі	 концесій	 або	
угод	про	розподіл	продукції;

•	 створення	вільних	економічних	зон,	спрямованих	на	ак-
тивне	залучення	закордонних	 інвесторів	у	певні	регіони	
країни;

2)	портфельні	та	фінансові	інвестиції	—	це	вкладення	капі-
талу	 в	 різні	 види	 іноземних	 цінних	 паперів,	 що	 є	 основним	
джерелом	коштів	для	фінансування	їх	випуску	підприємства-
ми.	При	портфельних	інвестиціях	участь	іноземних	інвесторів	
в	управлінні	підприємством	взагалі	відсутня	або	зведена	до	мі-
німуму.	 Метою	 портфельних	 інвестицій	 є	 вкладення	 коштів	
інвесторів	у	цінні	папери	найбільш	ефективно	працюючих	під-
приємств,	а	також	у	цінні	папери,	що	емітуються	державними	і	
місцевими	органами	влади	з	метою	отримання	максимального	
доходу	 на	 вкладені	 кошти.	 Залучення	 фінансових	 інвестицій	
іноземних	інвесторів	створює	умови	для	можливості	вирішен-
ня	таких	економічних	завдань:

•	 поповнення	власного	капіталу	підприємств	країни	інвес-
тування	з	метою	довгострокового	розвитку	шляхом	роз-
міщення	 власних	 цінних	 паперів	 серед	 іноземних	 порт-
фельний	інвесторів;

•	 акумулювання	 позикових	 коштів	 підприємствами	 для	
реалізації	 конкретних	 проектів	 шляхом	 розміщення	 се-
ред	портфельних	інвесторів	боргових	цінних	паперів	емі-
тентів;
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•	 поповнення	бюджетів	різних	рівнів	шляхом	розміщення	
серед	іноземних	інвесторів	боргових	цінних	паперів,	емі-
тованих	відповідними	органами	влади;

•	 ефективна	 реструктуризація	 наявних	 боргів	 шляхом	 їх	
конвертації	 в	 цінні	 папери	 емітента	 з	 подальшим	 розмі-
щенням	їх	серед	іноземних	інвесторів.

Інвестиції,	звичайно,	вважаються	прямими,	якщо	іноземний	
інвестор	володіє	не	менше,	ніж	25	%	акцій	підприємства,	або	їх	
контрольним	пакетом,	величина	якого	може	варіюватися	в	до-
сить	широких	межах	залежно	від	розподілу	акцій	серед	акціо-
нерів.

Прямі	іноземні	інвестиції	—	це	не	просто	фінансування	ка-
пітальних	вкладень	в	економіку.	Реальні	іноземні	інвестиції	та-
кож	 створюють	 умови	 для	 підвищення	 продуктивності	 й	 тех-
нічного	 рівня	 підприємств	 країни	 інвестування.	 Розміщуючи	
свій	капітал	у	цій	країні,	інвестор	приносить	із	собою	нові	тех-
нології,	нові	способи	організації	виробництва	і	прямий	вихід	на	
світові	ринки.

Різниця	між	визначенням	“прямі”	і	“портфельні”	інвестиції	
досить	 умовна,	 проте	 такий	 розподіл	 є	 правомірним	 і	 доціль-
ним,	так	як	фінансові	та	реальні	 інвестори	переслідують	різні	
економічні	та	стратегічні	цілі.

Необхідно	 зазначити,	 що	 в	 обох	 випадках	 інвестор	 бажає	
отримати	прибуток	за	рахунок	володіння	акціями	потенційно	
високоприбуткових	 і	 недооцінених	 підприємств.	 Однак	 при	
здійсненні	портфельних	інвестицій	сторона,	яка	інвестує,	заці-
кавлена,	насамперед,	не	в	безпосередньому	керівництві	підпри-
ємством,	 а	 в	 отриманні	 доходів	 за	 рахунок	 передбачуваного	
зростання	курсової	вартості	придбаних	акцій,	а	також	—	за	ра-
хунок	планованих	дивідендів.	Портфельний	інвестор,	на	відмі-
ну	від	прямого,	займає	позицію	“стороннього	спостерігача”	по	
відношенню	 до	 підприємства	 —	 об’єкта	 інвестування	 і,	 зазви-
чай,	не	втручається	в	управління	ним.

Здійснюючи	 прямі	 капітальні	 вкладення,	 іноземний	 інвес-
тор	 насамперед	 починає	 повністю	 контролювати	 поточну	 ви-
робничо-фінансову	 діяльність	 підприємства	 за	 допомогою	 ре-
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структуризації	 процесів	 і	 методів	 управління	 підприємством.	
Вкладаючи	фінансові	ресурси	в	об’єкт	інвестування,	іноземний	
інвестор	 вважає	 його	 оптимальним	 місцем	 для	 випуску	 своєї	
продукції	із	запланованою	нормою	прибутку.

Удосконалюючи	 механізм	 залучення	 інвестицій,	 необхідно	
визначити,	в	які	сфери	економіки	може	мати	доступ	іноземний	
капітал	без	шкоди	для	національних	інтересів.	Якщо	портфель-
ні	інвестиції	є	вкладеннями	в	іноземні	цінні	папери,	які	вільно	
обертаються	на	фондових	ринках	і	межі	цього	ринку	визначені	
та	регламентовані	регулюючими	державними	структурами,	то	
на	прямі	інвестиції	в	державних	інтересах	повинні	поширюва-
тися	галузеві	обмеження	[148,	с.	21].

Існують	 випадки,	 коли	 залучення	 прямих	 або	 фінансових	
інвестицій	є	неможливим	з	таких	причин:	завдає	шкоди	націо-
нальним	 інтересам	 країни	 інвестування,	 недоцільно	 з	 еконо-
мічної	точки	зору	або	через	відсутність	розвиненої	інфраструк-
тури	фондового	ринку.

У	 цих	 ситуаціях	 доцільним	 є	 використання	 альтернативи	
реальним	 і	 портфельним	 інвестиціям	 —	 залучення	 іноземних	
кредитів	 і	 позик.	 Існуючі	 можливості	 щодо	 вибору	 оптималь-
ного	джерела	фінансування	представлені	на	рис.	2.12.	

Найбільш	 оптимальним	 варіантом	 залучення	 прямих	 іно-
земних	інвестицій	є	розміщення	серед	потенційних	інвесторів	
первинної,	додаткової	емісії	акцій,	а	також	випуск	і	розміщен-
ня	американських	депозитарних	розписок	(АДР)	або	глобаль-
них	депозитарних	розписок	(ГДР).

Американська	 депозитарна	 розписка	 —	 це	 сертифікат,	 що	
підтверджує	право	власності	на	певну	кількість	американських	
депозитарних	 акцій	 або	 глобальних	 депозитарних	 акцій,	 які,	
своєю	 чергою,	 представляють	 право	 власності	 на	 певну	 кіль-
кість	цінних	паперів	іноземного	емітента.	Випуск	АДР	або	ГДР	
на	емісію	акцій	емітента	дає	змогу	реальним	зарубіжним	інвес-
торам	отримати	контрольний	пакет	акцій	об’єкта	інвестування	
та	 одночасно	 мінімізувати	 ризики,	 пов’язані	 зі	 зверненням	 їх	
цінних	паперів,	які	будуть	регламентовані	не	тільки	національ-
ними,	а	й	міжнародними	нормами	права	[149,	с.	2].
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Структурування	угод	із	залучення	прямих	іноземних	інвес-
тицій	також	можливо	за	допомогою	випуску	і	передачі	у	влас-
ність	 іноземним	 інвесторам	 емітованих	 акцій	 об’єкта	 інвести-
цій,	які	складають	контрольний	пакет.

Існуючі	можливості	організації	фінансування	за	допомогою	
портфельних	інвестицій	полягають	в	організації	випуску	євро-
облігаційної	 позики,	 американських	 високоприбуткових	 облі-
гацій,	конвертованих	облігацій	і	депозитних	сертифікатів	учас-
ті	емітента	[150,	с.	8].

Єврооблігації	 —	 це	 облігації,	 що	 розміщуються	 міжнарод-
ним	 синдикатом	 спеціалізованих	 банків	 на	 міжнародних	 рин-

Рис. 2.12. основні напрями залучення іноземних інвестицій 
         Джерело: складено на основі узагальнень дослідження.
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ках	капіталу	серед	широкого	кола	інвесторів	з	різних	фінансо-
вих	 центрів	 і	 знаходяться	 в	 обігу	 одночасно	 на	 ринках	 ряду	
країн.	 Їх	 обіг	 не	 регулюється	 правилами	 конкретної	 країни,	 у	
валюті	якої	здійснюється	випуск.	Єврооблігації	є	борговим	ін-
струментом,	 широко	 використовуваним	 корпоративними	 по-
зичальниками,	що	забезпечують	доступ	до	найширшої	бази	єв-
ропейських	та	міжнародних	інвесторів.	Єврооблігації,	що	роз-
міщуються	 з	 номіналом	 у	 різних	 валютах	 і	 плаваючою	
процентною	ставкою,	залежать	від	поточної	кон’юнктури	рин-
ку	капіталу,	дають	змогу	залучити	великі	обсяги	довгостроко-
вих	портфельних	інвестицій	на	прийнятних	для	позичальника	
умовах.

Американські	 високоприбуткові	 облігації	 є	 високоприбут-
ковими	борговими	цінними	паперами,	випущеними	для	розмі-
щення	 серед	 американських	 інвесторів,	 емітенти	 яких	 не	 ма-
ють	 інвестиційного	 рейтингу.	 Американські	 облігації	 можуть	
поширюватися	як	за	принципом	приватного,	так	 і	відкритого	
розміщення.	Рівень	розкриття	інформації	при	випуску	амери-
канських	 облігацій	 вищий,	 ніж	 при	 емісії	 облігацій	 на		
європейському	ринку.	Вони	випускаються	з	великим	терміном	
обігу	 в	 порівнянні	 з	 єврооблігаціями.	 Максимальний	 термін	
обігу	 обумовлений	 передбачуваною	 кредитоспроможністю		
позичальника,	 існуючими	 на	 ринку	 процентними	 ставками,		
а	 також	 рівнем	 пропозиції	 на	 ринку	 аналогічних	 цінних	 па-	
перів.

Випуск	 конвертованих	 облігацій	 дає	 можливість	 залучити	
фінансові	 інвестиції	 у	 вигляді	 боргових	 цінних	 паперів,	 номі-
нованих	в	одній	зі	світових	валют,	з	виплатами	купонів	у	валю-
ті	держави,	в	якій	знаходиться	об’єкт	інвестування.	Даний	варі-
ант	портфельних	інвестицій	дає	змогу	значно	знизити	обмінні	
ризики	учасників	фінансування	[151,	с.	6].

У	випадках,	коли	залучення	 інвестицій	здійснюється	серед	
необмеженого	кола	інвесторів	по	закритій	підписці,	оптималь-
ним	 інструментом	 формування	 таких	 угод	 є	 випуск	 депозит-
них	сертифікатів	участі,	що	засвідчують	права	кожного	фінан-
сового	 інвестора	 на	 частку	 вкладеного	 капіталу,	 а	 також	 на	
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отримання	процентних	або	купонних	виплат	за	користування	
джерелами	фінансування.

Залучення	позичкового	капіталу	в	об’єкт	інвестицій	можли-
ве	за	допомогою	організації	механізму	банківського,	синдико-
ваного	 кредитування	 та	 боргового	 фінансування	 під	 заставу	
ліквідних	активів	[152,	с.	124].

Банківське	 кредитування	 дає	 можливість	 залучити	 об’єкту	
кредитування	фінансування	у	максимально	короткі	терміни	на	
прийнятних	умовах	з	можливістю	подальшої	реструктуризації	
угоди	в	боргове	фінансування	за	допомогою	емісії	цінних	папе-
рів.

При	організації	синдикованого	кредитування	фінансування	
надається	 групою	 банків,	 іменованих	 синдикатом,	 при	 цьому	
укладається	 один	 кредитний	 договір.	 Один	 або	 кілька	 банків	
очолюють	 синдикат,	 часто	 надаючи	 всю	 суму	 кредиту	 пози-
чальникові,	а	потім	переуступаючи	частини	кредитної	суми	ін-
шим	банкам-учасникам.	За	рахунок	синдикованих	кредитів	по-
зичальник	отримує	можливість	залучити	значно	більші	кошти,	
ніж	при	варіантах	із	залученням	портфельних	інвестицій	інши-
ми	способами.

Забезпечене	 кредитування	 під	 заставу	 ліквідних	 активів	
широко	 використовується	 корпоративними	 позичальниками,	
які	відчувають	дефіцит	вільних	коштів,	що	могли	б	використо-
вуватися	 для	 обслуговування	 позик.	 В	 якості	 застави,	 зазви-
чай,	використовуються	високоліквідні	активи,	що	знаходяться	
у	власності	позичальника.

Вироблення	 механізму	 залучення	 іноземних	 інвестицій	 —	
це	складний,	тривалий	за	часом	процес,	планування	і	реаліза-
ція	 якого	 здійснюється	 у	 рамках	 розробленої	 концепції	 або	
програми	 організації	 фінансування	 за	 допомогою	 зарубіжних	
інвестицій	об’єктом	інвестування.	Цей	процес	організовується	
з	 урахуванням	 індивідуальних	 мікроекономічних	 особливос-
тей	об’єкта	інвестування,	а	також	з	урахуванням	усіх	макрое-
кономічних	показників	країни	інвестування.

Залучення	у	великих	масштабах	іноземних	інвестицій	у	на-
ціональну	економіку	переслідує	довгострокові	стратегічні	цілі	
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створення	 в	 країні	 інвестування	 економічно	 розвиненого	 сус-
пільства,	що	характеризується	високою	якістю	життя	населен-
ня,	в	основі	якого	лежить	система	суспільного	відтворення,	що	
припускає	 інтеграцію	 ринку	 товарів,	 робочої	 сили	 і	 капіталу.	
При	цьому	необхідно	мати	на	увазі,	що	для	успішного	розвитку	
національної	 економіки	 необхідна	 розумна	 орієнтація	 на		
формування	 внутрішніх	 національних	 інвестиційних	 джерел,	
здатних	 сприяти	 планомірному	 розвитку	 відтворювальних	
процесів.	У	зв’язку	з	цим	створення	ефективних	механізмів	за-
лучення	іноземного	капіталу	дає	можливість	вирішити	задачу	
оптимального	 формування	 джерел	 іноземних	 інвестицій,	 сти-
мулюючи	розвиток	національної	економіки.

Найбільш	 ефективними	 економічними	 інструментами	 су-
часної	інвестиційної	політики	сьогодні	є	інвестиційні	податко-
ві	 преференції,	 кредити	 за	 рахунок	 коштів	 регіональних	 і		
місцевих	 бюджетів;	 погашення	 витрат	 підприємств	 із	 повної	
або	часткової	виплати	відсотків	за	користування	довгостроко-
вими	інвестиційними	кредитами	банків.	Зростає	значення	за-
безпечення	фінансових	гарантій	по	інвестиціях	за	рахунок	ак-
тивів	фонду,	запланованого	у	бюджеті	розвитку;	пайове	фінан-
сування	 інвестиційних	 витрат	 аграрних	 підприємств	 за	
рахунок	кредитних	ресурсів	банків	і	коштів	регіональних	бю-
джетів;	 заходи	 з	 підвищення	 ліквідності	 заставного	 майна	 у	
процесі	реструктуризації	заборгованості	організацій	за	плате-
жами	до	бюджетів	всіх	рівнів.	Істотну	роль	відіграють	тендер-
ні	 відбори	 інвестиційних	 проектів	 на	 предмет	 спеціального	
бюджетного	фінансування,	утворення	банківських	пулів	та	ін-
ших	 організацій	 для	 сумісного	 фінансування	 інвестиційних	
проектів;	 створення	 інформаційних	 центрів	 інвестування	
тощо.

У	комплексі	економічних	інструментів	центральне	місце,	на	
наш	погляд,	повинно	відводитися	використанню	податкових	і	
кредитних	 інвестиційних	 інструментів.	 При	 правильному	 за-
стосуванні	 цих	 інструментів	 можна	 значно	 підвищити	 еконо-
мічну	 ефективність	 процесів,	 спрямованих	 на	 інвестиційне	
оновлення	основних	фондів	в	аграрній	сфері.
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2.3.  Визначення інвестиційної привабливості як складової 
 системи управління ТОВ “Росток Холдинг”

Агропромисловий	 сектор	 України	 потребує	 інвестування,	
оскільки	він	є	стратегічною	сферою	економіки	держави,	яка	ха-
рактеризує	обсяги	пропозиції	та	вартість	основних	видів	про-
довольства	 для	 населення	 країни,	 формує	 валютні	 прибутки	
держави	за	рахунок	експорту,	визначає	стан	і	тенденції	розви-
тку	 сільських	 територій.	 Сільське	 господарство	 є	 базою	 для	
розвитку	інших	галузей	економіки,	що	забезпечує	продовольчу	
безпеку	всередині	країни,	вирішує	питання	зайнятості	населен-
ня,	стимулює	стратегічний	розвиток	регіону.	Активна	інвести-
ційна	діяльність	в	аграрному	секторі	сприяє	збільшенню	обся-
гів	сільськогосподарського	виробництва,	підвищенню	прибут-
ковості	 аграрних	 підприємств,	 розширенню	 їх	 виробничої	
діяльності	 та,	 як	 результат,	 створенню	 додаткових	 робочих	
місць	на	селі,	а	також	у	промислових	підприємствах,	зростан-
ню	рівня	задоволення	споживчих	потреб	населення	усієї	краї-
ни	й	поліпшенню	розвитку	соціальної	сфери	села	[153].

В	умовах	дефіциту	фінансових	і	матеріальних	ресурсів	для	
забезпечення	подальшого	розвитку	галузей	агропромислового	
комплексу	України	потрібні	значні	 інвестиції.	За	обмеженості	
внутрішніх	 джерел	 вагомим	 чинником	 фінансового	 забезпе-
чення,	 техніко-технологічного	 оновлення	 та	 підвищення	 кон-
курентоспроможності	 вітчизняного	 виробництва	 може	 стати	
іноземний	капітал	як	основний	канал	надходження	інвестицій.	
Проте	обсяги	залучення	іноземних	інвестицій	в	аграрне	вироб-
ництво	залишаються	нині	незначними,	що	зумовлено	неспри-
ятливими	 політичними,	 соціально-економічними	 та	 екологіч-
ними	чинниками.	Аграрний	сектор	України	стає	привабливим	
для	 іноземних	 інвесторів.	 За	 підрахунками	 фахівців,	 агропро-
мисловому	комплексу	необхідно	приблизно	20	млрд	дол.,	про-
те	за	останні	18	років	надійшло	лише	2,5	млрд	дол.	[154].

Інвестиції	 —	 “локомотив”	 розвитку	 Київської	 області.	
Останнім	часом	регіон	стає	все	більш	привабливим	для	інвес-
тування.	 Будь-який	 інвестор	 перш,	 ніж	 інвестувати	 кошти	 в	
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підприємства	Київщини	та	пропонувати	свої	проекти,	буде	оці-
нювати	 економічний	 потенціал	 регіону,	 географічне	 положен-
ня,	 основні	 показники	 діяльності	 великих	 підприємств	 тощо.	
Для	залучення	іноземних	інвестицій	та	сприяння	розвитку	вже	
створених	 підприємств	 запроваджено	 практику	 тісної	 спів-	
праці	 місцевих	 органів	 виконавчої	 влади	 з	 об’єднаннями	 під-
приємців	 та	 окремими	 керівниками	 суб’єктів	 господарської		
діяльності.	Київська	область	має	високорозвинене	сільськогос-
подарське	виробництво.	За	обсягами	основних	видів	сільсько-
господарських	культур	Київська	область	займає	одне	з	провід-
них	 місць	 серед	 інших	 регіонів	 України.	 Кліматичні	 умови	
сприяють	 вирощуванню	 в	 області	 переважної	 більшості	 сіль-
ськогосподарських	 культур	 Європи,	 зокрема	 зернових	 (пше-
ниці,	 ячменю,	 кукурудзи,	 гречки,	 проса),	 цукрових	 буряків,	
льону,	 картоплі,	 овочів,	 плодів,	 ягід,	 кормових	 культур,	 утри-
манню	 великої	 рогатої	 худоби	 молочного	 та	 м’ясного	 виду,	
свиней,	птиці,	розвитку	вівчарства.	Найбільшими	агропромис-
ловими	підприємствами	Київської	області	є	[155]:

•	 ТОВ	 СП	 “Нібулон”	 (Переяслав-Хмельницький,	 Тетіїв-
ський	райони);

•	 ГРУПА	“Росток	Холдинг”	(Київська,	Чернігівська,	Сум-
ська	області);

•	 ТОВ	“Комплекс	Агромарс”	(Вишгородський	район);
•	 ФГ	“Кегичівське”	(Васильківський	район);
•	 ПАТ	“Яготинський	маслозавод”	(Яготинський	район);
•	 ТОВ	 “Баришівська	 зернова	 компанія”	 (Баришівський		

район);
•	 ДП	 НДВАК	 “Пуща-Водиця”	 (Києво-Святошинський		

район);
•	 ТОВ	“Нива	Переяславщини”	(Переяслав-Хмельницький	

район);
•	 ТОВ	“Українська	молочна	компанія”	(Згурівський	район);
•	 ПАТ	 “Переяславський	 ЄКХП”	 (Переяслав-Хмельниць-

кий	район);
•	 ПАТ	 “Миронівський	 хлібопродукт”	 (Миронівський		

район);
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•	 ПАТ	“Монделіс	Україна”	(Вишгородський	район);
•	 ТОВ	“Білоцерківський	молочний	комбінат”	(Білоцерків-

ський	район);
•	 Оптовий	 ринок	 сільськогосподарської	 продукції	 “Сто-

личний”	(Києво-Святошинський	район).	
Більшість	матеріальних	і	нематеріальних	необоротних	акти-

вів	надходить	на	підприємство	внаслідок	здійснення	капіталь-
них	інвестицій,	які,	по	суті,	є	сукупністю	витрат	на	придбання	
або	створення	цих	активів.	У	сільгосппідприємствах	в	окрему	
групу	 капітальних	 інвестицій	 виділяють	 ще	 й	 витрати	 на	 за-
кладання	 і	 вирощування	 багаторічних	 насаджень,	 меліорацію	
та	іригацію	земель.

Залучення	інвестиційних	ресурсів	в	аграрну	економіку	краї-
ни	 шляхом	 створення	 сприятливого	 інвестиційного	 клімату,	
включаючи	питання	законодавчого	забезпечення	гарантій	збе-
реження	 капіталу	 і	 оподаткування,	 мають	 вагоме	 практичне	
значення	(табл.	2.3).	

Таким	чином,	враховуючи	інвестиційний	потенціал	регіону,	
формування	 та	 реалізація	 інвестиційної	 політики	 в	 Київській	
області	передбачає	здійснення	таких	заходів:	

•	 доступна	і	повна	інформація	про	об’єкти	інвестування;	
•	 критерії	визначення	переможців	у	разі	тендерів	за	право;	
•	 зрозумілий	механізм	оцінювання	вартості	прав;	
•	 державні	заходи	стимулювання	і	підтримки	інвесторів.	
Відповідно	 до	 заданих	 умов	 можна	 сформулювати	 такі	 за-

вдання	інвестиційної	політики	Київської	області:	
•	 підвищення	загальної	інвестиційної	привабливості	регіо-

ну;	
•	 утворення	нових	робочих	місць;	
•	 розвиток	інфраструктури	області;	
•	 формування	здорового	конкурентного	середовища;	
•	 підтримання	сприятливого	екологічного	клімату	в	регіоні.
На	 основі	 проведеного	 аналізу	 теоретико-методичних	 під-

ходів	 до	 оцінювання	 інвестиційної	 привабливості	 підприєм-
ства	 можна	 виокремити	 два	 концептуально	 різні	 підходи.	 За	
першим	 підходом	 інвестиційна	 привабливість	 підприємства	
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ґрунтується	на	аналізі	фінансових	показників	його	діяльності.	
За	другим	підходом	інвестиційна	привабливість	підприємства	
визначається	рівнем	недооцінки	вартості	його	цінних	паперів.	
У	 рамках	 першого	 підходу	 конкретний	 набір	 фінансових	 по-

Таблиця 2.3 
SWOT-аналіз київської області

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses)

1. Вигідне географічне розташу-
вання області.

2. Інвестиційно-привабливий ре-
гіон України.

3. Значний транзитний потенціал 
та розвинена транспортна інф-
раструктура.

4. Сприятливі умови для ведення 
сільського господарства.

5. Висококваліфіковані трудові 
ресурси.

6. Ведеться база даних інвести-
ційних пропозицій області з ме-
тою залучення потенційних ін-
весторів

1. Розділення території області  
р. Дніпро.

2. Значна протяжність області з 
півночі на південь.

3. Відсутність на території області 
технологічних парків, інновацій-
них фондів і компаній та агро-
промислових кластерів.

4. Низька зайнятість населення у 
сільській місцевості, відсутність 
робочих місць у невеликих міс-
тах та селищах

Можливості (Opportunities) загрози (Threats)

1. Адаптація до сучасних євро-
пейських стандартів.

2. Вступ України до Європейсько-
го Союзу.

3. Розвиток альтернативної енер-
гетики.

4. Впровадження електронного 
урядування.

5. Отримання міжнародної техніч-
ної допомоги.

6. Децентралізація та регіональ-
ний розвиток 

1. Політична і соціально-економіч-
на нестабільність.

2. Загострення чи продовження 
воєнного конфлікту на сході.

3. Нестабільність курсу національ-
ної валюти.

4. Підвищення вартості усіх видів 
ресурсів.

5. Монополізація ринків, відсут-
ність конкуренції.

6. Відтік робочої сили до Києва.
7. Значна частка тіньової економі-

ки.
8. Складність процедур сертифі-

кації і стандартизації товарів та 
послуг

Джерело: [155].
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казників,	 на	 основі	 яких	 оцінюється	 інвестиційна	 привабли-
вість	певного	підприємства,	визначається	відповідно	до	вибра-
ної	методики	оцінки	та/або	напрямів	діяльності	підприємства,	
аналіз	 яких	 найбільше	 цікавить	 потенційного	 інвестора.	 Ре-
зультати	 оцінки	 фінансових	 коефіцієнтів,	 вибраних	 відповід-
но	до	певної	методики,	зазвичай,	зводяться	в	інтегральний	по-
казник,	який	виступає	як	критерій	визначення	власне	інвести-
ційної	 привабливості.	 Оцінка	 інвестиційної	 привабливості	
підприємства	 за	 другим	 підходом	 передбачає	 визначення	 ін-
вестором	 внутрішньої	 (інвестиційної)	 вартості	 об’єкта	 та	 по-
рівняння	 її	 з	 ціною,	 встановленою	 ринком	 або	 продавцем	
об’єкта.	Чим	більше	інвестиційна	вартість,	оцінена	інвестором,	
перевищує	ринкову	або	встановлену	продавцем,	тим	більш	ін-
вестиційно	 привабливим	 є	 об’єкт	 оцінки.	 Тобто,	 критерієм	 є	
рівень	недооцінки	вартості	підприємства.	Проте	застосування	
такого	 підходу	 для	 оцінки	 вітчизняних	 підприємств	 усклад-
нюється	нерозвиненістю	та	неефективністю	фондового	ринку	
України,	відсутністю	необхідної	вихідної	інформації,	що	прак-
тично	 унеможливлює	 проведення	 оцінки	 за	 моделями	 цього	
підходу.

Тому	на	сучасному	етапі	розвитку	економіки	України	більш	
доцільним	 є	 проведення	 оцінки	 інвестиційної	 привабливості	
підприємства	 на	 основі	 аналізу	 фінансових	 показників	 його	
діяльності.	У	межах	даного	підходу	всі	методики	можна	систе-
матизувати	за	двома	ознаками:	за	масштабом	та	обсягом	аналі-
зованих	факторів	впливу.	Залежно	від	масштабу	оцінки	можна	
виокремити	 методики	 комплексного	 та	 вибіркового	 аналізу.	
Вибірковий	підхід	до	оцінки	інвестиційної	привабливості	пе-
редбачає	аналіз	одного	або	кількох	аспектів	діяльності	підпри-
ємства,	а	комплексний	—	оцінку	максимальної	їх	кількості.	За-
лежно	 від	 обсягу	 аналізованих	 факторів	 впливу	 на	 рівень	 ін-
вестиційної	привабливості	можна	виокремити:

•	 фундаментальний	підхід,	який	враховує	фактори	макро-
рівня	(інвестиційний	клімат	країни),	мезорівня	(інвести-
ційну	привабливість	галузі,	регіону)	та	мікрорівня	(само-
го	підприємства);	
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•	 методики,	 які	 враховують	 менше	 рівнів	 оцінки:	 мезорі-
вень	та	мікрорівень;	

•	 методики	оцінки	інвестиційної	привабливості	власне	під-
приємства.	

За	 будь-якою	 методикою	 даного	 підходу	 визначальною	 є	
оцінка	інвестиційної	привабливості	самого	підприємства.

Аналіз	 внутрі	 підприємства	 необхідно	 доповнити	 порів-
няльним	аналізом	роботи	інших	підприємств.	Такий	аналіз	зба-
гатить	можливості	розвитку	виробництва,	а	аналіз	технічних	і	
організаційних	 умов	 дасть	 змогу	 виявити	 та	 встановити,	 що	
саме	необхідно	робити.	

Професор	Д.	Чангли	підкреслював,	що	порівняльний	аналіз	
дає	можливість	вивчити	передовий	досвід	певної	галузі,	а	від-
сутність	 постійної	 інформації	 щодо	 роботи	 заводів	 створює	
труднощі	для	проведення	аналізу	між	підприємствами.	

ТОВ	“Росток	Холдинг”	має	середній	ступінь	надійності,	під-
приємство	має	достатньо	стійкий	фінансовий	стан,	впроваджує	
заходи	 проти	 різноманітних	 видів	 ризику,	 має	 непогані	 пер-
спективи	щодо	поліпшення	майбутньої	діяльності.

Оцінювання	привабливості	підприємств	за	методом	профе-
сора	Д.	Чанглі	наведено	в	табл.	2.4–2.6.

Таблиця 2.4 

база знань для рейтингового оцінювання фінансового стану  
за методом проф. д. Чанглі

клас 
рейтингу

Характеристика підприємства
Метод 

визначення
Сума 
балів

1 2 3 4

Високий Високий рівень кредитоспромож-
ності, абсолютно стійкий фінансо-
вий стан – високий ступінь на- 
дійності. Досягнуті пріоритетні  
цілі – збільшення обсягу продаж, 
прибутку та продуктивності. Ви-
кликає підвищений інтерес у по-
тенційних інвесторів

Усі показники 
знаходяться у 
першій зоні 
(класі)

34–42

Перший Високий рівень платоспромож-
ності та кредитоспроможності,

Показники еко-
номічного по-

29–34
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1 2 3 4

намагається використовувати у 
своїй діяльності нові тенденції 
розвитку бізнесу, створені умови 
для фінансового забезпечення 
пріоритетних видів діяльності

тенціалу відно-
сяться до дру-
гої зони (кла- 
су), всі інші – до 
першої 

Другий Середній ступінь надійності, під-
приємство має достатньо стійкий 
фінансовий стан, впроваджує за-
ходи проти різноманітних видів 
ризику, має непогані перспективи  
щодо поліпшення своєї майбут-
ньої діяльності

Усі показники 
відносяться до 
другої зони 
(класу)

26–28

Третій У фінансовому стані підприємства 
є ознаки напруженості. Ступінь
ризику діяльності підприємства 
високий, кредитоспроможність 
обмежена

Показники діло-
вої активності 
відносяться до 
другої зони, 
інші – до третьої

17–25

Четвертий У підприємства підвищений ризик 
діяльності, неплатоспроможне, 
знаходиться на межі банкрутства. 
Можливо застосування санації

Більшість по-
казників відно-
ситься до тре-
тьої зони, 1–2 
показника – до 
другої

14–16

Джерело: [140].

Таблиця 2.5 

Рейтингова оцінка фінансового стану  
тоВ “Росток Холдинг” (методика проф. д.Чанглі)
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1 2 3 4 5 6

1. Прибутковість (доходність) діяльності

1.1. Приріст чистого при-
бутку, %

> 25 20–25 < 20 306,12 3

Закінчення табл. 2.4 
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1 2 3 4 5 6

1.2. Рентабельність акти-
вів, %

> 25 15–25 < 15 0,29 1

1.3. Оборотність обігово-
го капіталу, разів

> 8 4–8 < 4 2,29 1

2. економічний потенціал

2.1. Частка рефінансу-
вання чистого прибутку  
у виробництво, %

> 75 60–75 < 60 98 3

2.2 Коефіцієнт накопиче-
ної амортизації, %

< 25 25–30 > 30 65,61 1

2.3. Рентабельність про-
дукції, %

> 25 10–25 < 10 26 3

2.4. Приріст реалізації, % > 10 5–10 < 5 107,1 3

2.5. Оборотність інвесто-
ваного капіталу, разів

3 1–3 < 1 2,47 2

2.6. Співвідношення ос- 
новного та оборотного 
капіталу

< 0,5 0,5–1 > 1 1,21 1

2.7. Питома вага продук-
ції, реалізованої насе-
ленню, %

> 70 50–70 < 50 2 1

2.8. Співвідношення тем-
пів зростання чисель-
ності працівників та про-
дуктивності праці

< 1/1 1–1,25 > 1,25 0,45 3

3. Фінансова стійкість та платоспроможність

3.1. Коефіцієнт абсолют-
ної ліквідності, %

30–50 20–30 < 20 3,83 1

3.2. Коефіцієнт фінансо-
вої автономії, %

> 50 30–50 < 30 27,1 2

3.3. Коефіцієнт поточної 
ліквідності

2,1–2,5 2 < 2 1,34 1

Разом балів     26

Джерело: розраховано за даними ТОВ “Росток Холдинг”.

Закінчення табл. 2.5 
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Таблиця 2.6
база знань необхідна для визначення стану фінансової стійкості 

підприємства

№ 
пор.

Умова  
діагностування

тип Характеристика

1 2 3 4

1 ЗВ < ВОК Абсолютна 
фінансова 
стійкість

Це співвідношення свідчить про 
абсолютну незалежність підпри-
ємства від зовнішніх кредиторів 
для покриття поточних фінансо-
вих потреб, оскільки усі необхід-
ні обігові активи формуються за 
рахунок власних джерел фінан-
сування 

2 ВОК < ЗВ < 
НДФЗ

Нормальна 
фінансова 
стійкість

Даний тип фінансової стійкості 
свідчить про ефективну політику 
залучення та використання по-
зичкових коштів, оскільки вироб-
ничі потреби підприємства в  
повному обсязі забезпечені різ-
номанітними нормальними дже-
релами фінансування, строк по-
гашення яких не настав

3 ЗВ > НДФЗ Нестійке 
фінансове 
становище

Цей тип фінансової стійкості 
свідчить про наявність певних 
проблем з джерелами фінансу-
вання запасів та витрат. Для 
формування певної їх частини 
використані джерела фінансу-
вання, що не можуть бути визна-
ні за нормальні

4 ЗВ > НДФЗ 
підприємство
має кредити  
та позички,  
не погашені  

у встановлений 
термін

Критичне 
фінансове
становище

Виявлення такого становища 
свідчить про неспроможність
підприємства вчасно розрахува-
тись із своїми кредиторами

5 ЗВ > ВОК,  
але ВОК < 0

Фінансова 
стійкість 

Даний тип фінансової стійкості 
свідчить про ефективну політику
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1 2 3 4

 з ознаками 
напружен-
ня

залучення та використання по-
зичкових коштів, оскільки вироб-
ничі потреби підприємства у  
повному обсязі забезпечені різ-
номанітними нормальними дже-
релами фінансування, строк  
погашення яких не настав, але 
від’ємне значення власного обо-
ротного капіталу є свідченням 
зростання напруженості, оскіль-
ки фінансоування поточних ви-
робничих потреб підприємство 
на 100 % залежить від поведінки 
та фінансових можливостей його 
кредиторів – власних оборотних 
коштів у підприємства немає

Джерело: [20].

Іншою	формою	використання	інформації	балансу	та	інших	
форм	фінансової	звітності	для	оцінки	кризового	стану	та	загро-
зи	 банкрутства	 підприємства	 є	 використання	 агрегатних	 (ба-
лансових)	моделей.	

Найпоширенішим	 прикладом	 побудови	 та	 використання	
агрегатних	моделей	є	балансові	моделі	оцінки	фінансової	стій-
кості	підприємства,	які	отримали	достатньо	широке	розповсю-
дження	в	російськомовній	економічній	літературі.	Розроблено	
типологію	фінансової	стійкості	та	балансові	рівняння	з	метою	
їх	оцінки,	яку	інколи	називають	моделями	В.	Ковальова,	який	
вперше	 навів	 їх	 у	 своїй	 роботі.	 Запропонований	 підхід	 набув	
подальшого	 розвитку	 в	 роботах	 інших	 дослідників	 та	 учбово-
методичних	 виданнях.	 Реалізація	 цього	 методичного	 підходу	
до	проведення	діагностики	передбачає	визначення	зазначених	
нижче	агрегатів	(див.	табл.	2.7).

Тип	 стану	 фінансової	 стійкості	 ТОВ	 “Росток	 Холдинг”	 на	
підґрунті	 класичної	 схеми	 балансових	 моделей	 показав,	 що	
вертикально	інтегроване	агропромислове	формування	за	аналі-

Закінчення табл. 2.6 
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зований	період	має	нестійкий	фінансово-майновий	стан,	який	
виникає	 при	 порушенні	 платоспроможності	 підприємства	
(табл.	2.8–2.9).	Водночас	у	підприємства	є	можливість	віднов-
лення	рівноваги	за	рахунок	поповнення	власних	джерел	фінан-
сування,	 інкасації	дебіторської	заборгованості	та	прискорення	
обігу	запасів.	Запаси	формуються	за	рахунок	власних	оборот-
них	 коштів,	 довгострокових	 та	 короткострокових	 кредитів,	 а	
також	джерел,	що	тимчасово	пом’якшують	фінансову	напруже-
ність	(тимчасово	вільні	грошові	кошти,	банківські	кредити,	що	
залученні	під	дефіцит	оборотних	коштів).

Приступаючи	 безпосередньо	 до	 аналізу	 ТОВ	 “Росток	 Хол-
динг”,	побудуємо	матрицю	SWOT-аналізу	(див.	дод.	В).	З	цьо-
го	аналізу	можна	зробити	висновок:	над	чим	агроформування	
має	працювати,	чого	остерігатись,	як	найкраще	використовува-
ти	можливості	й	переваги.

Сильні	сторони	холдингу	не	перевищують	можливості	зов-	
нішнього	середовища,	тобто	підприємство	має	змогу	реалізову-
вати	 свій	 потенціал.	 Також	 загрози	 менші	 сильним	 сторонам	
(холдинг	може	впоратись	із	зовнішніми	загрозами).	Слабкості	
холдингу	не	заважають	реалізовувати	наявні	можливості.	Вони	
є	менш	небезпечними,	ніж	зовнішні	загрози.

Побудувавши	матрицю	SPACE-аналізу	в	системі	координат,	
бачимо	(див.	табл.	2.10),	що	кожен	показник,	який	характери-
зує	ключові	критерії,	оцінюється	за	десятибальною	шкалою	на	
основі	порівняння	фактичних	значень	фінансових	коефіцієнтів

Таблиця 2.7 

Показники балансу тоВ “Росток Холдинг”, для визначення типу 
фінансової стійкості

Показник
на 01.01. 
2013 р.

на 01.01. 
2014 р.

на 01.01. 
2015 р.

на 01.01. 
2016 р.

Власні оборотні кошти –3 196 –67 383 61 657 194 216

Запаси та витрати 67 633 156 968 213 855 295 801

Нормальні джерела утво-
рення запасів

134 631 287 936 365 587 522 922

Джерело: розраховано за даними ТОВ “Росток Холдинг”.
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Таблиця 2.8 

Фінансова стійкість тоВ “Росток Холдинг” на підґрунті  
балансових моделей В. ковальова

дата оцінки
тип стану 

фінансової 
стійкості

Характеристика

на 01.01.2013 р. Нормальна 
фінансова 
стійкість

Даний тип фінансової стійкості свід-
чить про ефективну політику залучення 
та використання позичкових коштів, 
оскільки виробничі потреби підприєм-
ства у повному обсязі забезпечені різ-
номанітними нормальними джерелами 
фінансування, строк погашення яких не 
настав

на 01.01.2014 р. Нормальна 
фінансова 
стійкість

Даний тип фінансової стійкості свід-
чить про ефективну політику залучення 
та використання позичкових коштів, 
оскільки виробничі потреби підприєм-
ства у повному обсязі забезпечені різ-
номанітними нормальними джерела-
ми фінансування, строк погашення 
яких не настав

на 01.01.2015 р. Нормальна 
фінансова 
стійкість

Даний тип фінансової стійкості свід-
чить про ефективну політику залучення 
та використання позичкових коштів, 
оскільки виробничі потреби підприєм-
ства у повному обсязі забезпечені різ-
номанітними нормальними джерела-
ми фінансування, строк погашення 
яких не настав

на 01.01.2016 р. Нормальна 
фінансова 
стійкість

Даний тип фінансової стійкості свід-
чить про ефективну політику залучення 
та використання позичкових коштів, 
оскільки виробничі потреби підприєм-
ства у повному обсязі забезпечені різ-
номанітними нормальними джерелами 
фінансування, строк погашення яких не 
настав

Джерело: розраховано за даними ТОВ “Росток Холдинг”.
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Таблиця 2.9 

Показники, для визначення типу фінансової стійкості  
тоВ “Росток Холдинг” на підґрунті класичної схеми  

балансових моделей

Показник н
а

  
0

1
.0

1
.2

0
1

3
 р

.

н
а

  
0

1
.0

1
.2

0
1

4
 р

.

н
а

  
0

1
.0

1
.2

0
1

5
 р

.

н
а

  
0

1
.0

1
.2

0
1

6
 р

.

Наявність власних оборот-
них коштів (ВОК)

–22 824 –207 418 –443 918 –167 457

Наявність власних та довго-
строкових позичкових дже-
рел фінансування запасів 
(ВДД)

–3 196 –67 383 61 657 194 216

Нормальні джерела фінан-
сування запасів (НДФЗ) 

58 586 147 621 135 147 372 930

Надлишок (дефіцит) влас-
них оборотних коштів 
(∆ВОК)

–81 696 –355 032 –648 642 –452 958

Надлишок (дефіцит) влас-
них та довгострокових по-
зичкових джерел фінансу-
вання запасів (∆ВДД)

–62 068 –214 997 –143 067 –91 285

Надлишок (дефіцит) нор-
мальних джерел фінансу-
вання запасів (∆НДФЗ) 

–286 7 –69 577 87 429

Джерело: розраховано за даними ТОВ “Росток Холдинг”.

Таблиця 2.10

Результати бальної оцінки SPACE-аналізу тоВ “Росток Холдинг”

економічний 
потенціал

о
ц

ін
ка

, 
б

а
л

и

В
а

ги

з
в

а
ж

.  
о

ц
ін

ка конкурентні 
переваги

о
ц

ін
ка

, 
б

а
л

и

В
а

ги

з
в

а
ж

. 
о

ц
ін

ка

1 2 3 4 5 6 7 8

Рентабельність 9 0,15 1,35 Частка холдин-
гу на ринку

3 0,2 0,6
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1 2 3 4 5 6 7 8

Собівартість 9 0,2 1,8 Куонкуренто-
спроможність 
продукції

6 0,2 1,2

Товарообіг 9 0,3 2,7 Рентабельність 
реалізації 
продукції

6 0,6 3,6

Фондовіддача 9 0,25 2,25

загальна 
оцінка

1 8,1 загальна 
оцінка

1 5,4

Привабливість 
галузі

о
ц

ін
ка

, 
б

а
л

и

В
а

ги

з
в

а
ж

. 
о

ц
ін

ка Стабільність 
середовища

о
ц

ін
ка

, 
б

а
л

и

В
а

ги

з
в

а
ж

. 
о

ц
ін

ка

Рівень прибут-
ковості галузі

9 0,4 3,6 Економічна си- 
туація в країні

4 0,3 1,2

Рівень конку-
ренції в галузі

5 0,3 1,5 Міжнародні 
відносини

8 0,3 2,4

Стадія 
життєвого 
циклу

8 0,45 3,6 Рівень розвит- 
ку інноваційної 
діяльності

7 0,4 2,8

загальна 
оцінка

1 8,7 загальна 
оцінка

1 6,4

Джерело: розразовано за даними ТОВ “Росток Холдинг”.

із	 нормальним	 рівнем	 для	 холдингу	 і	 на	 основі	 вивчення	 ста-
тистичної	інформації	щодо	економічного	становища	галузі.

Наступним	етапом	SPACE-аналізу	є	побудова	векторів	стра-
тегій	системі	координат	SPACE	(див.	рис.	2.13).	

Початок	вектора	знаходиться	у	точці	початку	координат,	кі-
нець	—	у	точці	А	з	координатами:

Х =	Привабливість	галузі	–	Конкурентоспроможність;
Y =	Економічний	потенціал	–	Зовнішнє	середовище.
Відповідно	для	холдингу	ці	координати	дорівнюють:
Х	=	8,7	–	5,4	=	3,3;
Y	=	8,1	–	6,4	=	1,7.

Закінчення табл. 2.10 
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Вектор	стратегії	 знаходиться	у	верхньому	правому	секторі,	
що	 відповідає	 силовій	 (агресивній)	 стратегії.	 Вона	 відповідає	
комбінації	 сприятливої	 ринкової	 ситуації	 і	 потенційних	 влас-
них	можливостей.	Агресивна	стратегія	націлена	на	збільшення	
частки	ринку	в	усіх	напрямах	діяльності.

Далі	 проведемо	 оцінювання	 факторів	 зовнішнього	 середо-
вища	холдингу	(табл.	2.11).

Експертами	 оцінювання	 зовнішнього	 середовища	 ТОВ	
“Росток	Холдинг”	були:

1)	фінансовий	директор;
2)	начальник	кредитно-фінансового	відділу;
3)	начальник	відділу	економіки,	бюджету	і	контролінгу.
Отже,	для	оцінювання	зовнішнього	середовища	були	вибра-

ні	такі	фактори:	
Політичні:	нестабільність	чинного	законодавства;	наявність	

природоохоронного	 законодавства;	 проведення	 виборів;	 дер-
жавне	регулювання	галузі;	податкова	політика	держави.	

Економічні:	 економічна	ситуація	у	державі;	рівень	 інфляції;	
інвестиційний	 клімат	 у	 галузі;	 монополізм	 у	 галузі;	 ціни	 на	
енергоресурси.

Рис. 2.13. Матриця SPACE-аналізу тоВ “Росток Холдинг”
            Джерело: розраховано за даними ТОВ “Росток Холдинг”.

Економічний потенціал

Зовнішнє середовище

Конкурентоспроможність
Привабливість 

галузі

Силова (агресивна) 
стратегія
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Таблиця 2.11

PEST-аналіз тоВ “Росток Холдинг”

Фактор

В
а

го
м

іс
ть

Ступінь впливу

+/–

ін
те

гр
а

л
ьн

а
 

о
ц

ін
ка

 “
+

”

ін
те

гр
а

л
ьн

а
 

о
ц

ін
ка

 “
–

”

1
 

е
кс

п
е

р
т

2
 

е
кс

п
е

р
т

3
 

е
кс

п
е

р
т

С
е

р
е

д
н

є

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ПОЛІТИЧНІ

Нестабільність 
чинного законо-
давства

2 5 7 7 6,33 –  –12,67

Природоохоронне 
законодавство

1 2 4 3 3,00  + 3,00  

Проведення 
виборів

1 3 5 4 4,00 –  –4,00

Державне  
регулювання 
галузі

2 4 5 4 4,33 + 8,67  

Податкова 
політика

4 9 9 8 8,67 –  –34,67

2. ЕКОНОМІЧНІ

Економічна 
ситуація у державі

3 7 6 9 7,33 –  –22,00

Рівень інфляції 2 5 4 8 5,67 –  –11,33

Інвестиційний 
клімат у галузі

3 7 8 9 8,00 –  –24,00

Монополізм  
у галузі

1 4 3 2 3,00 –  –3,00

Ціни на енергоре-
сурси

3 10 7 9 8,67 –  –26,00

3. СОЦІАЛЬНІ

Демографічні 
чинники

1 3 2 3 2,67 + 2,67  

Імідж холдингу 2 6 4 7 5,67 + 11,33  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рівень доходів 
населення

3 5 5 5 5,00 –  –15,00

Рівень реклами  
і PR

2 4 3 4 3,67 + 7,33  

Зміна переваг 
споживачів

1 3 2 2 2,33 + 2,33  

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ

Впровадження 
нових технологій

3 10 8 9 9,00 + 27,00  

Фінансування 
досліджень

2 7 6 8 7,00 + 14,00  

Ліцензування, 
отримання 
патентів

2 6 5 7 6,00 + 12,00  

Захист інтелекту-
альної власності

1 3 4 3 3,33 + 3,33

Джерело: Розраховано за даними ТОВ “Росток Холдинг”.

Соціальні:	 демографічні	 чинники;	 імідж	 підприємства;	 рі-
вень	доходів	населення;	рівень	реклами	та	PR;	можлива	зміна	
переваг	споживачів.

Технологічні:	впровадження	нових	технологій;	фінансування	
досліджень;	ліцензування,	отримання	патентів;	захист	інтелек-
туальної	власності.	

Дев’ять	із	зазначених	факторів	було	визначено	як	дестабілі-
затори,	 тобто	 такі,	 що	 негативно	 впливають	 на	 розвиток	 хол-
дингу.	Стабілізуючими	було	визнано	10	факторів,	а	саме:	

Наявність у країні природоохоронного законодавства,	 що	
змушує	 холдинг	 оновлювати	 основні	 фонди	 й	 впроваджувати	
нові	 технології	 (введення	 у	 сівозміну	 сої,	 її	 вирощування		
без	внесення	мінеральних	добрив	тощо),	які	завдають	меншої	
шкоди	довкіллю.	Цей	чинник	визначено	не	досить	вагомим	се-
ред	чинників-стабілізаторів,	його	інтегральна	оцінка	становить	
3,00.

Закінчення табл. 2.11
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Державне регулювання галузі	змушує	холдинг	займатись	ви-
рощуванням	великої	рогатої	худоби	(що	дає	рівномерне	надхо-
дження	виручки	протягом	року),	держава	надає	часткову	ком-
пенсацію	відсоткової	ставки	за	кредитами	тощо.	Цей	чинник	є	
досить	вагомим,	його	інтегральна	оцінка	становить	8,67.

У	блоці	соціальних	стабілізуючих	факторів	аж	чотири:	демо-
графічні	 (збільшення	 населення	 у	 світі	 потребує	 більшого	 ви-
робництва	 сільськогосподарської	 продуції),	 імідж холдингу	
(гарне	ставлення	населення	до	холдингу	дає	можливість	пере-	
укладання	 договорів	 ореди	 на	 більший	 термін,	 отримувати	
знижки	від	постачальників	тощо),	рівень реклами і PR	(часті	пу-
блікації	 в	 пресі,	 участь	 у	 конференціях,	 проведення	 днів	 поля	
краще	налогоджує	контакт	з	агрохолдингами	по	сусідству,	з	по-
стачальниками	техніки	тощо),	зміна переваг споживачів	(оскіль-
ки	 холдинг	 виробляє	 сільськогосподарську	 продукцію,	 зміна	
переваг	 споживачів	 неможлива,	 водночас	 холдинг	 виробляє	
продукцію	без	ГМО	(генномодифіковані	організми),	що	також		
схиляє	споживачів	на	сторону	холдингу).	Сумарно	ці	чинники	
є	досить	важливими,	їх	інтегральна	оцінка	становить	23,67.

У	технологічному	блоці	експерти	визнали	всі	фактори	ста-
білізуючими:	впровадження нових технологій	 (цей	фактор	для	
розвитку	агрокомпаній	є	найважливішим	(+27),	оскільки	най-
більше	 впливає	 на	 підвищення	 ефективності	 виробництва),  
фінансування досліджень	 (зараз	 багато	 інститутів	 займається	
виведенням	 нових	 сортів	 і	 гібридів,	 порід	 тварин,	 що	 є	 більш	
продуктивними,	відповідно	підвищується	економіка	виробни-
цтва),	 ліцензування, отримання патентів	 (сприяло	 врегулю-
ванню	господарської	діяльності,	захисту	економічних	і	соціаль-
них	інтересів	не	тільки	держави,	споживачів,	а	й	виробників),	
захист інтелектуальної власності	(це	дало	інструмент	для	пра-
вового	та	економічного	регулювання	винахідницької	діяльнос-
ті,	 оскільки	 зберігає	 право	 власності	 та	 отримання	 прибутку	
від	 винаходів	 чи	 нововведень).	 Сумарно	 ці	 чинники	 є	 дуже	
важливими,	їх	інтегральна	оцінка	становить	56,33.

Інші	чинники	зовнішнього	середовища	підприємства	все	ж	є	
дестабілізуючими.	При	цьому	найбільшу	загрозу	для	холдингу	
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становлять	 економічні	 фактори	 (сума	 інтегральних	 оцінок	 за	
цим	показником	становить	—	86,33).	Дещо	меншою	загрозою	є	
політичні	фактори,	сума	інтегральних	оцінок	у	цій	групі	стано-
вить	—	51,33.	Соціальні	фактори	мають	найменший	вплив	і	 їх	
сума	 становить	 –15.	 Усе	 це	 свідчить,	 що	 загалом	 зовнішнє		
середовище	ТОВ	“Росток	Холдинг”	є	несприятливим.

Серед	факторів-дестабілізаторів	найбільш	загрозливим	екс-
перти	 назвали	 податкову політику держави,	 а	 саме:	 зміна	 із	
спецрежиму	ПДВ	—	відповідно	більші	виплати	ПДВ	у	державу,	
збільшення	 ставок	 з	 єдиного	 податку	 IV	 групи	 на	 1,8,	 збіль-
шення	орендної	плати	на	20	%	тощо.	Інтегральна	оцінка	цього	
фактору	становить	34,67.

Майже	 всі	 фактори	 економічної	 групи	 взаємозалежні.	 Так,	
несприятлива	економічна	ситуація	не	покращує	інвестиційний	
клімат	 (залучення	 дешевого	 фінансування),	 зростання	 цін	 на	
енергоресурси	 сприяє	 росту	 інфляції.	 Монополізм	 у	 галузі	
сприяє	 збільшенню	 вартості	 орендної	 плати	 в	 холдингу,	 щоб	
зберегти	у	себе	великі	масиви	землі	(сусіди	піднімають	оредну	
плату	 і	 холдинг	 теж	 змушений	 її	 піднімати,	 щоб	 не	 втратити	
пайовиків).	Їх	інтегральна	оцінка	—	86,33.

Несприятлива	 політична	 й	 економічна	 ситуація	 в	 країні	
призвела	 до	 зменшення	 рівня	 доходів	 населення.	 Інтегральна	
оцінка	цього	фактора	становить	–15.

Жодна	компанія	не	може	правильно	складати	свої	плани	на	
кілька	років	через	нестабільність чинного законодавства.	Що-
року	приймаються	зміни	до	податкового	кодексу	та	інших	пра-
вових	актів,	що	має	негативний	влив	на	розвиток	агрохолдин-
гів.	Інтергальна	оцінка	цього	фактору	становить	—	12,67.

Найменший	вплив	серед	політичних	факторів	має	проведен-
ня виборів,	вплив	–	4,	хоча	він	теж	має	дестабілізуючий	характер.

Таким	чином,	для	того	щоб	ТОВ	“Росток	Холдинг”	успішно	
функціонувало	на	ринку	 і	приносило	прибутки,	необхідна	су-
купність	таких	факторів:

•	 економічна	та	політична	стабільність	у	країні	і	пов’язані	з	
нею	фактори:	низький	рівень	інфляції	та	стабільно	висо-
кий	рівень	доходів	населення;
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•	 залучення	інвестиційних	коштів	насамперед	на	оновлен-
ня	технічно	зношених	основних	фондів,	на	інвестування	
нових	перспективних	проектів;

•	 побудова	та	створення	довгострокових	партнерських	від-
носин	між	державою	та	бізнесом.

Директор	 Європейського	 банку	 реконструкції	 та	 розвитку	
(ЄБРР)	в	Україні,	Ш.	Аджунер	наголосив:	“Ми	маємо	створи-
ти	такі	умови	залучення	коштів	аграріями,	щоб	це	давало	ефек-
тивність,	 а	 не	 відлякувало	 їх.	 Нам	 потрібно	 кооперуватись,		
поєднуватись,	 розглядати	 такі	 можливості	 виділення	 коштів	
малому	та	середньому	бізнесу,	щоб	це	біло	вигідно	й	найменш	
ризиковано	 як	 для	 нас,	 так	 і	 для	 представників	 аграрної	 га-	
лузі.

Ми	регулярно	співпрацюємо	з	холдингами,	маємо	спеціаль-
ну	 програму	 підтримки	 агрогалузі.	 Проте	 деякі	 механізми	
співпраці	все	ще	потрібно	покращувати.	Ми	бачимо	безліч	ін-
вестиційних	 пропозицій,	 і	 дуже	 важливо	 їх	 не	 ппрогавити”	
[112].

Безсумнівно,	 що	 процес	 інвестування	 в	 регіоні	 потребує	
управління.	 Основним	 принципом	 управління	 інвестиціями	
може	 бути	 створення	 централізованої	 системи,	 основними	 ці-
лями	якої	будуть:	

•	 стимулювання	інвестиційної	діяльності	в	регіоні;	
•	 підвищення	інвестиційної	привабливості	регіону.	
У	цьому	зв’язку	система	управління	повинна	будуватися	за	

трьома	основними	напрямами.	
1.	Регіональні	заходи:	створення	нормативно-правової	бази	

для	 залучення	 інвестицій	 в	 регіон;	 створення	 регіонального	
фонду	 із	 страхування	 інвестицій;	 створення	 спеціалізованого	
регіонального	органу	з	координації	інвестиційної	діяльності.	

2.	 Корпоративні	 заходи:	 стимулювання	 створення	 інвести-
ційно-активних	підприємств	та	поліпшення	їх	іміджу	за	межа-
ми	регіону;	підтримка	перспективних	підприємств.	

3.	 Фіскальні	 заходи:	 інвестиційне	 податкове	 кредитування;	
реструктуризація	 взаємних	 боргів;	 нетарифне	 регулювання	
економічних	відносин	[156].
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Основними	 умовами	 проведення	 розумної	 і	 привабливої	
для	інвесторів	політики	є:	створення	та	реалізація	такої	систе-
ми	заходів,	яка	у	майбутньому	дала	б	змогу	підвищити	інвести-
ційну	 привабливість	 агропромислових	 формувань	 Київської	
області	 та	 здійснити	 комплекс	 перетворень	 для	 підвищення	
своєї	бюджетної	ефективності.	

Отже,	 основна	 перспектива	 інвестиційного	 розвитку	 Київ-
ської	 області	 є	 перетворення	 її	 в	 таку,	 що	 динамічно	 розвива-
ється,	 інноваційно-активна,	 конкурентоспроможна.	 Вона	 має	
бути	екологічно	благополучним	регіоном,	націленим	на	повно-
масштабний	приплив	інвестицій,	які	виступають	основною	ру-
шійною	силою	розвитку	області	[157].

Зарубіжна	практика	і	вітчизняний	досвід	ринкових	перетво-
рень	дають	можливість	зробити	висновок,	що	“запуск”	інвести-
ційного	процесу,	який	створює	основу	для	стійкого	зростання	
вітчизняного	виробництва,	може	і	повинен	початися	з	галузей,	
орієнтованих	 на	 кінцевий	 споживчий	 попит,	 однією	 з	 яких	 є	
агропромисловий	 комплекс	 [158–160].	 На	 процес	 залучення	
інвестицій	в	АПК	впливають	такі	фактори:

•	 загальні	фактори	обмеження;
•	 фактори	обмеження	інвестиційного	попиту;
•	 фактори	обмеження	інвестиційної	пропозиції;
•	 недолік	власних	фінансових	ресурсів;
•	 відсутність	загалом	сприятливого	інвестиційного	середо-

вища	для	інвесторів;
•	 невизначеність	 макроекономічної	 політики	 щодо	 АПК,		

у	тому	числі	неефективність	цінової	політики;
•	 інвестиційні	ризики;
•	 низькі	ціни	на	продукцію	сільгоспвиробників;
•	 високий	відсоток	комерційного	кредиту;
•	 відсутність	 механізму	 залучення	 приватного	 капіталу	

для	 використання	 інвестицій	 на	 основі	 запровадження	
відповідних	нормативно-правових	актів.

Здійснивши	аналіз	на	основі	низки	методичних	підходів	до-
ходимо	висновку	щодо	діагностики	кризового	стану	та	загрози	
банкрутства	ТОВ	“Росток	Холдинг”.
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1.	За	методом	“Експрес	діагностика”,	який	визначає	показ-
ники	платоспроможності,	структури	і	стану	капіталу,	показни-
ки	 оборотності,	 рентабельності	 —	 ТОВ	 “Росток	 Холдинг”,	 не-
зважаючи	 на	 девальвацію	 гривні,	 покращує з кожним роком 
свою платоспроможність.	 Показинки	 оборотності підприєм-
ства покращуються, збільшується обсяг діяльності.	Тільки	у	
2014	р.	підприємство	було	нерентабельним	через	неопераційні	
курсові	різниці.	Обсяг	власного	капіталу	складає	менше	50	%.	
Однак	 холдинг	 не	 можна	 вважати	 фінансово	 нестійким,	 тому	
що	у	2013	р.	до	групи	ТОВ	“Росток	Холдинг”	приєднались	нові	
підприємства	(на	балансі	яких	був	накопичений	великий	непо-
критий	збиток),	 і	вони	погіршили	картину	балансу.	Протягом	
наступних	3	років	ці	підприємства	покращили	власний	капітал	
прибутковою	привабливістю.

2.	За	методом	“Операційний	аналіз	фінансового	стану	та	за-
грози	 банкурутства”,	 який	 показує	 динаміку	 фінансових	 ре-
зультатів	операційної	діяльності,	темпові	показники	операцій-
ної	 діяльності	 та	 її	 ефективність,	 показники	 витратоємкості	
операційної	 діяльності	 —	 динамічні	 значення	 усіх	 показників	
групи	 характеризують	 ефективне функціонування холдингу.	
З	кожним	роком	він	збільшує обсяги діяльності та відповідно 
збільшує прибутки.	 Потрібно	 у	 подальшому	 розвивати	 хол-
динг.	Показники	ефективності	операційної	діяльності	холдин-
гу	позитивні,	однак	через	існування	валютних	кредитів	звичай-
на	діяльність	мінусова	у	2014	р.

3.	 За	 методом	 “Агрегатний”,	 який	 на	 основі	 показників	
(власні	оборотні	кошти,	запаси	та	витрати,	нормальні	джерела	
утворення	запасів	тощо)	визначає	фінансову	стійкість	холдин-
гу	на	підґрунті	балансових	моделей	—	за	балансовою	моделлю		
В.	 Ковальова	 —	 на	 холдингу	 нормальна фінансова стійкість.	
Даний	тип	фінансової	стійкості	свідчить	про	ефективну	політи-
ку	залучення	та	використання	позичкових	коштів,	оскільки	ви-
робничі	 потреби	 підприємства	 у	 повному	 обсязі	 забезпечені	
різноманітними	нормальними	джерелами	фінансування,	строк	
погашення	 яких	 не	 наступив.	 Запаси	 формуються	 за	 рахунок	
власних	оборотних	коштів,	довго-	та	короткострокових	креди-
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тів,	а	також	джерел,	що	тимчасово	пом’якшують	фінансову	на-
пруженість	(тимчасово	вільні	грошові	кошти,	банківські	креди-
ти,	залучені	під	дефіцит	оборотних	коштів).

4.	За	методом	“Ознаки	банкрутства”,	який	визначає	плато-
спроможність,	 фіктивне	 банкуртство,	 доведення	 до	 банкрут-
ства	 —	 на	 01.01.2016	 р.	 холдинг платоспроможний, відсутні 
ознаки фіктивного банкрутства, відсутність ознак доведення 
до банкрутства.	Коефіцієнт	покриття	більший	за	1,0	і	холдинг	
отримав	 прибуток,	 такий	 його	 фінансовий	 стан	 характеризу-
ється	ознаками	стабільності.

5.	За	методом	“Бенефеціар”,	який	на	підґрунті	дискриміна-
ційних	 моделей	 визначає	 фінансовий	 стан	 бенефіціара	 —	 у	
2014	р.	холдинг	знаходився	у	зоні	№	5	(спекулятивні	вкладен-
ня	 з	 недостатнім	 рівнем	 спроможності	 щодо	 виконання	
зобов’язань	у	довгостроковому	періоді).	У	2015	р.	холдинг	зна-
ходиться	 у	 зоні	 №	 2	 (достатній	 рівень	 спроможності	 своїх	
зобов’язань,	однак	недостатній	рівень	захисту	щодо	можливих	
ризиків	економічної	діяльності).	Загальний	висновок	—	у хол-
динга стабільний фінансовий стан.

6.	За	методом	“Рейтингова	модель”,	яка	на	основі	показни-
ків:	 прибутковості,	 економічного	 потенціалу	 фінансової	 стій-
кості	та	спроможності	оцінює	фінансовий	стан	холдингу,	—	за	
методом	 середній ступінь надійності,	 холдинг	 має	 достатньо	
стійкий фінансовий стан,	 впроваджує	 заходи	 проти	 різнома-
нітних	 видів	 ризику,	 має непогані перспективи щодо поліп-
шення своєї майбутньої діяльності.

7.	За	методом	“Комплексний	аналіз”,	який	узагальнює	тех-
ніко-економічні	та	фінансовий	стан	холдингу	—	стан холдингу 
доцільний, він має позитивні значення прибутковості.	 Уза-
гальнюючий	 динамічний	 інтегральний	 показник	 фінансового	
стану	 підприємства	 свідчить	 про	 покращення фінансового 
стану на 93 %	(зменшення	боргів	—	у	жовтні	2015	р.	відбулося	
рефінансування	і	списання	певної	суми	боргів,	збільшення	об-
сягів	діяльності	та	ін.).

8.	За	методом	“Узагальнююча	оцінка”,	яка	включає	об’єднан-	
ння	 висновків	 кожного	 методу	 —	 на	 01.01.2016	 р.	 холдинг  
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платоспроможний, фінансово стійкий, прибутковий, нема 
ознак банкуртства.	 Потрібно	 у	 подальшому	 працювати	 над	
здешевленням	кредитів,	зменшенням	собівартості	продукції	за	
рахунок	 зміни	 схеми	 закупок	 (закуповувати	 добрива	 не	 в	 пік	
високої	ціни,	змінити	схеми	розрахунків	за	насіння	і	засоби	за-
хисту	рослин	з	20/80	весна–осінь,	та	перейти	на	100	%	перед-	
оплату	(при	цьому	буде	економія	до	15	%	від	суми	закупок).

Можемо	 зробити	 загальний	 висновок,	 що	 вектор	 стратегії	
знаходиться	у	верхньому	правому	секторі,	що	відповідає	сило-
вій	 (агресивній)	 стратегії.	 Вона	 відповідає	 комбінації	 сприят-
ливої	 ринкової	 ситуації	 і	 потенційних	 власних	 можливостей.	
Агресивна	 стратегія	 націлена	 на	 збільшення	 частки	 ринку	 в	
усіх	напрямах	діяльності.	Сильні	сторони	холдингу	не	переви-
щують	 можливості	 зовнішнього	 середовища,	 тобто	 підприєм-
ство	має	змогу	реалізовувати	свій	потенціал.

Результати	дослідження	існуючого	стану	інвестиційної	при-
вабливості	 агропромислового	 комплексу	 України	 дають	 мож-
ливість	зробити	такі	основні		висновки.

1.	 За	 роки	 реформування	 сільськогосподарські	 товарови-
робники	 постійно	 стикалися	 з	 невизначеністю	 щодо	 стратегії	
розвитку	аграрного	сектору	економіки	й	відповідно	неможли-
вістю	 сформулювати	 власну	 стратегію	 із	 системою	 господар-
ських	рішень.	Наслідком	цього	була	швидка	ліквідація	капіта-
ломістких	та	 інтенсивних	галузей,	які	для	забезпечення	свого	
функціонування	потребують	постійного	надходження	кредит-
них	 та	 матеріальних	 ресурсів.	 Кожна	 країна	 постійно	 адапту-
ється	 до	 навколишнього	 середовища,	 займає	 свою	 ринкову	
нішу	і,	насамперед,	чітко	визначається	щодо	ринків	збуту	сіль-
ськогосподарської	продукції.	Саме	відсутність	зусиль	аграрної	
економічної	науки	та	Уряду	в	напрямі	пошуку	стабільних	рин-
ків	збуту,	а	не	власників	земельних	часток	(паїв),		стала	основ-	
ною	причиною	катастрофічних	наслідків	реформування	—	лік-
відації	 значної	 кількості	 підприємств	 та	 знищення	 матеріаль-
но-технічної	бази	аграрного	сектору	економіки.

2.	 Сільськогосподарські	 товаровиробники	 опинилися	 на-	
одинці	з	ринковою	стихією,	і	не	всі	змогли	вистояти,	навіть	за	
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допомогою	бізнес-структур,	які	виступили	як	кредитори	щодо	
забезпечення	виконання	технологій	і	передусім	—	посівної	аг-
роформування.	 Але	 за	 багато	 років	 в	 умовах	 зростаючого	 на	
світових	ринках	попиту	товаровиробники	знайшли	свій	шлях	
економічного	 розвитку.	 Вони	 різко	 збільшили	 виробництво	
продукції	для	забезпечення	світового	попиту,	зокрема,	на	про-
дукцію	 олійних	 культур,	 кукурудзу	 на	 зерно	 —	 як	 найбільш	
прибуткових	культур.

3.	 Кількісні	 характеристики	 інвестиційного	 розвитку	 агро-
промисловості	свідчать	про	те,	що	сьогодні	вона	є	недостатньо	
привабливою	 для	 потенційних	 інвесторів.	 В	 основі	 цього	 ле-
жить	 ряд	 причин,	 які	 мінімізують	 інвестиційну	 привабли-	
вість	 —	 війна	 на	 сході,	 політична	 нестабільність,	 недоскона-
лість	податкової	системи,	високий	рівень	інвестиційних	і	кре-
дитних	 ризиків,	 відсутність	 механізму	 захисту	 інвестицій,	 не-
досконала	банківська	система,	поганий	менеджмент	в	організа-
ціях,	недосконалість	фондового	ринку.
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Розділ 3
ФОРМУВАННЯ  ЕФЕКТИВНИХ  МЕХАНІЗМІВ  

ПІДВИЩЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРИВАБЛИВОСТІ 
АГРОПРОМИСЛОВИХ  ФОРМУВАНЬ  В  УКРАЇНІ

3.1.  Принципи побудови та реалізації стратегії  
 підвищення інвестиційної привабливості  
 агропромислових формувань

У	даний	час	більшість	досліджень	з	питань	прийняття	та	ре-
алізації	інвестиційних	рішень	основну	увагу	приділяють	струк-
туруванню	 алгоритмів	 і	 послідовності	 дій,	 які	 призводять	 до	
вибору	 найбільш	 прийнятної	 інвестиційної	 альтернативи,	 що	
відповідає	досягненню	поставлених	перед	організацією	страте-
гічних	цілей.	При	цьому	найпоширенішим	є	процесний	підхід	
до	розробки	інвестиційних	рішень.	Однак	нерідко	за	рамками	
аналізу	 залишаються	 питання,	 пов’язані	 з	 визначенням	 пара-
метрів	участі	підсистем	організації	при	розробці	інвестиційних	
рішень,	їх	взаємодії.	Слабо	досліджені	такі	проблеми,	як	узго-
дження	цілей	розвитку,	напрями	взаємодії,	засоби	перетворен-
ня,	зв’язки	управління	і	дій	окремих	підсистем	при	прийнятті	
та	реалізації	інвестиційних	рішень,	що	забезпечують	цілісність	
підходу	 до	 вирішення	 складних	 завдань.	 Крім	 зазначеного	 іс-
нують	й	інші	важливі	передумови	для	застосування	системного	
підходу	при	розробці	інвестиційних	рішень.	До	них	відносять-
ся	 фактори	 зовнішнього	 середовища	 і	 суттєві	 тенденції,	 що	
спостерігаються	у	розвитку	суспільства,	науки,	техніки,	еконо-
міки.

Застосування	 системного	 підходу	 до	 розробки	 інвестицій-
них	 рішень	 в	 організації,	 на	 наш	 погляд,	 обумовлено	 такими	
процесами:

•	 глобалізація	в	інвестиційній	сфері;
•	 перехід	 світової	 економіки	 до	 нового	 технологічного	

укладу;
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•	 якісні	зміни,	що	відбуваються	в	організаціях,	становлен-
ня	нових	моделей	поведінки	економічних	суб’єктів,	коли	
головними	 характерними	 рисами	 внутрішньофірмового	
управління	 стають	 стратегічна	 орієнтація,	 проведення	
фундаментальних	 досліджень,	 диверсифікація	 операцій,	
інноваційна	діяльність,	максимальне	використання	твор-
чого	потенціалу	персоналу;

•	 підвищення	 вимог	 до	 якості	 продукції,	 посилення	 дина-
мічності	зовнішнього	середовища,	ускладнення	виробни-
чих,	інформаційних,	управлінських	технологій;

•	 посилення	потреби	в	інвестиційних	ресурсах	і	оптималь-
ності	їх	використання	за	допомогою	розробки	і	реалізації	
раціональних	інвестиційних	рішень;

•	 динамізм	зовнішнього	середовища.
Створення	 сприятливого	 інвестиційного	 клімату,	 ефектив-

ної	інвестиційної	інфраструктури,	законодавчого	забезпечення	
інвестиційних	 процесів,	 управління	 інвестиційними	 комплек-
сами	неможливо	поза	реалій	і	тенденцій	сьогоднішнього	світу,	
без	 аналізу	 процесів	 глобалізації	 світової	 економіки.	 Сучасна	
глобалізація	характеризується	системним	зрушенням	у	динамі-
ці	світової	економіки.	Якщо	раніше	успіх	підприємництва	зале-
жав	 здебільшого	 від	 класичної	 комбінації	 факторів	 виробниц-	
тва,	 то	 нині	 цей	 успіх	 значною	 мірою	 визначається	 складною	
комбінацією	елементів	знань,	інтеграцією	цих	факторів	і	техно-
логій,	об’єднанням	капіталу,	інформаційних	та	інтелектуальних	
ресурсів.	При	збільшеній	інформативної	залежності	підприєм-
ництво	все	менш	прив’язане	до	країни	чи	території,	а	звернення	
до	інновацій	та	інвестицій	стає	найважливішою	умовою	успіху.

Характеризуючи	процес	глобалізації	в	 інвестиційній	сфері,	
можна	виділити	такі	тенденції:

•	 інтеграція	 економічної	 та	 інформаційної	 складових	 еко-
номіки,	 створення	 єдиного	 інформаційного	 та	 інвести-
ційного	простору;

•	 взаємопроникнення	 ринків,	 систем	 управління	 ринками	
та	 виробничими	 системами,	 випереджальний	 розвиток	
інформаційних	і	телекомунікаційних	технологій;
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•	 створення	нових	інвестиційних	технологій,	що	спирають-
ся	 на	 достовірне	 інформаційне	 забезпечення,	 жорстку	
нормативно-правову	 регламентацію	 інвестиційних	 рі-
шень	на	міжнародному,	міждержавному	рівнях;

•	 гармонійний,	 збалансований	 розвиток	 інфраструктури	
інвестиційного	 ринку,	 інтеграція	 функцій	 і	 інструментів	
інвестиційних	інститутів;

•	 уніфікація,	 канонізація	 інвестиційного	 законодавства,	
укладення	 міждержавних	 угод	 в	 області	 інвестицій	 та	
управління	 капіталом,	 посилення	 впливу	 законодавства	
на	інвестиційні	процеси;

•	 можливість	переміщення	капіталу	в	будь-яку	країну,	яка	
пропонує	більш	вигідні	умови	для	інвестицій.

Глобалізаційні	процеси	викликають	якісні	зміни	в	 інвести-
ційній	сфері,	які	виражаються	у:

•	 можливості	 інформаційного	 і	 фінансового	 контролю	 за	
використанням	інвестиційних	ресурсів	інвестора	в	режи-
мі	online,	віддаленого	на	будь-яку	відстань	від	місця	вкла-
дення	ресурсів;

•	 впровадженні	 єдиних	 інформаційних	 стандартів	 у	 такі	
сфери,	як	заставні	механізми,	бухгалтерський	облік	і	звіт-
ність,	подання	проектів	та	програм	організацій,	регіонів	і	
держав	в	інформаційних	системах;

•	 створенні	 інтегрованої	 інфраструктури	 (банківської,		
законодавчої,	 організаційної),	 яка	 обслуговує	 інвести-	
ції;

•	 розробці	та	реалізації	інтегральних	механізмів	і	техноло-
гій	управління	інвестиційними	процесами.

Ядром	 інтеграції	 механізмів	 та	 інструментів	 на	 інвестицій-
ному	 ринку	 стають	 інформаційні	 та	 організаційні	 технології,	
які	складають	основу	піраміди	управлінських	рішень.	Органі-
заційна	 інфраструктура	 інвестицій	 стає	 все	 більш	 інтернаціо-
нальною	 та	 інтегрованою.	 Чим	 різноманітніший	 склад	 такої	
інфраструктури,	 тим	 повніше	 реалізуються	 інвестиційні	 мож-
ливості	підприємств,	ширше	спектр	інвестиційних	технологій,	
більше	обсяг	залучених	ресурсів.
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Розвиток	 інвестиційного	 ринку	 відбувається	 у	 напрямі	
транснаціоналізації	 комерційних	 зв’язків,	 товарних	 і	 фінансо-
вих	ринків.	З	одного	боку,	розширення	таких	зв’язків	відпові-
дає	нинішнім	перетворенням,	сучасним	тенденціям	залучення	
все	більшої	кількості	держав	до	світових	інтеграційних	проце-
сів,	а	з	 іншого	—	в	державах	усіх	континентів	намітилася	тен-
денція	ділового	співробітництва	з	регіональними	структурами,	
для	 яких	 характерні	 більш	 конкретні	 інвестиційні	 цілі	 та		
завдання,	коротший	шлях	прийняття	рішень.

Отже,	 в	 умовах	 глобалізації	 істотно	 підвищуються	 вимоги	
до	якості	розроблюваних	інвестиційних	рішень,	їх	актуальнос-
ті	з	позицій	розвитку	світових	інвестиційних	процесів,	обґрун-
тованості	 та	 релевантності	 інформації,	 що	 лежить	 в	 їх	 основі,	
стають	помітнішими	комплексність	і	складність	інвестиційних	
рішень.

У	сучасній	світовій	економіці	під	впливом	прагнення	до	ін-
теграції	 відбуваються	 суттєві	 зрушення,	 що	 виражаються	 у	
збільшенні	масштабів	виробництва,	різкому	зростанні	різнома-
нітності	 виробничих	 сфер,	 розширенні	 міжгалузевих	 зв’язків,	
прискоренні	 використання	 наукових	 досягнень,	 якісних	 зру-
шеннях	 у	 сфері	 технологічних	 процесів,	 посиленні	 конкурен-
ції.	Ці	зміни	свідчать	про	перехід	світової	економіки	до	нового	
технологічного	укладу.

Формування	відтворювального	контуру	нового	технологіч-
ного	укладу	—	тривалий	процес,	що	включає	два	якісно	різних	
етапи.	Перший	етап	—	поява	його	ключових	факторів	і	ядра	в	
умовах	домінування	попереднього	технологічного	укладу,	який	
об’єктивно	обмежує	становлення	виробництв	нового	техноло-
гічного	 укладу	 потребами	 власного	 розширеного	 відтворення.	
З	вичерпністю	економічних	можливостей	цього	процесу	настає	
другий	етап,	що	починається	із	заміщення	домінуючого	техно-
логічного	укладу	новим,	і	триває	у	вигляді	чергової	довгої	хви-
лі	економічної	кон’юнктури.

Цим	визначається	характерна	для	довгих	хвиль	динаміка	ін-
вестицій	в	основні	фонди.	Економічне	зростання	у	рамках	од-
нієї	довгої	хвилі	здійснюється	на	базі	послідовності	двох	якіс-
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но	різнорідних	“ритмів	Коваля”:	30	років	—	на	основі	інвести-
цій	у	виробництво	засобів	виробництва,	наступні	30	років	—	на	
основі	інвестицій	у	виробництво	предметів	споживання.	Полі-
тика	випереджаючого	розвитку	полягає	у	зближенні	таких	ци-
клів,	 їх	максимально	можливій	синхронізації.	При	цьому	тех-
нологічно	 відсталі	 країни	 отримують	 перевагу:	 у	 формуванні	
відтворювального	контуру	нового	технологічного	укладу	вони	
можуть	 орієнтуватися	 на	 вже	 накопичений	 інвестиційно-тех-
нологічний	досвід	розвинених	країн,	оптимізуючи	склад	ство-
рюваних	технологічних	ланцюжків	для	забезпечення	ціліснос-
ті	та	оптимального	масштабу	відповідних	технологій.

У	 фазі	 росту	 технологічного	 укладу	 на	 перший	 план	 вихо-
дять	інвестиції	у	швидке	тиражування	технологій,	які	фактич-
но	можуть	бути	імітацією	вже	представлених	на	ринку	варіан-
тів.	Як	наслідок,	роль	лідерів	технологічного	розвитку	перехо-
дить	 у	 цій	 фазі	 до	 агентів	 виробництва,	 до	 промислового	
капіталу.	 При	 цьому	 зберігається	 висока	 ризикованість	 інвес-
тицій	у	виробництва	ще	несформованого	нового	технологічно-
го	укладу,	технологічні	траєкторії	його	росту	залишаються	не-
визначеними,	триває	гостра	конкуренція	між	різними	науково-
технічними	ідеями.

Зазначені	 обставини	 свідчать,	 що	 при	 розробці	 інвестицій-
них	 рішень	 доцільне	 застосування	 системної	 методології.	 Це	
особливо	актуально	для	агропромислових	формувань	не	тіль-
ки	в	умовах	сучасних	кризових	тенденцій,	а	й	при	переході	до	
нового	 технологічного	 укладу.	 Від	 своєчасної	 наявності	 якіс-
них	та	ефективних	інвестиційних	проектів	буде	залежати	стан	і	
положення	країни	у	світовій	економічній	системі.	Тим	більше,	
що	маршрут	науки	і	промисловості	по	траєкторії	перших	п’яти	
технологічних	укладів,	був	ускладнений	специфічними	факто-
рами.

Так,	агропромисловий	розвиток	радянської	економіки	здій-
снювався	по	тій	самій	траєкторії,	що	і	в	інших	країнах,	але	був	
набагато	повільнішим.	Це	пояснюється	технологічною	багато-
укладністю	 нашого	 господарства,	 ускладнюючого	 своєчасний	
перерозподіл	ресурсів	в	освоєння	нових	технологій.
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До	початку	90-х	років	XX	ст.	одночасне	відтворення	III,	IV,	і	
V	технологічних	укладів,	співіснуючих	у	радянській	економіч-
ній	 структурі,	 стабілізувалося.	 Розширення	 V	 технологічного	
укладу	носить	“здоганяючий”,	імітаційний	характер.	Аналіз	по-
ширення	 нового	 технологічного	 укладу	 в	 різних	 країнах	 під-
тверджує,	що	його	розвиток	в	Україні	також	йде	з	відставанням.

Однак	вказане	відставання	може	бути	подолане	у	фазі	росту.	
Для	цього	важливо	до	великомасштабної	структурної	перебу-
дови	світової	економіки	освоїти	ключові	виробництва	ядра	но-
вого	 технологічного	 укладу,	 подальше	 розширення	 якого		
дасть	можливість	отримувати	інтелектуальну	ренту	в	глобаль-
ному	 масштабі.	 Українська	 наука	 має	 достатній	 для	 цього	 по-
тенціал	знань	і	дуже	перспективні	досягнення,	своєчасне	прак-
тичне	освоєння	яких	може	забезпечити	лідерську	позицію	під-
приємств	 на	 гребені	 чергової	 довгої	 хвилі	 економічного	
зростання.	Проблемою	залишається	своєчасне	практичне	осво-
єння	наявних	науково-технічних	напрацювань	у	ключових	на-
прямах,	 що	 відповідають	 новому	 технологічному	 укладу,	 їх	
успішна	комерціалізація,	чому,	своєю	чергою,	істотно	сприяти-
ме	використання	оптимальної	методології	при	розробленні	ін-
вестиційних	рішень.

Зазначимо,	що	структури	економічних	суб’єктів	дедалі	біль-
ше	ускладнюються.	Сучасні	організації	являють	собою	відкри-
ті,	складні	системи	з	безліччю	підсистем,	що	виконують	комп-
лекс	 функцій	 і	 завдань,	 об’єднаних	 єдиною	 стратегічною	 ме-
тою.	 Складну	 систему	 неможливо	 описати	 в	 одній	 площині,	
необхідно	використовувати	спектр	характеристик	і	параметрів	
для	 її	 аналізу	 і	 проектування.	 Тому	 виникає	 потреба	 в	 нових	
організаційних	моделях	управління,	заснованих	на	активному	
використанні	інформаційних	технологій,	глобальних	інформа-
ційних	систем;	побудові	організацій	на	принципах	сетизації;	ін-
теграції	 змісту	 і	 характеру	 управлінської	 діяльності,	 функцій	
управління;	орієнтації	на	конкуренцію	у	часі.

Безсумнівно,	 що	 в	 світлі	 зазначених	 тенденцій	 розвитку,	
стратегічні	цілі	організацій	будуть	відповідним	чином	перелом-
люватися.	Реалізація	таких	багатогранних	цільових	установок,	
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як	підвищення	якості	продукції	та	орієнтація	на	споживача	на	
базі	 інновацій,	 впровадження	 нових	 виробничих,	 інформацій-
них	і	управлінських	технологій,	неможлива	без	адекватного	ре-
сурсного	 забезпечення	 й	 аргументованого	 аналізу	 інвестицій-
них	рішень,	що	фінансуються.

Вибір	напрямів	і	форм	інвестиційної	діяльності	безпосеред-
ньо	інтегрований	в	загальну	систему	управління	організацією.	
Як	 відомо,	 результати	 інвестиційної	 діяльності	 впливають	 на	
параметри	 діяльності	 багатьох	 підсистем	 в	 організації.	 Таким	
чином,	усі	управлінські	рішення	у	сфері	формування	і	реаліза-
ції	 інвестицій	найтіснішим	чином	пов’язані	між	собою	і	впли-
вають	на	кінцеві	результати	фінансово-господарської	діяльнос-
ті	економічного	суб’єкта	загалом.	Тому	управління	інвестиція-
ми	 має	 розглядатися	 як	 комплексна	 функціональна	 керуюча	
система,	 що	 забезпечує	 розробку	 взаємозалежних	 інвестицій-
них	рішень,	кожне	з	яких	робить	свій	внесок	у	загальну	резуль-
тативність	діяльності	організації.

У	зв’язку	з	цим	управління	інвестиційними	процесами	в	ор-
ганізації	не	може	носити	фрагментарний	характер	і	все	більше	
набуває	комплексної	спрямованості.	Це,	своєю	чергою,	вимагає	
подальшої	розробки	наукової	бази	(у	вигляді	сукупності	теоре-
тико-методологічних	 положень	 і	 методичного	 інструмента-
рію),	що	дає	змогу	з	позиції	системного	підходу	взаємопов’язу-	
вати	управління	інвестиційними	потоками	і	розвиток	організа-
цій	як	складних	соціально-економічних	систем.

Ухвалення	 багатьох	 інвестиційних	 рішень	 головним	 чином	
залежить	 від	 результатів	 оцінки	 ефективності	 того	 чи	 іншого	
інвестиційного	проекту.	Але	прийняте	рішення	може	бути	не-
правильним	через	низьку	якість	проведеного	аналізу	і	отрима-
них	результатів.

У	рамках	інвестиційно-проектної	діяльності	була	створена	і	
нині	 використовується	 методологія	 оцінки	 ефективності	 про-
ектів,	головною	складовою	якої	є	аналіз	проектних	ризиків.

У	 процесі	 застосування	 розроблених	 методів	 на	 практиці	
часто	 виникають	 випадки,	 коли	 результати	 розрахунків	 ефек-
тивності	 або	 ризикованості	 проекту	 значно	 відрізняються	 від	
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дійсно	отриманих	результатів.	Основна	причина	полягає	у	не-
досконалості	існуючих	методів.	Ця	недосконалість	виявляєть-
ся	 по-різному	 і	 здебільшого	 пов’язана	 з	 деякими	 передумова-
ми,	що	не	відповідають	дійсності,	на	яких	і	будується	більшість	
існуючих	методів.

Розробка	 інвестиційного	 проекту	 завжди	 здійснюється	 в	
умовах	невизначеності.	Стадії	цього	процесу	часто	знаходяться	
у	 сфері	 підготовки	 рішень	 якісного	 характеру.	 Їм,	 своєю	 чер-
гою,	 властиві	 узагальнений	 погляд	 на	 проблему	 і	 відсутність	
уваги	 до	 деталей.	 З	 адекватним	 урахуванням	 невизначеності		
пов’язана	одна	з	головних	проблем	методології	аналізу	ризиків	
та	оцінки	проектної	ефективності,	оскільки	особа,	яка	приймає	
рішення,	 протягом	 більшої	 частини	 інвестиційного	 процесу	
оперує	даними,	які	описуються	неоднозначними	якісними	ха-
рактеристиками.

Для	 прийняття	 рішень	 в	 умовах	 невизначеності	 найпопу-
лярнішими	були	ймовірнісні	методи.	Після	того	як	були	вияв-
лені	й	інші	типи	невизначеності,	класичні	засоби	теорії	ймовір-
ностей	вже	застосовані	бути	не	можуть.	У	зв’язку	з	цим	потріб-
ні	 були	 інші	 математичні	 засоби	 для	 опису	 виявлених	 типів	
невизначеності,	а	також	вирішення	поставлених	завдань	у	сфе-
рі	проектної	ефективності.

Внаслідок	різних	точок	зору	учасників	того	чи	іншого	інвес-
тиційного	 проекту	 обмеженість	 можливостей	 методів	 тради-
ційного	 кількісного	 аналізу	 щодо	 включення	 в	 нього	 уявлень	
особи,	яка	приймає	рішення,	та	неформалізованих	вхідних	да-
них	 і	 думок	 експертів	 виникає	 необхідність	 розробки	 інших	
способів	 оцінювання	 проектної	 ефективності	 з	 урахуванням	
цих	передумов.

На	 сьогоднішній	 день	 у	 сфері	 аналізу	 різних	 економічних	
процесів	 найбільш	 перспективними	 можна	 вважати	 підходи,	
засновані	на	теорії	нечітких	множин.

Метою	теорії	на	першому	етапі	було	створення	відповіднос-
ті	 між	 характеристиками	 різних	 об’єктів	 та	 їх	 функціями,	 які	
показують	ступінь	приналежності	значень	параметрів,	що	під-
даються	вимірюванню,	цим	нечітким	характеристикам.
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Згодом	 в	 теорію	 нечітких	 множин	 було	 введено	 поняття		
нечіткого	 числа,	 що	 представляє	 собою	 нечітку	 підмножин-
ність,	яка	відповідає	такому	вислову:	“величина	приблизно	до-
рівнює	 b”.	 Після	 цього	 з’явилася	 потреба	 ввести	 операції	 над	
нечіткими	числами,	які	стали	називатися	“м’якими	обчислен-
нями”.

У	 70-ті	 роки	 ХХ	 ст.	 підхід,	 заснований	 на	 нечіткій	 логіці,	
вперше	знаходить	своє	застосування	в	економічних	досліджен-
нях.	 Великий	 внесок	 у	 цю	 сферу	 було	 зроблено	 Дж.	 Баклі	
[161],	X.	Циммерманом,	К.	Піреєм,	Г.	і	М.	Бояджиєвими	[162],	
Л.	Димовою,	П.	Севастьяновим	[163].

У	1985	р.	Т.	Вард	розвинув	аналіз	нечіткої	приведеної	вар-
тості	за	допомогою	введення	для	грошових	потоків	трапецієпо-
дібних	функцій	приналежності.	Але	оскільки	обчислення	за	за-
пропонованою	 формулою	 були	 трудомісткі	 і	 досить	 тривалі,		
К.	Чью	і	К.	Парк	у	1994	р.	для	полегшення	розрахунків	модифі-
кували	 запропоновану	 формулу,	 замінивши	 трапецієподібні	
функції	приналежності	трикутними	[164].

У	1987	р.	Дж.	Баклі	запропонував	теорію	нечіткого	бюдже-
тування	 капіталу	 і	 розвинув	 нечіткі	 аналоги	 вирішення	 проб-	
лем,	пов’язаних	зі	складними	відсотками	у	фінансовій	матема-
тиці.	А.	Кофманн	і	М.	Гупта	(1988	р.)	застосували	теорію	нечіт-
ких	 множин	 для	 аналізу	 ставки	 дисконтування	 і	 створили	
метод	нечіткої	приведеної	вартості	для	вибору	альтернативних	
інвестицій	[165].

У	 2001	 р.	 з’явилася	 стаття	 Ш.	 Мохамеда	 і	 Е.	 МакКована	
“Моделювання	інвестиційних	рішень	в	умовах	невизначеності	
за	допомогою	теорії	можливостей”,	де	пропонується	моделюва-
ти	ефекти	інвестиційного	проекту,	що	залежать	від	різних	його	
аспектів,	використовуючи	нечітку	логіку	для	зменшення	неви-
значеності,	пов’язаної	з	цими	аспектами.

У	статті	В.	Карра	і	Дж.	Taxa	“Нечіткий	підхід	до	конструю-
вання	оцінки	та	аналізу	проектних	ризиків”	описується	ієрар-
хічна	структура	ризиків	з	метою	їх	обліку	в	моделі	їх	оцінки	за	
допомогою	лінгвістичних	змінних	з	використанням	процедури	
нечіткої	апроксимації	і	композиції.
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У	2001	р.	Е.	Карсак	і	Е.	Толга	представили	модель	нечіткої	
приведеної	 вартості	 для	 оцінки	 інвестицій	 в	 умовах	 інфляції.	
Також	 у	 2001	 р.	 Д.	 Кухта	 розглядає	 проблему	 вибору	 підмно-
жини	 інвестиційних	 проектів	 з	 метою	 максимізації	 сукупної	
приведеної	вартості	у	розмитій	формі.	Він	узагальнює	нечіткі	
еквіваленти	 основних	 моделей	 оцінки	 та	 порівняння	 інвести-
ційних	проектів,	представлених	у	літературі	та	використовува-
них	на	практиці	[166].

У	 2002	 р.	 К.	 Караман	 із	 співавторами	 модифікує	 формули	
для	 аналізу	 нечіткої	 приведеної	 вартості,	 нечіткого	 індексу	
прибутковості	 та	 нечіткого	 періоду	 окупності	 у	 завданні	 бю-
джетування	 капітальних	 вкладень.	 У	 2003	 р.	 A.	 С.	 Птускін	 у	
праці	“Рішення	стратегічних	завдань	в	умовах	розмитої	інфор-
мації”	пропонує	модель	прийняття	рішень	для	оцінки	ризиків	і	
ранжирування	 проектів	 за	 рівнем	 ризиків	 на	 основі	 розмитої	
інформації.

Основним	недоліком	багатьох	традиційних	кількісних	мето-
дів,	 що	 застосовуються	 в	 аналізі	 проектних	 ризиків,	 є	 те,	 що	
вони	дають	можливість	приймати	рішення	або	в	умовах	повної	
визначеності,	 або	 в	 рамках	 лише	 одного	 типу	 невизначеності.	
Це	призводить	до	того,	що	інформація,	заснована	на	інших	ти-
пах	невизначеності,	не	може	бути	отримана.	Крім	того,	у	бага-
тьох	традиційних	методах	аналізу	використовуються	обмежен-
ня	і	передумови,	що	не	завжди	відповідають	дійсності.

Випадковість	має	місце,	коли	можливі	кілька	випадків	точ-
но	описаного	експерименту	і	кожен	результат	—	або	з	відомою,	
або	з	невідомою	ймовірністю	[167].

Але	 інвестиційний	 проект	 —	 це,	 по	 суті,	 унікальний	 експе-
римент,	 який	 точно	 повторити	 неможливо.	 Внаслідок	 цього	
ймовірнісні	методи,	що	найчастіше	використовуються	для	при-
йняття	 рішень	 в	 умовах	 невизначеності	 та	 дають	 можливість	
будувати	 моделі,	 засновані	 на	 повторюваних	 експериментах,	
незважаючи	на	добре	розроблений	математичний	апарат,	у	ви-
падках	інших	видів	невизначеності	застосовувати	недоцільно.

На	практиці,	особливо	в	інвестиційному	проектуванні,	час-
то	 буває	 легше	 зазначити	 інтервал,	 в	 якому	 може	 перебувати	
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оцінювана	величина,	ніж	його	точну	оцінку	(точку).	Якщо	роз-
глядати	 цю	 величину	 як	 нечітку,	 то	 виникає	 можливість	 на	
основі	певного	статистичного	матеріалу	або	висновків,	зробле-
них	 експертами,	 побудувати	 функцію,	 яка	 показувала	 б,	 на-
скільки	допустимо	значення	оцінюваного	параметра	на	даному	
інтервалі.

Методи,	засновані	на	теорії	нечітких	множин,	застосовувати	
зручніше,	 ніж	 методи,	 засновані	 на	 ймовірнісному	 підході.	
Крім	того,	теорія	нечітких	множин	та	теорія	ймовірностей	ма-
ють	справу	з	невизначеностями,	які	мають	різну	природу.	Не-
визначеність	у	першій	теорії	не	пов’язана	з	випадковістю,	і	сама	
теорія	оперує	поняттям	можливості	появи	події,	а	не	частотою	
її	появи.

Ефективність	нечіткої	логіки	визначається	тим,	що	вона	за-
безпечує	 розбиття	 нечіткої	 (розмитої)	 інформації	 на	 складові	
елементи	і	дає	можливість	проводити	обчислення,	використо-
вуючи	слова	звичайної	мови.

З	 наведеного	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 теорія	 нечітких	
множин	та	теорія	ймовірностей	не	конкурують,	а	доповнюють	
одна	 одну.	 Однак	 перша	 має	 можливість	 більш	 адекватного	
опису	різних	процесів	з	розмитими	параметрами.

Далі	пропонується	модель	оцінки	ефективності	інвестицій-
ного	 проекту	 на	 основі	 теорії	 нечітких	 множин.	 Передумови	
моделі:

1)	інвестиційний	проект	розрахований	на	Т	років;
2)	у	кожен	період	часу	t	(t	=	1,	...,	T)	реалізації	проекту	існу-

ють	 чинники,	 що	 впливають	 на	 величину	 витрат	 і	 доходів	 за	
проектом;

3)	 на	 етапі	 розробки	 проекту	 експертами	 виявляються	 всі	
фактори,	які	можуть	вплинути	на	всі	види	витрат	і	надходжень	
за	проектом	протягом	терміну	його	реалізації;

4)	для	всіх	факторів,	видів	витрат	і	доходів	за	проектом	екс-
пертами	виявляються	інтервали	їх	можливої	зміни;

5)	значення	всіх	факторів,	видів	витрат	 і	доходів	за	проек-
том	не	можуть	бути	точно	передбачені,	тому	можна	орієнтува-
тися	тільки	на	їх	приблизні	рівні,	для	яких	запропонована	така	
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шкала:	 “дуже	 низький”,	 “низький”,	 “середній	 (прийнятний)”,	
“високий”,	“дуже	високий”;

6)	усім	рівням	для	кожного	фактора,	виду	витрат	 і	доходів	
присвоюється	ступінь	можливості	того,	що	вони	у	певний	пері-
од	 часу	 матимуть	 певний	 рівень	 з	 описаної	 шкали.	 Ступенем	
можливості	є	число,	яке	лежить	у	відрізку	від	нуля	до	одиниці;

7)	фактори	у	кожен	період	 t	 (t =	1,	 ...,	T)	вважаються	неза-
лежними	один	від	одного;

8)	 величина	 витрат	 одного	 виду	 не	 залежить	 від	 величини	
витрат	будь-якого	іншого	виду	всередині	одного	періоду;

9)	величина	доходів	одного	виду	не	залежить	від	величини	
доходів	будь-якого	іншого	виду	всередині	одного	періоду;

10)	кожен	фактор	впливає	в	будь-якій	мірі	на	кожен	з	видів	
витрат	у	кожен	період	часу	t	(t	=	1,	...,	T);

11)	кожен	фактор	впливає	в	будь-якій	мірі	на	кожен	з	видів	
доходів	у	кожен	період	часу	t	(t	=	1,	...,	T).

Отже,	нехай	 ∫(1),	 ...,	 ∫ (n)	—	безліч	усіх	виявлених	факторів		
(у	кількості	n),	c(1),	...,	c(m)	—	множина	всіх	видів	витрат,	перед-
бачуваних	протягом	терміну	реалізації	проекту	(у	кількості	m),	
b(1),	…,	b(k)	—	безліч	усіх	видів	доходів	за	проектом,	передбачу-
ваних	протягом	терміну	його	реалізації	(у	кількості	k).

Після	того	як	усі	фактори,	види	затрат	та	доходів	виявлені,	
необхідно	вказати	характер	впливу	кожного	фактора	на	кожен	
вид	затрат	і	доходів	у	кожен	період	часу	t (t	=	1,	…,	T).	При	цьо-
му	 доречно	 зробити	 припущення,	 що	 кожен	 період	 на	 кожен	
вид	витрат	 і	доходів	 істотно	впливає	лише	один	фактор,	а	всі	
інші	 фактори	 мають	 досить	 малий	 вплив.	 Це	 допущення	 слід	
відносити	до	кожного	з	n	факторів	ризику.

Характер	 впливу	 виражається	 висловом	 наступного	 виду:	
якщо	 в	 період	 t	 перший	 фактор	 ∫t(3)	 матиме	 рівень	 “середній”	
(прийнятний),	то	витрати	третього	виду	ct(3)	будуть	мати	рівень	
“дуже	високий”.	Таким	способом	будуються	n · m	висловлюван-
ня	щодо	всіх	видів	витрат	un ·	k	 висловлювання	для	всіх	видів	
доходів	за	проектом	у	кожен	період	t (t	=	1,	…,	T).

Оскільки	в	точності	визначити	значення	всіх	видів	витрат	і	
доходів	не	представляється	можливим,	то	ці	значення	необхід-
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но	представляти	як	нечіткі	величини,	відповідні	рівням	описа-
ною	шкали	з	притаманними	їм	ступенями	можливості	прояву.

Ступінь	 можливості	 прояву	 характеризується	 так	 званою	
функцією	приналежності	μ(x),	яка	повинна	приймати	значен-
ня	 від	 нуля	 до	 одиниці.	 Графік	 функції	 приналежності	 може	
мати	 будь-яку	 форму,	 але	 (як	 показують	 багато	 досліджень)	
зручніше	всього	використовувати	трикутну.	На	рис.	3.1.	змінна	
x представляє	рівень,	який	можуть	приймати	фактори,	витрати	
і	доходи	за	проектом,	μ(x)	—	функція	приналежності	x.

Функцію	 приналежності	 дисконтованих	 витрат	 можна	
представити	у	такому	вигляді:	

		 	 	 	 	 	 (3.1)

де				 	 	 	 	 –	 функція	 приналежності	 витрат	 ct
(i)	 у	 період	 t	 (t =		

=	 1,	 …,	 Т);	 δ	 —	 ставка	 дисконтування;	 vij	 —	 вагові	 коефіцієн-	
ти,	 що	 відображають	 внесок	 фактора	 витрат	 i-го	 виду	 vij	 ≥	 0	 і	

											=1,	t	=	1,	...,	T;	i =	1,	...,	m;	j	=	1,	…,	n.

Функція	 приналежності	 дисконтованих	 доходів	 має	 такий	
вигляд:

		 	 	 	 	 	 (3.2)

де					 	 	 	 	 	—	функція	приналежності	витрат	bt
(i)	у	період	t	(t =		

=	1,	…,	Т);	δ	—	ставка	дисконтування;	wij	—	вагові	коефіцієнти,	

Рис. 3.1. Рівні та їх функції приналежності
              Джерело: адаптовано авторами на основі [161].
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що	 відображають	 внесок	 фактора	 витрат	 i-го	 виду	 wij	 ≥	 0	 і	

												=	1,	t	=	1,	...,	T;	i =	1,	...,	m;	j	=	1,	…,	n.

Якщо	початкові	інвестиції	I	теж	приймати	в	якості	нечіткої	
величини,	оскільки	інвестор	не	зовсім	точно	може	представля-
ти	 їх	 розмір,	 та	 присвоїти	 їм	 функцію	 належності	 wij	 (x),	 то	
можна	побудувати	функцію	приналежності	чистого	дисконто-
ваного	доходу	μNPV(x).	При	цьому	необхідно	використовувати	
“горизонтальне”	підсумовування:	

	 	 μNPV(x)	=	–	μ1	+															–														.	 	 (3.3)

При	присвоєнні	значень	вагових	коефіцієнтів	слід	викорис-
товувати	самий	простий	спосіб	—	вважати,	що	фактори	рівно-
значні,	тому	кожному	коефіцієнту	присвоїти	значення,	що	до-
рівнює	1/n	(з	числа	виявлених	факторів).

Також	доцільно	скористатися	підходом	Фішберна.	Цей	під-
хід	полягає	в	тому,	що	експерт	повинен	проранжувати	всі	фак-
тори	за	ступенем	їх	значущості	для	кожного	виду	витрат	і	до-
ходів,	а	потім	визначити	вагу	фактора	за	формулою:

			 	 	 	 	 	 (3.4)

де	n	—	кількість	факторів;	l	—	ранг	фактора.
Якщо	 чистий	 дисконтований	 дохід	 виявляється	 більше	

нуля,	то	проект	вважається	ефективним.	Оскільки	NPV	є	нечіт-
кою	 величиною	 зі	 своєю	 функцією	 приналежності,	 то	 проект	
слід	вважати	ефективним,	якщо	NPV	виявляється	більше	нуля.
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Рис. 3.2. Функція приналежності NPV
  Джерело: власні дослідження авторів.
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Після	 цього	 необхідно	 ввести	 показник,	 що	 характеризує	
ступінь	ефективності	проекту,	за	умови,	що	NPV	—	нечітке	чис-
ло.	Цей	показник	має	вигляд:							

        E	=	∫1	γ(a)	da,	 	 	 (3.5)

де	 γ(a)	 —	 функція,	 що	 характеризує	 відношення	 частини	 від-
різка,	притаманного	позитивним	значенням	NPV,	до	загальної	
довжини	 [NPVmin(a);	 NPVmax(a)],	 визначається	 для	 кожного		
a	∈	[0;	1],

		 	 (3.6)

Значення	величини	Е,	що	характеризує	ступінь	ефективнос-
ті	проекту,	лежить	у	межах	відрізка	[0;	1].	Чим	ближче	значен-
ня	Е	до	одиниці,	тим	більш	ефективним	вважається	проект.

За	цією	моделлю	на	прикладі	ТОВ	“Росток	Холдинг”	було	
проведено	розрахунки,	наведені	далі.

Початкова	інформація	має	такий	вигляд:
1)	проект	розрахований	на	три	роки,	ставка	дисконтування	

становить	15	%;
2)	експертами	виявлено	два	фактори,	що	впливають	на	ви-

трати	і	доходи	за	проектом;
3)	у	процесі	реалізації	проекту	передбачається	здійснювати	

витрати	і	отримувати	доходи	тільки	одного	виду;
4)	значення	обох	чинників	для	простоти	вимірюються	за	де-

сятибальною	шкалою;
5)	витрати	змінюються	від	0	до	1000	грошових	одиниць;
6)	доходи	змінюються	від	0	до	900	грошових	одиниць;
Для	витрат	за	проектом	вплив	факторів	виглядає	наступним	

чином:
1)	“якщо	значення	f(1)	дуже	низькі,	то	витрати	дуже	низькі”;
2)	“якщо	значення	f(1)	низькі,	низькі	витрати”;
3)	“якщо	значення	f(1)	середні,	то	середні	витрати”;
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4)	“якщо	значення	f(1)	високі,	то	витрати	високі”;
5)	“якщо	значення	f(1)	дуже	високі,	то	витрати	дуже	високі”;
6)	“якщо	значення	f(2)	дуже	низькі,	то	витрати	дуже	високі”;
7)	“якщо	значення	f(2)	низькі,	то	витрати	високі”;
8)	“якщо	значення	f(2)	середні,	то	середні	витрати”;
9)	“якщо	значення	f(2)	високі,	то	витрати	низькі”;

10)	“якщо	значення	f(2)	дуже	високі,	то	витрати	дуже	низькі”.
Для	доходів	за	проектом	вплив	факторів	виглядає	таким	чи-

ном:
1)	“якщо	значення	f(1)	дуже	низькі,	низькі	доходи”;
2)	“якщо	значення	низькі,	низькі	доходи”;
3)	“якщо	середні	значення,	то	середні	доходи”;
4)	“якщо	значення	f(1)	високі,	то	високі	доходи”;
5)	“якщо	значення	f(1)	дуже	високі,	то	доходи	дуже	високі”;
6)	“якщо	значення	f(2)	дуже	низькі,	низькі	доходи”;
7)	“якщо	значення	f(2)	низькі,	то	низькі	доходи”;
8)	“якщо	значення	f(2)	середні,	то	низькі	доходи”;
9)	“якщо	значення	f(2)	високі,	то	середні	доходи”;

10)	“якщо	значення	f(2)	дуже	високі,	то	високі	доходи”.
Протягом	терміну	реалізації	проекту	фактори	за	періодами	

приймають	такі	значення	(табл.	3.1).
Таблиця 3.1

значення факторів за умови — “термін реалізації проекту”  
тоВ “Росток Холдинг”

Період, t значення фактора 1 значення фактора 2

1 Дуже низьке Високе

2 Низьке Високе

3 Середнє Дуже високе

Джерело: власні розробки авторів за матеріалами ТОВ “Росток Холдинг”.

Таким	 чином,	 витрати	 і	 доходи	 за	 періодами	 залежно	 від	
факторів	приймають	такі	значення	(табл.	3.2.).

Після	проведення	розрахунків	ступеня	ризику	ефективності	
за	 формулами	 (3.1)–(3.6)	 були	 отримані	 наступні	 результати	
(табл.	3.3.).
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Таблиця 3.2
значення факторів за умови — “витрати і доходи по періодах”  

тоВ “Росток Холдинг”

Період, t значення  фактора

1 Дуже низьке Високе Низьке Середнє

2 Низьке Низьке Низьке Середнє

3 Середнє Дуже низьке Середнє Високе

Джерело: власні розробки авторів за матеріалами ТОВ “Росток Холдинг”.

Таблиця 3.3
Результати розрахунків ступеня ризику ефективності  

інвестиційного проекту тоВ “Росток Холдинг”

Використання вагових коефіцієнтів Ступінь ефективності, Е

Рівні ваги 0,094

Підхід Фішберна 1,000

Джерело: власні розробки авторів за матеріалами ТОВ “Росток Холдинг”.

Враховуючи,	що	максимальна	ступінь	ефективності	інвести-
цій	дорівнює	одиниці,	привласнення	рівних	між	собою	вагових	
коефіцієнтів	 для	 факторів	 призводить	 до	 значного	 зниження	
оцінки	ефективності	проекту	на	відміну	від	підходу	Фішберна.

Цей	 приклад	 показує,	 наскільки	 важливо	 правильно	 при-	
своїти	 вагові	 коефіцієнти.	 Крім	 того,	 на	 ступінь	 ефективності	
інвестицій	також	впливає	форма	функції	належності.	Пробле-
ма	 присвоєння	 функцій	 приналежності	 заслуговує	 окремої	
серйозної	уваги,	тому	в	цій	роботі	не	розглядається.

Розроблена	модель	—	спосіб	оцінювання	ефективності	інвес-
тиційних	 проектів,	 що	 є	 доповненням	 до	 традиційних	 методів	
аналізу,	але	позбавлена	частини	недоліків,	властивих	останнім.	
При	використанні	цього	підходу	немає	необхідності	розглядати	
сценарії	проекту	та	присвоювати	їм	ймовірності	(на	відміну	від	
ймовірнісного	підходу),	враховуються	проміжні	значення	пара-
метрів	проекту	в	розглянутому	інтервалі	(на	відміну	від	інтер-
вального	 підходу),	 процес	 присвоєння	 вагових	 коефіцієнтів	
факторам	володіє	більшою	легкістю	порівняно	з	присвоєнням	
ймовірностей	сценаріям	проекту	в	разі	ймовірного	підходу.
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3.2.  Модель комплексної системи управління інвестиційною 
 привабливістю ТОВ “Росток  Холдинг”

Основні	напрями	стратегічного	 інноваційно-інвестиційного	
розвитку,	що	забезпечують	економічне	зростання	вертикально-
інтегрованих	агропромислових	підприємств	 і	визначають	кон-
цептуальні	положення	їх	розвитку,	базуються	на:

•	 виявленні	додаткових	конкурентних	переваг	вітчизняних	
агропромислових	підприємств	при	реалізації	сировинних	
інновацій;

•	 впровадженні	 продуктових	 інновацій	 у	 високотехноло-
гічних	галузях	з	урахуванням	відносних	значень	створю-
ваної	продукції	в	її	доданій	вартості;

•	 пріоритеті	розвитку	власних	технологічних	інновацій	над	
запозиченими	інноваціями;

•	 переважній	 орієнтації	 на	 формування	 внутрішньодер-
жавних	 ланцюжків	 доданої	 вартості	 порівняно	 зі	 світо-	
вими;

•	 пріоритетному	 вирішенні	 завдань	 імпортозаміщення	 не	
тільки	 в	 частині	 створення	 предметів	 споживання,	 а	 й	 у	
сфері	 НДДКР	 (науково-дослідні	 та	 дослідницько-кон-
структорські	 роботи),	 розвитку	 парку	 вітчизняних	 засо-
бів	виробництва,	станцій	їх	технічного	обслуговування,	а	
також	 цільової	 підготовки	 кадрів	 для	 промислових	 під-
приємств.

При	цьому	в	якості	основи	стратегічного	інноваційного	роз-
витку	 економічного	 зростання	 агропромислових	 підприємств	
слід	розглядати	технологічні	та	продуктові	інновації,	що	забез-
печують	 необхідну	 продуктивність	 системи	 промислового	 ви-
робництва,	 з	одного	боку,	 і	раціональне	поєднання	властивос-
тей	створюваного	матеріального	продукту	з	використовувани-
ми	інформаційними	технологіями,	яке	формує	додану	вартість	
кінцевої	 продукції,	 включаючи	 інтелектуальну	 складову,	 —	 з	
іншого.	

На	базі	концептуальних	положень	перспективної	інновацій-
ної	політики	економічного	зростання	агропромислових	підпри-
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ємств	 розглянемо	 раціональні	 схеми	 реалізації	 перспективної	
інвестиційної	 політики	 економічного	 зростання	 вертикально-
інтегрованого	 агропромислового	 формування	 ТОВ	 “Росток	
Холдинг”	на	стадіях	моніторингу,	планування	і	прогнозування.

На	основі	маркетингових	досліджень	 і	вибору	напрямів	 ін-
новаційної	 діяльності	 для	 вирішення	 завдань	 моніторингу	 і	
прогнозування	інвестиційних	можливостей	забезпечення	інно-
ваційної	 стратегії	 економічного	 зростання	 агропромислових	
підприємств	можуть	бути	використані:

•	 методи	комплексного	економічного	аналізу	господарської	
діяльності	агропромислового	підприємства	(у	частині	мо-
ніторингу);

•	 методи	 оцінювання	 перспектив	 розвитку	 інвестиційної	
діяльності	економічних	систем	з	урахуванням	їх	інвести-
ційного	потенціалу	(у	частині	прогнозування).

Для	 моніторингу	 інвестиційних	 можливостей	 забезпечення	
інноваційної	 стратегії	 економічного	 зростання	 агропромисло-
вих	підприємств	доцільно	задіяти	весь	комплекс	методів,	вклю-
чаючи:

•	 методи	 аналізу	 маркетингової	 діяльності	 підприємства,	
що	враховують	її	фактичні	та	потенційні	можливості	з	до-
слідження	ринку,	в	тому	числі	у	частині	інвестиційних	ре-
сурсів;

•	 методи	виявлення	і	підрахунку	резервів,	що	дають	змогу	
оцінити	 сукупність	 додаткових	 внутрішніх	 ресурсів,	 які	
можуть	бути	спрямовані	на	забезпечення	реалізації	інно-
ваційної	 стратегії	 економічного	 зростання	 промислового	
підприємства;

•	 методи	функціонально-вартісного	аналізу,	що	дають	змо-
гу	 проаналізувати	 можливості	 раціоналізації	 передбачу-
ваних	інноваційних	рішень;

•	 методи	маржинального	аналізу,	що	дають	можливість	оці-
нити	вплив	інноваційних	рішень	на	прибутковість	діяль-
ності	промислового	підприємства;

•	 методи	аналізу	формування	та	розміщення	капіталу	під-
приємства,	 що	 дають	 змогу	 оцінити	 характер	 створення	
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та	використання	інвестиційних	ресурсів,	які	можуть	бути	
використані	 для	 реалізації	 інноваційної	 стратегії	 еконо-
мічного	зростання;

•	 методи	аналізу	ефективності	й	інтенсивності	використан-
ня	 капіталу	 промислового	 підприємства	 з	 позицій	 зміни	
цих	показників	при	реалізації	 інноваційної	стратегії	еко-
номічного	зростання;

•	 методи	аналізу	ефективності	використання	основного	ка-
піталу,	 що	 дають	 змогу	 оцінити	 зміну	 можливого	 рівня	
використання	власних	коштів	при	реалізації	інноваційної	
стратегії	економічного	зростання;

•	 методи	аналізу	використання	матеріальних	ресурсів	під-
приємства,	 що	 дають	 можливість	 оцінити	 можливості	
підвищення	ефективності	використання	ресурсів	при	ре-
алізації	інноваційної	стратегії	економічного	зростання;

•	 методи	 аналізу	 використання	 трудових	 ресурсів	 підпри-
ємства,	 що	 дають	 можливість	 оцінити	 рівень	 і	 ефектив-
ність	 розвитку	 кадрового	 потенціалу	 промислового	 під-
приємства;

•	 методи	аналізу	використовуваних	способів	і	підходів	ви-
робництва	і	реалізації	продукції	промислового	підприєм-
ства;

•	 методи	аналізу	собівартості	продукції	промислового	під-
приємства	загалом	і	по	окремих	товарних	групах;

•	 методи	 аналізу	 фінансових	 результатів	 діяльності	 про-
мислового	 підприємства,	 що	 відображають	 стартові		
умови	 інноваційного	 розвитку	 промислового	 підприєм-
ства;

•	 методи	 аналізу	 прибутку	 та	 рентабельності	 діяльності	
промислового	підприємства;

•	 методи	 аналізу	 використання	 прибутку	 промислового	
підприємства,	 що	 демонструють	 перспективи	 викорис-
тання	прибутку	при	реалізації	інноваційної	стратегії	еко-
номічного	зростання;

•	 методи	 аналізу	 ефективності	 інвестиційної	 діяльності	
промислового	підприємства;
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•	 методи	аналізу	фінансового	стану	промислового	підпри-
ємства	 як	 вихідного	 стану	 стратегічного	 інноваційного	
розвитку;

•	 методи	діагностики	кризових	станів	і	ризику	банкрутства	
промислового	підприємства,	що	визначають,	в	тому	числі,	
необхідність	стратегічного	інноваційного	розвитку.

Для	діагностики	інвестиційних	перспектив	забезпечення	ін-
новаційної	стратегії	 економічного	зростання	агропромислових	
підприємств	 доцільно	 використовувати	 методи	 оцінювання	
перспектив	 розвитку	 інвестиційної	 діяльності	 економічних	
систем	як	на	макро-,	так	і	мікроекономічному	рівні,	включаючи:

•	 модель	економічного	зростання	Харрода-Домара;
•	 багатофакторні	 моделі	 економічного	 зростання	 інвести-

цій	економічних	систем	неокласиків;
•	 неокласичну	 модель	 економічного	 зростання	 економіч-

них	систем	Р.	Солоу;
•	 модель	 розвитку	 економічних	 систем	 Р.	 Солоу	 з	 ураху-

ванням	 сукупного	 попиту,	 амортизації	 і	 норми	 накопи-
чення;

•	 модель	розвитку	економічних	систем	Р.	Солоу	на	основі	
врахування	динаміки	чисельності	населення,	його	зайня-
тої	частини	і	технічного	прогресу;

•	 модель	 “золотого	 правила”	 Е.	 Фелпса,	 що	 базується	 на	
визначенні	оптимальної	норми	заощадження,	що	забезпе-
чує	 рівноважне	 економічне	 зростання	 з	 максимальним	
рівнем;

•	 методи	прогнозування	інвестиційної	діяльності	економіч-
них	систем	з	використанням	методів	експертних	оцінок	і	
методів	сценарного	моделювання	та	ін.

Стратегічне	 планування	 інноваційної	 діяльності	 агропро-
мислових	 підприємств	 повинно	 супроводжуватися	 стратегіч-
ним	 плануванням	 її	 інвестування	 з	 використанням	 методів	 і	
моделей:

•	 аналізу	 співвідношень	 між	 гарантованим	 і	 фактичним	
темпами	зростання	промислових	підприємств	при	реалі-
зації	стратегії	інноваційного	розвитку;
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•	 аналізу	 факторів,	 що	 протидіють	 будь-якій	 тенденції	
зменшення	прибутковості	капіталу	промислового	підпри-
ємства,	включаючи	підкласи	моделей	капіталовкладення	
в	людський	капітал	і	технологічні	зміни	виробництва;

•	 оцінки	взаємозв’язку	науково-технічного	прогресу	і	обся-
гів	виробництва,	що	відображають	 інноваційну	складову	
інвестиційних	 процесів	 розвитку	 промислових	 підпри-
ємств.

Оперативно-тактичне	 планування	 інноваційної	 діяльності	
промислових	 підприємств	 має	 супроводжуватися	 відповідним	
плануванням	інвестиційної	діяльності	на	основі	методів	і	моде-
лей	оцінки	активів	і	капіталу	економічної	системи,	включаючи:

•	 методи	оцінки	облігацій,	що	випускаються	для	реалізації	
програм	стратегічного	інноваційного	розвитку;

•	 моделі	оцінки	звичайних	і	привілейованих	акцій,	що	відо-
бражають	конкурентні	можливості	залучення	 інвестицій	
промисловим	підприємством;

•	 моделі	оцінки	похідних	фінансових	активів,	у	тому	числі:	
модель	 ф’ючерсів,	 біномінальну	 модель	 оцінки	 опціонів,	
модель	Блека-Шоулза,	модифіковану	модель	Блека-Шо-
улза	та	ін.;	

•	 моделі	 оцінки	 акціонерного	 капіталу	 при	 здійсненні	 ін-
вестиційного	 забезпечення	 стратегічного	 інноваційного	
розвитку,	в	тому	числі:

1)	 метод	 дисконтування	 грошових	 потоків,	 що	 містить	 мо-
дель	 дисконтування	 дивідендів;	 модель	 оцінки	 за	 чистим	 гро-
шовим	потоком	на	акціонерний	капітал;	модель	оцінки	за	чис-
тим	грошовим	потоком	на	весь	капітал;

2)	мультиплікативний	підхід,	що	містить	метод	розрахунку	
мультиплікатора	 на	 основі	 фундаментальних	 показників	 фі-
нансового	стану	економічної	системи;	метод	розрахунку	муль-
типлікатора	за	середнім	значенням	показників	фінансового	ста-
ну	фірм-аналогів;	метод	розрахунку	мультиплікатора	із	загаль-
ного	 рівняння	 регресії,	 побудованого	 за	 всіма	 економічними	
системами	галузі;

3)	опційний	підхід.
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Таким	 чином,	 у	 рамках	 реалізації	 інноваційної	 стратегії	 та	
перспективної	інвестиційної	політики	економічного	зростання	
промислових	 підприємств	 сформована	 система	 моніторингу,	
прогнозування	і	планування	інвестиційної	діяльності,	що	базу-
ється	на	комплексному	використанні	методів:

•	 комплексного	економічного	аналізу	господарської	діяль-
ності	промислових	підприємств	для	моніторингу	інвести-
ційної	діяльності;

•	 оцінки	перспектив	розвитку	інвестиційної	діяльності	еко-
номічних	 систем	 як	 на	 макро-,	 так	 і	 мікроекономічному	
рівні	для	діагностики	інвестиційних	перспектив	забезпе-
чення	 інноваційної	 стратегії	 економічного	 зростання		
агропромислових	підприємств	і	здійснення	стратегічного	
планування;

•	 методів	і	моделей	оцінки	активів	і	капіталу	економічних	
систем	 для	 оперативно-тактичного	 планування	 іннова-
ційної	діяльності	агропромислових	підприємств.

Загалом	розробка	раціональних	схем	реалізації	перспектив-
ної	 інвестиційної	 політики	 економічного	 зростання	 агропро-
мислових	підприємств	показала,	що:

•	 на	етапі	маркетингових	досліджень	і	вибору	напрямів	ін-
новаційної	 діяльності	 доцільно	 використовувати	 методи	
комплексного	економічного	аналізу	господарської	діяль-
ності;	 модель	 економічного	 зростання	 Харрода-Домара;	
багатофакторні	 моделі	 економічного	 зростання	 інвести-
цій	економічних	систем	неокласиків;

•	 на	етапі	стратегічного	планування	інноваційної	діяльнос-
ті	 доцільно	 використовувати	 методи	 аналізу	 співвідно-
шень	між	гарантованим	і	фактичним	темпами	зростання	
агропромислових	 підприємств;	 моделі	 оцінки	 взаємо-	
зв’язку	науково-технічного	прогресу	і	обсягів	виробницт-	
ва,	які	відображають	інноваційну	складову	інвестиційних	
процесів	розвитку	промислових	підприємств.

У	 сучасних	 економічних	 умовах	 для	 вітчизняних	 агропро-
мислових	формувань	однією	з	найважливіших	умов	успішного	
розвитку	є	грамотна	інвестиційна	та	інноваційна	політика,	по-
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кликана	забезпечити	відродження	і	модернізацію	вітчизняного	
виробництва.

Формування	 системи	 управління	 інвестиційною	 привабли-
вістю	 є	 вкрай	 важливим	 завданням	 для	 підприємств	 агропро-
мисловості.	Створення	подібної	управлінської	структури	—	до-
сить	 складний	 процес,	 що	 вимагає	 певних	 фінансових,	 трудо-
вих	 і	 тимчасових	 витрат,	 а	 також	 підтримки	 з	 боку	 вищого	
керівництва	підприємства.

На	думку	авторів,	робота	зі	створення	комплексної	системи	
управління	інвестиційною	привабливістю	з	урахуванням	резер-
вування	інвестиційного	капіталу	(КСУІПР)	має	бути	заснова-
на	на	використанні	не	лише	системного,	а	й	процесного	підходу	
до	управління.	Під	процесом	слід	розуміти	діяльність,	яка	ви-
користовує	ресурси	й	керує	з	метою	перетворення	інвестицій-
них	 потоків	 у	 готовий	 проект.	 Відповідно	 до	 цієї	 концепції	
КСУІПР	потрібно	розглядати	як	окремий	бізнес-процес	зі	свої-
ми	завданнями	і	функціями	управління,	а	також	певною	послі-
довністю	етапів	реалізації:

I	 етап:	 визначення	 можливостей	 —	 генерація	 ідей,	 на	 яких	
ґрунтуються	інвестиційні	проекти;

II	 етап:	 збір	 інформації,	 формулювання	 проектів	 і	 первин-
ний	відбір;

III	 етап:	 прийняття	 рішення	 —	 проведення	 інвестиційного	
аналізу,	 вибір	 між	 альтернативними	 можливостями,	 оцінка	
впливу	проекту	на	діяльність	підприємства;

IV	етап:	реалізація	—	здійснення	проекту;
V	етап:	післяінвестиційний	контроль.
Складність	вирішення	цієї	задачі	зумовлена	тим,	що	в	Украї-

ні	взагалі	й	галузі	зокрема	процесний	підхід	не	отримав	широ-
кого	 поширення	 через	 низький	 рівень	 якості	 регулярного	 ме-
неджменту.	 Внаслідок	 цього	 на	 підприємствах	 реалізуються	
лише	окремі	завдання	і	функції	системи	управління	інвестицій-
ною	 привабливістю.	 А	 формування	 КСУІПР	 неможливо	 без	
використання	системного	підходу,	з	позиції	якого	доречно	ви-
значити	 місце	 інвестиційної	 діяльності	 в	 системі	 життєдіяль-
ності	агропромислового	формування	(рис.	3.3).
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Як	 видно	 з	 рис.	 3.3,	 стратегічний	 менеджмент	 відіграє	 го-	
ловну	 роль	 в	 управлінні	 всіма	 видами	 діяльності	 агропромис-
лового	 формування,	 служить	 підставою	 для	 інвестиційної	 ді-
яльності.	Інвестиційна	діяльність,	взаємодіючи	з	іншими	вида-
ми	 діяльності,	 перетинається	 з	 ними,	 внаслідок	 чого	 складно	
визначити	межі	функціонування	представлених	підсистем.

У	процесі	розробки	комплексної	системи	управління	інвес-
тиційною	привабливістю	з	урахуванням	резервування	інвести-
ційного	 капіталу	 необхідно	 схарактеризувати	 цілі	 інвестицій-
ної	діяльності	та	цілі	управління	інвестиційною	привабливістю.	

До	першої	групи	належать:	
•	 збільшення	прибутку;
•	 безпека	і	надійність	вкладень;
•	 забезпечення	позитивного	соціального	ефекту;
•	 ліквідність	вкладень;
•	 поліпшення	екологічної	ситуації.
Існують	такі	цілі	управління	інвестиційною	привабливістю:
•	 забезпечення	взаємодії	між	підрозділами	управлінського	

апарату	в	ході	інвестиційного	процесу;
•	 поділ	функціональних	обов’язків;
•	 визначення	відповідальності	за	прийняття	рішень;
•	 забезпечення	ефективності	використання	ресурсів.

Рис. 3.3. Взаємозв’язок інвестиційної діяльності з іншими видами 
діяльності тоВ “Росток Холдинг”

Джерело: власні розробки авторів за матеріалами ТОВ “Росток Холдинг”.
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Схема	комплексної	системи	управління	інвестиційною	при-
вабливістю	з	урахуванням	резервування	інвестиційного	капіта-
лу	представлена	на	рис.	3.4.

На	 початковому	 етапі	 формування	 КСУІПР	 визначаються	
цілі	організації	і	управління	інвестиційною	привабливістю.

Основу	 процесу	 управління	 інвестиційною	 привабливістю	
агропідприємства	становить	організація	системи	інвестиційно-
го	планування.

Інвестиційне	планування	—	це	процес	розробки	інвестицій-
ної	стратегії,	системи	інвестиційних	планів	і	бюджетів	підпри-
ємства	з	метою	забезпечення	економічної	ефективності	його	ін-
вестиційної	діяльності,	вибору	найкращих	об’єктів	інвестуван-
ня	і	залучення	необхідних	інвестиційних	ресурсів.	

Актуальність	 розробки	 інвестиційної	 стратегії	 диктується	
тим,	 що	 зміни	 зовнішнього	 інвестиційного	 середовища	 зараз	
протікають	 надзвичайно	 інтенсивно,	 що	 проявляється	 у	 висо-
кій	 динаміці	 основних	 макроекономічних	 показників,	 пов’яза-	
них	з	інвестиційною	активністю	агропідприємств,	високих	тем-
пах	 науково-технічного	 прогресу,	 частих	 коливаннях	 кон’юн-	
ктури	 інвестиційного	ринку.	У	цих	умовах	 її	відсутність	може	
призвести	до	того,	що	інвестиційні	рішення	окремих	структур-
них	 підрозділів	 агропромислового	 формування	 будуть	 носити	
різноспрямований	характер,	призводити	до	виникнення	проти-
річ	і	зниження	ефективності	інвестиційної	діяльності.

Незважаючи	 на	 високу	 значимість	 системи	 стратегічного	
планування,	в	ТОВ	“Росток	Холдинг”	присутні	лише	її	окремі	
елементи.	Така	ситуація	викликана	тим,	що	необхідність	стра-
тегічного	управління	ще	не	в	повній	мірі	усвідомлена	керівни-
цтвом	 агропромислового	 формування.	 Тому	 ми	 вважаємо,	 що	
процес	формування	інвестиційної	стратегії	має	протікати	пара-
лельно	з	розробкою	генеральної	стратегії	розвитку.

Система	 інвестиційного	 планування	 складається	 з	 трьох	
основних	елементів:

1)	стратегічне	інвестиційне	планування;
2)	поточне	інвестиційне	планування;
3)	оперативне	інвестиційне	планування.

Порівняння
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Рис. 3.4. комплексна система управління інвестиційною  
привабливістю з урахуванням резерву інвестиційного капіталу  

тоВ “Росток Холдинг”
Джерело: власні розробки авторів за матеріалами ТОВ “Росток Холдинг”
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На	етапі	стратегічного	інвестиційного	планування	розробля-
ються	довгострокові	цілі	інвестиційної	діяльності,	які	визнача-
ються	 загальними	 завданнями	 розвитку	 підприємства,	 прово-
диться	 вибір	 найефективніших	 шляхів	 їх	 досягнення,	 затвер-
джується	 інвестиційна	 стратегія	 [168].	 На	 наш	 погляд,	 дуже	
важливо	визначити	загальний	період,	протягом	якого	відбува-
ється	формування	інвестиційної	стратегії,	так	як	в	умовах	висо-
кого	ступеня	невизначеності	ринку	продуктів	оптимальний	пе-
ріод,	 на	 який	 розробляється	 інвестиційна	 стратегія,	 становить	
3–5	років.	При	цьому,	чим	більше	розмір	і	сфера	діяльності	під-
приємства,	тим	більше	повинен	бути	термін,	на	який	визнача-
ється	 інвестиційна	 стратегія,	 і	 навпаки.	 Затверджена	 інвести-
ційна	 стратегія	 створює	 основу	 для	 аналізу,	 оцінки	 та	 вибору	
перспективних	інвестиційних	проектів.

Система	поточного	планування	полягає	в	розробці	конкрет-
них	видів	поточних	планів,	які	дають	змогу	визначити	на	май-
бутній	період	усі	форми	інвестиційної	діяльності	ТОВ	“Росток	
Холдинг”	 та	 джерела	 фінансування,	 сформувати	 структуру	
його	доходів	і	витрат,	забезпечити	фінансову	стійкість	і	постій-
ну	платоспроможність	підприємства	в	процесі	його	інвестицій-
ної	діяльності,	визначити	зростання	і	структуру	його	активів	на	
кінець	планованого	періоду.

Система	оперативного	планування	інвестиційної	діяльності	
полягає	 в	 розробці	 комплексу	 короткострокових	 планових	 за-
вдань	по	забезпеченню	основних	напрямів	розвитку	господар-
ської	діяльності	підприємства,	проведенні	діагностики	інвести-
ційної	 діяльності,	 зокрема,	 інвестиційного	 капіталу	 і	 фінансо-
вого	стану	підприємства.

Будь-яке	інвестиційне	рішення	ґрунтується	на	оцінюванні:
•	 власного	фінансового	стану	та	доцільності	участі	в	інвес-

тиційній	діяльності;
•	 розміру	інвестицій	і	джерел	фінансування;
•	 майбутніх	надходжень	від	реалізації	проекту.
Аналізом	фінансового	стану	займаються	не	тільки	керівники	

і	відповідні	служби	підприємства,	а	й	його	засновники,	інвесто-
ри	 (з	 метою	 вивчення	 ефективності	 використання	 ресурсів),	
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банки	(для	оцінки	умов	кредитування	і	визначення	ступеня	ри-
зику),	постачальники	(для	своєчасного	отримання	платежів).

Облік,	аналіз	і	оцінка	фінансового	стану	підприємства	допо-
магають	керівництву	підприємства	здійснювати	контроль	за	по-
точним	 фінансовим	 становищем,	 обґрунтовано	 підходити	 до	
розробки	політики	розподілу	й	використання	доходу,	а	інвесто-
рові	—	оцінити	доцільність	вкладень	у	дане	підприємство	[169].

Наступний	елемент	КСУІПР	—	оптимізація	обсягу	резерву	
інвестиційного	капіталу	і	вибір	додаткових	джерел	фінансуван-
ня.	Оптимізація	відбувається	на	основі	мінімізації	витрат	і	ри-
зиків,	властивих	інвестиційній	діяльності.

Використання	 інвестиційних	 ресурсів	 передбачає	 організа-
цію	 інвестиційних	 потоків,	 а	 також	 оперативне	 управління	 та	
контроль	за	реалізацією	інвестиційних	проектів	і	бюджетів.

У	даний	час	одна	з	характерних	специфічних	особливостей	
розробки	 і	 реалізації	 інвестиційного	 проекту	 полягає	 в	 недо-	
оцінюванні	ризиків,	які	супроводжують	проект,	нестачі	повної	
інформації	про	стан	даного	об’єкта	 [170;	171].	Тому	важливим	
елементом	 контролю	 є	 моніторинг	 за	 різними	 критеріями,	 зо-
крема:

•	 моніторинг	ризику;
•	 моніторинг,	 пов’язаний	 із	 зовнішнім	 обслуговуванням	

проекту;
•	 моніторинг,	заснований	на	аналізі	фінансових	показників	

інвестиційного	проекту;
•	 попередній	моніторинг	з	обліку	кредитної	лінії.
Головним	аспектом	ефективного	інвестиційного	управління	

на	підприємстві	є	створення	умов	для	реалізації	інвестиційних	
проектів,	 що	 включає	 наявність	 ресурсів,	 які	 забезпечують	 ін-
вестиційний	 процес,	 і	 систему	 управління	 даними	 ресурсами	
[172].	Розрізняють	два	типи	забезпечення	реалізації	інвестицій-
ного	проекту	—	ресурсне	та	організаційне.	Останнє	являє	собою	
систему	заходів,	що	забезпечують	обсяг,	структуру,	напрями	ін-
вестицій	у	найбільш	перспективні	інвестиційні	проекти.

Основу	 організаційного	 забезпечення	 КСУІПР	 становить	
сформована	на	підприємстві	структура	управління	його	інвес-
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тиційною	привабливістю,	елементами	якої	є	окремі	менеджери,	
служби,	відділи	та	інші	організаційні	підрозділи	апарату	управ-
ління.	При	побудові	структури	управління	інвестиційною	при-
вабливістю	обов’язковою	умовою	повинна	бути	її	 інтеграція	із	
загальною	структурою	управління	підприємством.

У	процесі	формування	організаційної	структури	управління	
інвестиційною	привабливістю	виходять	з	масштабів	здійснення	
інвестиційної	діяльності,	її	основних	форм,	функцій	інвестицій-
ного	процесу	та	інших	чинників.	Крім	того,	при	її	побудові	по-
винні	бути	забезпечені	ефективні	зв’язки	між	службою	управ-
ління	 й	 іншими	 функціональними	 системами	 управління	 під-
приємством,	 а	 також	 формальні	 правила	 взаємодії	 учасників	
інвестиційного	 проекту,	 рівні	 відповідальності	 й	 повноважень	
для	постійних	і	тимчасових	учасників.	На	етапі	оцінки	резуль-
татів	 інвестиційної	 діяльності	 в	 КСУІПР	 відбувається	 порів-
няльний	 аналіз	 звітних	 і	 планових	 (нормативних)	 показників.	
У	 процесі	 цього	 аналізу	 виявляється	 ступінь	 відхилення	 звіт-
них	 показників	 від	 планових	 (нормативних),	 визначаються	
причини	цих	відхилень	і	вносяться	рекомендації	щодо	коригу-
вання	окремих	напрямів	інвестиційної	діяльності	підприємства.

У	 висновку	 необхідно	 відзначити,	 що	 з	 метою	 підвищення	
ефективності	 функціонування	 запропонованої	 системи	 управ-
ління	 інвестиційною	 привабливістю	 в	 ТОВ	 “Росток	 Холдинг”	
необхідно	розробити	систему	матеріального	заохочення	підроз-
ділів	 і	 окремих	 працівників	 за	 розробку	 інвестиційних	 ідей	 і	
проектів,	а	також	забезпечити	можливість	активного	залучення	
персоналу	в	процес	вдосконалення	КСУІПР.

3.3. Розширення взаємодії інструментів підвищення  
 інвестиційної привабливості агропромислового  
 формування ТОВ “Росток Холдинг”

Для	 підвищення	 інвестиційної	 привабливості	 підприєм-
ницьких	структур	необхідно	примінити	диференційований	ін-
струментарій,	здатний	підвищити	обсяг	привабливих	 інвести-
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цій	 та	 забезпечити	 ефективність	 використання	 інвестиційних	
ресурсів.

Перспективні	 підприємницькі	 структури	 приваблюють	 до-
статню	 для	 власного	 розвитку	 кількість	 інвестиційних	 ресур-
сів,	які	потребують	реалізації	тільки	підтримуючої	політики.

Підприємницькі	структури	в	перспективній	галузі	повинні	
самостійно	 сформувати	 комплекс	 заходів	 у	 розвитку.	 Дослі-
джуване	вертикально-інтегроване	агропромислове	формуван-
ня	відноситься	до	підприємницьких	структур	у	перспективній	
галузі,	для	підвищення	 інвестиційної	привабливості	яких	не-
обхідно	 прийняти	 деякі	 заходи,	 що	 призведуть	 до	 змін	 внут-	
рішньої	 політики	 підприємства	 для	 нівелювання	 негативних	
дій	 від	 впливу	 факторів,	 показники	 яких	 розраховані	 на		
оцінювання	 інвестиційної	 привабливості	 підприємницьких	
структур.

Проведеній	 аналіз	 інвестиційної	 привабливості	 ТОВ	 “Рос-
ток	Холдинг”	показав,	що	дане	вертикально-інтегроване	агро-
промислове	 формування	 відноситься	 до	 підприємницьких	
структур	перспективних	галузей.	Зупинимося	більш	детально	
на	 дослідженні	 заходів,	 які	 підвищують	 інвестиційну	 приваб-	
ливість	ТОВ	“Росток	Холдинг”.

Інвестиції	та	інновації	нами	розглядаються	як	інноваційно-
інвестиційні	процеси	в	їх	єдності.	Єдиний	процес	розширеного	
спільного	відтворення	або	репродукції	на	всіх	його	стадіях	(як	
на	мезо-,	 так	 і	макрорівні)	включає	в	себе	дані	процеси.	Тому	
інноваційно-інвестиційна	 діяльність	 розглядається	 як	 процес	
використання	результатів	інтелектуальної	праці	у	різних	видах	
майнових	та	інтелектуальних	цінностей,	які	мають	мати	вартіс-
ну	оцінку,	покладені	в	об’єкти	підприємницької	та	 інші	діяль-
ності,	у	результаті	якої	вийшов	прибуток	або	відбувається	со-
ціально-економічна	 дія.	 Необхідне	 формування	 умов,	 які	 ви-
гідні	 комерціалізації	 об’єктів	 інтелектуальної	 власності,	 для	
розвитку	даної	діяльності.

Під	 інноваційно-інвестиційним	 процесом	 розуміється	 про-
цес	 купівлі	 або	 самостійного	 проведення	 інтелектуальної	 ді-
яльності	з	метою	отримання	результатів,	які	використовуються	



при	впровадженні	у	виробництво	нового	обладнання	та	техно-
логій,	формування	економічного	прибутку.

Усі	 інноваційно-інвестиційні	 процеси,	 які	 реалізуються	 в	
економічному	просторі	регіону	та	країни,	можна	розглядати	як	
комплексну	систему,	що	є	об’єктом	регулювання.

У	 співвідношенні	 з	 розробленою	 матрицею	 стратегічних	
альтернатив,	можна	визначити	такі	види	стратегій,	які	реалізу-
ються	ТОВ	“Росток	Холдинг”:

•	 розмежування	видів	ризику;
•	 поширення	 ринку	 збуту	 шляхом	 здійснення	 прямих	 ін-

вестицій;
•	 стратегія	збільшення	прибутковості;
•	 ослаблення	конкуренції	та	впливу	на	ціни;
•	 поступовий	перепродаж	організацій;
•	 створення	технічних	ланцюгів.
Вибір	стратегії	ТОВ	“Росток	Холдинг”	повинно	засновува-

тись	на	низці	принципів:
•	 комплексна	взаємодія	всіх	органів	управління	підприєм-

ства	 за	 одним	 спрямуванням	 —	 посилення	 діючих	 та	
створення	нових	конкретних	переваг;

•	 до	направлень,	на	які	повинні	бути	спрямовані	дії	мене-
джером	 агроформування,	 відносяться	 співробітництво,	
конкуренція,	“напад”	та	захист;

•	 дії	повинні	бути	заплановані,	обґрунтовані	та	носити	дов-
гостроковий	характер;

•	 облік	 дійсного	 фінансового	 потенціалу	 підприємства,	
який	ґрунтується	на	об’єктивному	оцінюванні	його	рин-
кових,	підприємницьких,	технологічних	та	трудових	здіб-	
ностях;

•	 здійснення	господарської	діяльності	в	рамках	діючого	за-
конодавства.

Приймаючи	до	уваги	реалізацію	принципів,	етапи	створен-
ня	стратегії	ТОВ	“Росток	Холдинг”	треба	представляти	у	тако-
му	вигляді.

1-й	етап:	розробка	рішення	щодо	формування	інвестиційної	
програми,	яка	спрямована	на	посилення	конкурентних	переваг;
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2-й	етап:	дослідження	з	довгостроковою	перспективою	роз-
витку	конкурентних	переваг	підприємства;

3-й	 етап:	 формування	 інвестиційної	 стратегії	 підприєм-	
ства;

4-й	етап:	вибір	концепції	організації	проведення	прямого	ін-
вестування;

5-й	етап:	аналіз	інвестиційної	стратегії;
6-й	етап:	виконання	стратегії	та	спостереження	за	її	ходом.
Конкурентна	 перевага	 —	 це	 об’єктивно	 чи	 суб’єктивно	 зу-

мовлена	 здатність	 учасників	 ринкового	 обігу	 створювати	 собі	
вигідніші	умови	забезпечення	сировиною,	умови	виробництва	
та	 збуту	 товарів	 і	 послуг,	 ставити	 “свої”	 правила	 гри,	 а	 також	
формування	свідомості	у	партнерів	та	потенційних	споживачів	
сприятливого	 подання	 про	 себе	 та	 продуктивності	 товарів	
[173].	 Нині	 конкуренція	 розглядається	 разом	 зі	 співробітни-
цтвом,	 яке	 викликано	 створенням	 виробничо-технологічних	
зв’язків	 між	 вертикально-інтегрованими	 агропромисловими	
формуваннями.	

Виявити	 відкриту	 конкуренцію	 між	 великими	 компаніями	
на	ринку	вкрай	важко,	оскільки	основна	конкурентна	боротьба	
перейшла	з	ринку	товарів	та	послуг	на	ринок	самих	фірм,	які	
володіють	 тими	 чи	 іншими	 виключними	 перевагами,	 тобто	
об’єктами	 купівлі-продажу	 виступають	 самі	 підприємства.	
Слід	зазначити,	що	поглинання	виникає	не	з	метою	підвищен-
ня	масштабів	виробництва,	а	придбання	конкурентних	переваг,	
формування	яких	спочатку	обходиться	з	великими	витратами.	
Розвиток	конкуренції	в	цьому	напрямі	стало	однією	з	причин	
посиленого	 розвитку	 в	 останні	 два	 десятиліття	 нових	 форм	
співробітництва	 (наприклад,	 аутсорсингу),	 а	 також	 створення	
нового	сприйняття	підприємницької	діяльності	та	формування	
концепції	творчого	руйнування.

Інноваційно-інвестиційна	 стратегія	 повинна	 включати	 на-
ступні	тактовні	задачі	та	цілі	прийняття	рішень.

Високий	рівень	обов’язку	допускається	за	умови	стабільно-
го	обсягу	продукції,	яка	реалізується.	Як	зазначено,	ТОВ	“Рос-
ток	 Холдинг”	 володіє	 значною	 часткою	 на	 ринку,	 реалізує		



стабільні	обсяги	продукції,	тому	цілком	можливо	залучати	до-
даткові	грошові	кошти.

Ще	 одним	 моментом	 цього	 напряму	 розробки	 стратегії		
є	 те,	 що	 підприємство	 має	 великий	 досвід	 у	 сфері	 залучення	
іноземних	 інвестицій,	 що,	 насамперед,	 приносить	 ТОВ	 “Рос-
ток	 Холдинг”	 велику	 кількість	 конкурентних	 переваг:	 це	 не	
тільки	 розширення	 постійного	 капіталу	 підприємства,	 а	 й	
можливості	 використання	 інтелектуальної	 власності	 інозем-
них	партнерів.

Діяльність	 підприємства	 підтримується	 стейкхолдерами,	
які	обумовлюють	розмір	боргу,	взятого	підприємством.

Становище	фінансового	ринку	впливає	на	створення	фінан-
сових	 джерел	 та	 визначення	 структури	 капіталу.	 Система	 фі-
нансових	джерел	створюється	за	такими	етапами:

1)	визначаються	критерії	відбору	джерел	фінансування;
2)	проводиться	 аналіз	 потенційних	 джерел	 фінансування,	

які	 базуються	 на	 їх	 кількісних	 та	 якісних	 характеристи-
ках;

3)	встановлюється	структура	фінансових	джерел,	оптималь-
на	для	досліджуваного	підприємства.

Принцип	 ефективності	 використовується	 при	 здійсненні	
аналізу	 характеристик	 можливих	 джерел	 фінансування	 на	 за-
гальних	засадах.	У	співвідношенні	з	даним	принципом	необхід-
но,	щоб	економічний	ефект	від	застосування	фінансового	дже-
рела	 був	 більшим,	 аніж	 витрати,	 пов’язані	 з	 його	 залученням.	
Структура	 фінансових	 джерел	 розглядається	 як	 оптимальна	
при	виконанні	нею	таких	умов:

1)	встановлює	безперебійний	приплив	засобів,	забезпечую-
чи	обумовлене	підвищення	фінансових	можливостей	аг-
роформування;

2)	знижує	ризик	здійснюючою	компанією	діяльності;
3)	стимулює	 підвищення	 доходу	 при	 підтримці	 існуючого	

рівня	 віддачі	 (економічної	 рентабельності)	 активів	 при		
виконанні	інвестиційних	проектів.

Для	 контролю	 реалізації	 інноваційно-інвестиційної	 страте-
гії	ТОВ	“Росток	Холдинг”	можливо	рекомендувати	впровади-
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ти	експрес-аналіз	інвестиційної	діяльності,	який	дасть	можли-
вість	 оперативно	 визначити	 невідповідність	 планування	 або	
відхилення	в	реалізації.

На	першому	етапі	здійснюється	оцінка	відповідності	резуль-
татів		і	вимог	до	них,	на	другому	—	оцінка	відповідності	проце-
сів	та	ресурсів	для	їх	здійснення;	третій	етап	присвячений	оці-
нюванні	 відповідності	 вихідної	 інформації	 вимогам,	 які	 вису-
нуті	відносно	неї.

Організаційний	рівень	реалізації	інноваційно-інвестиційної	
стратегії	включає:

•	 детальний	 регламент	 формування,	 узгодження,	 реаліза-
ції,	 контролю	 та	 аналізу	 ходу	 реалізації	 та	 коригування	
інноваційно-інвестиційної	стратегії;

•	 організаційну	 гру	 для	 відпрацювання	 та	 впровадження	
бізнес-процесу.

Методичний	 рівень	 реалізації	 інноваційно-інвестиційної	
стратегії	передбачає	розробку	та	впровадження:

•	 методики	обумовлення	ефективності	об’єктів	нового	бу-
дівництва	 інноваційно-інвестиційної	 стратегії	 та	 пропо-
новані	для	включення	до	неї	об’єктів;

•	 методики	 обумовлення	 економічної	 ефективності	 об’єк-	
тів	реновації;

•	 параметрів	 розробки	 сценарних	 умов	 реалізації	 та	 роз-	
витку	інноваційно-інвестиційної	стратегії;

•	 методики	планування	реалізації	 інноваційно-інвестицій-
ної	стратегії;

•	 правил	 формування	 ресурсного	 забезпечення	 проектів,	
засвоєння,	введення	виробничих	потужностей,	розробки	
технічних	 завдань	 на	 проектно-вишукувальні	 роботи	 та	
проектно-кошторисної	документації;

•	 правил	формування	мережевого	плану-графіка;
•	 ведення	графіка	реалізації	 інвестиційного	проекту:	заку-

півельні	процедури,	договір	на	розробку	проекту,	експер-
тиза;

•	 методики	контролю	та	аналізу	реалізації	інноваційно-ін-
вестиційної	стратегії;
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•	 звіту	 про	 відхилення	 реалізації	 інноваційно-інвестицій-
ної	стратегії;

•	 методики	коригування	інноваційно-інвестиційної	стратегії;
•	 звіту	 про	 порівняння	 альтернативних	 варіантів	 іннова-

ційно-інвестиційної	стратегії.
Для	 рішення	 задач	 на	 інформаційно-технологічному	 рівні	

інноваційно-інвестиційної	 стратегії	 ТОВ	 “Росток	 Холдинг”	
формується	 автоматизована	 система	 інформаційно-аналітич-
ної	 підтримки	 стратегії,	 яка	 відповідає	 вимогам	 зовнішніх	 та	
внутрішніх	стейкхолдерів.

Для	 підвищення	 обґрунтованості	 та	 ефективності	 іннова-
ційно-інвестиційної	стратегії	запропоновано	впровадження	ав-
томатизованої	інформаційної	системи,	що	дає	змогу	забезпечи-
ти	досягнення	таких	цілей:

•	 підтримка	 прозорості	 та	 забезпечення	 ефективного	
управління	бізнес-процесом;

•	 реалізації	інноваційно-інвестиційної	стратегії;
•	 забезпечення	оперативного	доступу	та	коригування	порт-

феля	 інноваційно-інвестиційних	 проектів	 у	 співвідно-
шенні	 з	 організаційно-розпорядчими	 документами	 з	 пи-
тання,	яке	розглядається;

•	 можливість	 оперативного	 контролю	 за	 реалізацією	 про-
ектів	інноваційно-інвестиційної	стратегії;

•	 зниження	 вірогідності	 виникнення	 помилок	 внаслідок	
впливу	людського	фактору	та	скорочення	часу	виконан-
ня	 робіт	 у	 процесі	 управління	 інноваційно-інвестицій-
ною	привабливістю.

Процес розробки інформаційної системи
На	 першому	 етапі	 розробляється	 концепція	 інформаційної	

системи,	яка	включає	в	себе:
•	 збір	вимог	стейкхолдерів	та	користувачів	системи;	
•	 визначення	 шаблонів	 представлення	 даних	 в	 органах	

влади;
•	 формування	 вимог	 до	 класифікаторів	 та	 довідників,	 які	

використовуються	в	процесі;
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•	 розроблення	шаблона	та	макета	 інноваційно-інвестицій-
ної	стратегії;

•	 формування	загальної	схеми	руху	документів;
•	 розроблення	форматів	та	опис	призначених	для	користу-

вача	звітів.
Далі	здійснюється	проектування	системи	архітектури	інвес-

тиційної	діяльності	ТОВ	“Росток	Холдинг”	у	частині	процесів	
формування	 та	 узгодження	 інноваційно-інвестиційної	 стра-	
тегії:

•	 формування	принципової	системи	архітектури;
•	 розробка	системних	вимог	до	компонентів	системи	інвес-

тиційної	діяльності	ТОВ	“Росток	Холдинг”;
•	 розробка	попереднього	варіанта	методики	обґрунтування	

економічної	ефективності	об’єктів	нового	будівництва	ін-
новаційно-інвестиційної	стратегії	та	запропонованих		для	
включення	об’єктів;

•	 підготовка	та	проведення	проектної	сесії,	направленої	на	
опрацювання		пропозицій	щодо	розвитку	процесів	і	мето-
дик	 формування	 та	 реалізації	 інноваційно-інвестиційної	
стратегії;

•	 збір	пропозицій	щодо	розвитку	окремих	процедур	бізнес-
моніторингу	 реалізації	 та	 коригування	 інноваційно-ін-
вестиційної	стратегії.

Наступним	етапом	роботи	є	супровід	розробки,	насамперед,	
системи	 інформаційно-аналітичної	 підтримки	 формування	 та	
узгодження	інноваційно-інвестиційної	стратегії,	який	включає:

•	 апробацію	 шаблона	 та	 макета	 інноваційно-інвестиційної	
стратегії	 відповідно	 до	 регламентуючої	 документації	 аг-
роформування	за	даним	напрямом;

•	 тестування	 форматів	 та	 опис	 звітів	 користувачів	 (внут-	
рішня	 та	 зовнішня	 звітність),	 які	 використовуються	 у	
процесах	 формування	 та	 узгодження	 інноваційно-інвес-
тиційної	стратегії;

•	 забезпечення	регулярної	взаємодії	з	розробником	систе-
ми	 інноваційно-інвестиційної	 підтримки	 формування	 та	
узгодження	інноваційно-інвестиційної	стратегії;
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•	 перевірку	 відповідності	 результатів	 розробки,	 насампе-
ред,	 системи	 інноваційно-інвестиційної	 підтримки	 фор-
мування	 та	 узгодження	 інноваційно-інвестиційної	 стра-
тегії	відповідно	до	функціональних	вимог;

•	 апробацію	методології	моніторингу	реалізації	та	коригу-
вання	інноваційно-інвестиційної	стратегії.

Наступним	 предметом	 удосконалення	 розглянутих	 нами	
методичних	 підходів	 до	 реалізації	 інноваційно-інвестиційної	
стратегії	є	формування	портфеля	 інноваційних	проектів	агро-
формування.	 Формування	 портфеля	 інноваційно-інвестицій-
них	проектів	проводиться,	беручи	за	основу	стратегічну	карту	
підприємства	 відповідно	 до	 критерій	 оцінки	 ефективності	 від	
їх	реалізації	та	інвестиційних	ризиків.	Однією	із	задач	іннова-
ційно-інвестиційної	 стратегії	 є	 пріоритизація	 найефективні-
ших	 інвестиційних	 проектів,	 які	 створюють	 найбільший	 при-
ріст	вартості,	до	яких	відносяться:	збільшення	прибутку,	міні-
мізація	 інвестиційних	 ризиків,	 мінімізація	 затрат,	 збільшення	
питомої	 ваги	 інноваційних	 продуктів	 та	 надання	 достатньої	
ліквідності	портфеля.

Загальна	схема	пріоритетів	стратегічних	 ініціатив	передба-
чає:

1.	 Формування	інвестиційних	стратегічних	ініціатив,	потен-
ційних	проектів,	 спрямованих	на	досягнення	цілей	 інно-
ваційно-інвестиційної	стратегії	або	вирішення	проблеми.

2.	 Аналіз	стратегічних	ініціатив:	оцінка	ефективності	за	по-
казниками	рентабельності,	чистого	грошового	потоку	від	
проекту,	внутрішньої	норми	прибутку	та	ін.

3.	 Вибір	найбільш	привабливих	стратегічних	 ініціатив	для	
включення	у	портфель	інноваційно-інвестиційних	проек-
тів.

4.	 Ранжування	інноваційно-інвестиційних	проектів.
Незалежно	від	обсягів	виробництва,	галузевого	положення,	

правової	форми	та	інших	особливих	відмінностей	інвестиційна	
політика	агроформування	грає	помітну	роль	для	забезпечення	
його	 функціональних	 можливостей.	 Формуючи	 інвестиційну	
політику	агроформування	у	поточних	умовах	розвитку	україн-
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ської	економіки,	необхідно	пам’ятати	про	ефективність	струк-
тури	цієї	політики	у	наступні	періоди.

Одним	з	головних	економічних	інструментів	при	ринкових	
відносинах	 є	 процес	 створення	 інвестиційної	 політики	 агро-
формування,	 який	 спирається,	 в	 основному,	 на	 економічний	
розвиток	з	довгостроковими	цілями.

Виокремлюють	 такі	 характерні	 риси	 інвестиційної	 діяль-
ності	агроформування:

1.	 Інвестиційна	 діяльність	 стимулює	 збільшення	 операцій-
ного	прибутку	двома	шляхами:

а)	 збільшення	 операційних	 доходів	 через	 підвищення	 ви-	
роблених	 робіт	 у	 виробничо-неприбутковій	 сфері	 (роз-
ширення	виробництва,	відкриття	філіалів);

б)	зменшення	питомих	операційних	витрат	(введення	в	екс-
плуатацію	нової	техніки	для	заміни	фізично	зношеної	та	
морально	застарілої).

2.	 Галузеві	 характерні	 риси	 агроформування	 здійснюють	
більший	 вплив	 на	 господарську	 діяльність,	 аніж	 на	 форми	 та	
методи	інвестиційної	діяльності.

3.	 Для	 окремих	 періодів	 характерно	 нерівномірне	 розподі-
лення	обсягів	інвестиційної	діяльності	агроформування.

4.	Грошові	потоки	агроформування	відмінні	у	різні	періоди	
та	перетворюються	у	результаті	 інвестиційної	діяльності	у	са-
мостійний	вид.

5.	Ризики,	характерні	для	інвестиційної	діяльності	агрофор-
мування,	об’єднані	поняттям	“інвестиційний	ризик”.

Для	 розробки	 напрямів	 підвищення	 інвестиційної	 приваб-	
ливості	ТОВ	“Росток	Холдинг”	визначимо	основні	принципи.	
До	принципів	підвищення	інвестиційної	привабливості	можна	
віднести:

•	 адекватність	 —	 співвідношення	 розвитку	 ТОВ	 “Росток	
Холдинг”	з	діючим	соціально-економічним	та	інвестицій-
ним	положенням	регіонів;

•	 верифікація	 —	 систематичне	 підтвердження	 у	 достовір-
ності,	 точності	 та	 обґрунтованості	 оцінки	 стану	 ТОВ	
“Росток	Холдинг”;
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•	 наукова	 обґрунтованість,	 яка	 означає	 визначення	 зако-
номірностей	 та	 взаємозв’язків	 факторів,	 які	 впли-	
вають	на	інвестиційну	привабливість	ТОВ	“Росток	Хол-
динг”;

•	 безперервність	—	можливість	виправлення	в	оцінюванні	
ТОВ	“Росток	Холдинг”	при	отриманні	даних	за	поточний	
період;

•	 принцип	 необхідного	 різноманіття	 —	 оцінка	 певної	 сто-
рони	 явища,	 індикатори	 якого	 в	 комплексі	 надають	
об’єктивну	 оцінку	 інвестиційної	 привабливості	 підпри-
ємств	ТОВ	“Росток	Холдинг”;

•	 систематизованість	 —	 розуміння	 агропромислового	
комплексу,	з	одного	боку	—	як	єдиного	об’єкта,	а	з	іншо-	
го	—	як	сукупність	взаємодоповнюючих	елементів;

•	 цілеспрямованість	—	підпорядкування	структури	індика-
торів	визначеним	цілям	аналізу	інвестиційної	привабли-
вості	підприємств	ТОВ	“Росток	Холдинг”;

•	 ефективність	—	прийняття	вивіреного	інвестиційного	рі-
шення,	 ґрунтуючись	 на	 отриманій	 оцінці	 інвестиційної	
привабливості	ТОВ	“Росток	Холдинг”.

Далі	 визначимо	 основні	 складові	 інвестиційної	 привабли-
вості	ТОВ	“Росток	Холдинг”:

1.	 Інвестиційний	 потенціал	 —	 відображає	 ступінь	 можли-
вості	 вкладення	 коштів	 в	 активи	 тривалого	 користування,	
включаючи	вкладення	в	цінні	папери	з	метою	отримання	при-
бутку	або	інших	народногосподарських	результатів	[173].

Інвестиційний	потенціал	оцінюється,	виходячи	із	сукупнос-
ті	“приватних”	видів	потенціалу.	Для	оцінки	інвестиційного	по-
тенціалу	 підприємств	 птахівництва	 пропонуємо	 розглядати	
такі	підсистеми:

1)	ресурсно-сировинний	потенціал	—	забезпеченість	балан-
совими	запасами	основних	видів	природних	ресурсів.	При	роз-
гляді	 ресурсів	 Чернігівської,	 Сумської	 та	 Київської	 областей	
загалом,	 та	 агропромислового	 виробництва	 зокрема,	 було	 за-	
уважено,	що	регіон	володіє	достатніми	ресурсами	для	розвитку	
цієї	галузі;
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2)	виробничий	потенціал	—	дійсні	та	потенційні	можливос-
ті	 виробництва,	 які	 визначаються	 наявністю	 факторів	 вироб-	
ництва,	забезпеченістю	його	функціонування	необхідними	ре-
сурсами.	 Як	 було	 зазначено,	 фінансові	 показники	 ТОВ		
“Росток	Холдинг”	у	2015	р.	оцінюються	приблизно	у	52,2	млн	
дол.	 При	 цьому	 чиста	 виручка	 становить	 14,2	 млн	 дол.	 (див.	
дод.	Г);

3)	споживчий	потенціал	—	щоб	привести	у	відповідність	ви-
робничий	та	споживчий	потенціал	ТОВ	“Росток	Холдинг”,	не-
обхідно	реалізувати	заходи,	спрямовані	на	підвищення	частки	
продажу	зернових	на	внутрішньому	ринку	в	структурі	вироб-
ництва	(див.	дод.	Д);

4)	інфраструктурний	потенціал	—	Київська,	Чернігівська	та	
Сумська	області	є	одними	з	найбільш	інфраструктурно	розви-
нених:	 це	 доступність	 обласних	 трас,	 залізничних	 шляхів,		
а	 також	 розвинена	 транспортна	 інфраструктура	 на	 території	
регіону;

5)	інтелектуальний	потенціал	—	сукупність	людських,	мате-
ріальних	та	фінансових	ресурсів,	задіяних	у	двох	взаємопов’я-	
заних	між	собою	ключовими	сферами	духовного	життя	спіль-
ноти	—	науки	і	мистецтва,	та	виміряна	величина	яких	показує	
здатність	спільноти	до	творчого	створення	нових	знань,	техно-
логій,	 продукцій	 [174;	 175].	 Інтелектуальний	 потенціал,	 нако-
пичений	в	ТОВ	“Росток	Холдинг”,	дає	можливість	розробити	
широкий	спектр	інноваційних	та	інвестиційних	проектів,	здій-
снювати	конкурентоспроможні	технологічні	розробки;

6)	інституційний	потенціал	—	відображає	наявність	органі-
заційних	структур,	які	забезпечують	умови	для	ділової	актив-
ності	 господарюючих	 об’єктів	 регіону.	 Нормативно-правова	
база	 забезпечення	 інвестиційної	 діяльності	 буде	 розглянута	
далі,	 при	 визначенні	 показників	 інвестиційного	 клімату	 ТОВ	
“Росток	Холдинг”;

7)	інноваційний	потенціал	—	визначення	можливостей	агро-
формування	щодо	реалізації	цілей	через	проведення	інновацій-
них	проектів.	Відмічається	стислий	взаємозв’язок	сучасної	на-
уки	та	інноваційного	розвитку	галузі	(див.	дод.	Ж).
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Подальший	розвиток	та	зростання	конкурентоспроможнос-
ті	галузі	можливе	лише	при	масштабному	засвоєнні	інновацій-
них	 ресурсозберігаючих	 технологій,	 використання	 яких	 дасть	
можливість	 максимально	 реалізувати	 генетичний	 потенціал	
продуктивності	виобництва,	що	підтверджує	досвід	агробізне-
су	України	та	розвинених	країн	світу.	

Стратегічним	напрямом	на	сьогодні	є	збільшення	конкурен-
тоспроможності	галузі,	яке	виконується	через	засвоєння	інно-
ваційних	розробок	у	сфері	зберігання	зернових	на	елеваторах,	
що	входять	до	кластерів.	Виділяють	ряд	переваг	кластерної	ор-
ганізації	в	системі	агроформування	ТОВ	“Росток	Холдинг”,	що	
дає	 змогу	 інвестувати	 у	 власні	 елеватори	 у	 безпосередній	
близькості	від	полів	агрогосподарств,	в	умовах	дефіциту	якіс-
ної	інфраструктури	для	зберігання	зернових	на	ринку	із	засто-
суванням	інноваційних	технологій.	

2.	 Інвестиційний	 ризик,	 який	 характеризує	 невизначеність	
кінцевого	 результату	 інвестицій.	 Рівень	 потенційного	 відхи-
лення	 реального	 результату	 від	 прогнозуючого	 повинен	 пев-
ним	чином	оцінюватися	корисною	мірою	ризику.

Виокремлюють	такі	різновиди	інноваційного	ризику	з	пози-
ції	інвестування:

1)	 ризик	 зниження	 доходу,	 причинами	 виникнення	 яких	 є	
зниження	розміру	відсотків	та	дивідендів	за	портфельними	ін-
вестиціями;

2)	 ризики	 прямих	 фінансових	 втрат	 складаються	 із	 таких	
різновидів,	як:

•	 селективний	 ризик	 –	 ризик	 неправильного	 вибраного	
способу	вкладення	капіталу;	

•	 ризик	банкрутства	–	небезпека	в	результаті	неправильно	
вибраного	 способу	 вкладення	 капіталу,	 повної	 втрати	
власного	підприємницького	капіталу	та	неспроможності	
розрахуватися	взятими	на	себе	обов’язками	(див.	дод.	З);

•	 кредитний	ризик	—	можливість	відсутності	виплат	з	боку	
позичальника	основного	боргу	та	відсотків,	передбачено-
го	для	передачі	інвестору.	Оцінюється	такий	ризик	інвес-
тором	самостійно	(див.	дод.	К).
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3.	Інвестиційна	активність	—	характеризує	інтенсивність	ді-
яльності	 на	 території.	 Інвестиційна	 активність	 Київської	 об-
ласті	та	ТОВ	“Росток	Холдинг”	була	детально	проаналізована	
у	розділі	2.

4.	Інвестиційний	клімат	—	умови	використання	інвестицій	в	
економіці	загалом:

•	 нормативно-правова	база;
•	 податковий	режим;
•	 інститутські	 умови	 інвестиційної	 діяльності,	 наявність	

інфраструктур	підтримки	інвестора;
•	 рівень	адміністративних	бар’єрів	та	ін.
Для	 розвитку	 привабливих	 агропромислових	 формувань	

необхідна	активна	державна	політика.	Активна	державна	полі-
тика	у	цьому	випадку	зумовлена	неможливістю	підприємниць-
ких	структур	подолати	обмеження	у	збільшенні	залучених	ін-
вестицій,	пов’язаних	з	низьким	рівнем	галузевого	розвитку.

В	основі	аналізу	проектів,	які	реалізуються	в	Київській	об-
ласті,	 сфера	 їх	 застосування,	 підхід	 до	 їх	 здійснення	 говорить	
про	 те,	 що	 такі	 механізми,	 державно-приватне	 партнерство,		
засоби	 інститутів	 розвитку,	 організаційні,	 управлінські	 та	 фі-
нансові	 ресурси	 бізнесу,	 іноземні	 інвестиції,	 регіональні		
бюджетні	засоби	могли	б		використовуватися	у	великих	масш-
табах.	 Випадки,	 за	 яких	 виникає	 скоординована	 взаємодія		
бізнесу	та	влади,	спрямованої	на	розвиток	регіонів	та	окремих	
галузей	 посередництвом	 таких	 механізмів,	 небагаточисленні.	
Яскравим	 позитивним	 прикладом	 спільної	 роботи	 загальних		
та	 місцевих	 органів	 влади,	 іноземних	 інвесторів	 та	 суб’єктів	
бізнесу	є	реалізація	проектів	з	розвитку	підприємств	агропро-
мислового	виробництва	загалом,	та	ТОВ	“Росток	Холдинг”,	зо-
крема.

На	загальному	та	місцевому	рівнях	виокремлюють	пробле-
ми,	які	перешкоджають	здійсненню	ефективної	взаємодії	дер-
жави,	 інвесторів	 та	 підприємницького	 середовища	 в	 межах	
ДПП	(державно-приватне	партнерство):

•	 невідпрацювання	єдиних	правових	норм,	на	основі	яких	
була	б	можлива	реалізація	 інвестиційних	проектів	 із	 за-
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стосуванням	різних	форм	державно-приватного	партнер-
ства;

•	 нерівноправність	сторін,	які	задіяні	в	ДПП;
•	 несформованість	концепції	розвитку	та	підтримки	ДПП.
Сформована	модель	ДПП,	яка	включає	не	тільки	державу	та	

бізнес,	а	й	іноземних	інвесторів,	наведена	на	рис.	3.5.

Рис. 3.5. основні форми дПП
           Джерело: власна розробка авторів.
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Концесії

Будівництво, експлуатація  
та передача

Реконструкція, управління  
та передача

Будівництво, управління  
та передача

Реконструкція, оренда  
та передача

Будівництво, реконструкція, 
управління та передача

Будівництво, володіння  
та управління

Комерсант

Оренда

Повна

Часткова
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У	 широкому	 сенсі	 державно-приватне	 партнерство	 —	 це	
форма	пропозиції	державних	послуг,	які	поєднують	приватний	
та	 державний	 сектори	 на	 довготривалій	 контрактній	 основі,	
яка	 покладає	 на	 кожну	 зі	 сторін	 певні	 обов’язки.	 Визначимо,	
яка	 з	 форм	 ДПП	 найбільше	 застосовується,	 у	 тому	 числі	 для	
привабливості	іноземних	інвестицій	у	ТОВ	“Росток	Холдинг”.

Контракт	 на	 управління	 підприємством	 —	 альтернативний	
варіант	повної	приватизації,	при	якому	держава	зберігає	право	
власності	 за	 собою	 та	 виплачує	 за	 контрактом	 іншої	 сторони		
значну	винагороду	за	управління	підприємством.

Контракти	на	управління	підприємствами	є	ефективним	ме-
ханізмом	використання	управлінських,	корпоративних	і	техно-
логічних	знань	та	досвіду	при	реструктуризації	проблемних	та	
хронічних	 збиткових	 державних	 підприємств.	 Контракти	 на	
управління,	які	ставлять	власну	мету	—	підвищення	виробни-
цтва	праці	та	досягнення	намічених	цілей,	стимулюють	і	уряд,	і	
керівництво	 підприємства	 співпрацювати	 в	 цілях	 створення	
зовнішніх	 та	 внутрішніх	 умов,	 які	 сприяли	 б	 виконанню	 по-
ставлених	контрактом	завдань.

ДПП	передбачає	передачу	активів	через	придбання	приват-
ним	 партнером	 пакета	 акцій	 державного	 агроформування,	 що	
володіє	 інфраструктурним	 об’єктом,	 шляхом	 публічного	 про-
дажу	активів	та	ін.

Існують	такі	моделі	передачі	активів:
“Повна”	 (Full)	 —	 приватна	 компанія	 отримує	 від	 держави	

100	%	пакет	акцій	державного	підприємства.
“Часткова”	 (Partial)	—	приватна	компанія	отримує	від	дер-

жави	певний	пакет	акцій	державного	підприємства.	Сюди	від-
носиться	 передача	 в	 управління	 інфраструктурним	 об’єктом	
приватного	агроформування.

Відповідно	 до	 методології	 Всесвітнього	 банку	 під	 інфра-
структурним	 проектом	 розуміється	 проект	 державно-приват-
ного	партнерства	за	умови,	що	приватна	компанія	бере	на	себе	
відповідальність	 за	 частину	 експлуатаційних	 ризиків	 разом	 з	
експлуатаційними	 витратами	 та	 асоційованими	 ризиками.	 Ця	
умова	не	залежить	від	того,	чи	знаходиться	державний	інфра-
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структурний	об’єкт	у	повній	експлуатації	приватного	агрофор-
мування	або	спільно	з	органами	державної	влади	шляхом	воло-
діння	пакетом	акцій	керованого	агроформування.

Орендні	 відносини	 в	 ДПП	 також,	 як	 контрактні,	 мало	 від-
різняються	 від	 традиційної	 комерційної	 оренди	 за	 винятком	
того,	що	в	оренду	передається	державне	або	муніципальне	май-
но.	По	закінченню	договору	предмет	оренди	необхідно	повер-
нути.

Близька	до	оренди	форма	ДПП	—	це	лізинг.	Однак	на	відмі-
ну	від	неї,	лізингоодержувач	має	право	викупу	майна,	яке	орен-
дується.	 Втім,	 це	 характерно	 також	 для	 договору	 лізингу	 між	
комерційними	структурами.

При	реалізації	проектів	“з	чистого	листа”	приватне	або	дер-
жавно-приватне	підприємство	керує	будівництвом	та	розпоря-
джається	 побудовою	 інфраструктурним	 об’єктом	 протягом	
певного	періоду,	зазначеного	у	контракті.	При	цьому	найчасті-
ше	по	закінченню	терміну	контракту	інфраструктурний	об’єкт	
передається	у	державну	власність.

Концесійний	договір,	маючи	загальні	риси	з	адміністратив-
ним	контрактом,	принципово	від	нього	відрізняється,	функціо-
нуючи	в	контексті	публічного	законодавства.	Право	власності	
на	предмет	концесійних	відносин	назавжди	зберігається	за	дер-
жавою,	однак	концесіонер	на	період	дії	договору	має	право	во-
лодіння	та	користування.	Вся	підприємницька	продукція	нале-
жить	 концесіонеру	 на	 правах	 власності.	 Приватний	 сектор	 не	
тільки	вкладає	в	концесії	власні	кошти,	а	й	приймає	на	себе	усі	
або	частину	ризиків.

Довготривалий,	на	кілька	десятиліть,	характер	відносин,	на	
відміну	від	контрактної	форми,	переслідує	не	одну,	а	декілька	
цілей.	 Залежно	 від	 їх	 поєднання	 (будівництво,	 модернізація,	
реконструкція,	 експлуатація,	 управління	 та	 ін.)	 формуються	
різні	форми	концесій:

•	 будівництво	–	експлуатація/управління	–	передача;
•	 будівництво	–	володіння	–	експлуатація/управління;
•	 будівництво	–	передача	–	експлуатація/управління;
•	 будівництво	–	володіння	–	експлуатація/управління	та	ін.
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Таким	чином,	для	підприємства	найбільш	прийнятними	від-
носинами	 при	 розгляді	 державно-приватного	 партнерства	 є	
концесійні	договори.

Відповідно	 до	 розглянутих	 особливостей	 ДПП	 базовими	
ознаками	такої	форми	відносин	є:

1.	Сторонами	ДПП	є	держава	та	приватний	бізнес.
2.	Взаємовідносини	сторін	мають	партнерський,	рівноправ-

ний	характер.
3.	Сторони	мають	загальні	цілі,	чітко	виражений	державний	

інтерес	та	громадську	спрямованість.
4.	 Сторони	 об’єднують	 власні	 активи	 (ресурси	 та	 внески)	

для	досягнення	спільних	цілей.	
5.	Сторони	ДПП	розподіляють	між	собою	витрати	та	ризики	

у	раніше	узгоджених	пропорціях,	а	також	приймають	участь	у	
використанні	отриманих	результатів.

6.	 Взаємовідносини	 сторін	 зафіксовані	 в	 офіційних	 доку-
ментах	(договорах,	контрактах	та	ін.).

Основні	особливості	формування	відносин	між	державою	та	
приватним	бізнесом	при	реалізації	різних	форм	ДПП	представ-
лені	у	табл.	3.4.

Таблиця 3.4

оцінка форм державно-приватного партнерства через  
розподілення ризиків

Ризики/
Форми

Управління  
та експлуатація

оплата 
послуг

інвестування
Власність 
на активи

Договір 
підряду

влада влада влада влада

Контракт 
на управління

оператор влада влада влада

Договір 
оренди

оператор оператор влада влада

Концесія оператор оператор оператор влада

Приватизація оператор оператор оператор влада
оператор

Джерело: власні дослідження автора. 
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Основними	проблемами,	які	перешкоджають	розвитку	дер-
жавно-приватного	партнерства	в	Україні	є:

•	 відсутність	 єдиної	 державної	 політики	 з	 розвитку	 дер-
жавно-приватного	 партнерства	 та	 спеціального	 держав-
ного	органу,	що	контролює	ці	питання;

•	 непрозорість	 процедур	 відбору	 проектів	 для	 реалізації	 в	
рамках	 ДПП,	 а	 також	 відкритих	 конкурсів	 на	 право	 за-
ключення	угоди	про	ДПП;

•	 відсутність	громадського	контролю	за	реалізацією	ДПП-
проектів;

•	 неможливість	довгострокового	кредитування	бізнесу.
Реалізацію	концесійних	угод	зображено	на	рис.	3.6.
Для	 підвищення	 інвестиційної	 привабливості	 безперспек-

тивних	сфер	діяльності	розроблена	модель	регулювання	діяль-
ності	 підприємницьких	 структур	 (рис.	 3.7)	 посередництвом	
проведення	активної	державної	політики.

Учасниками	розробленої	моделі	є:
а)	органи	державної	влади:

•	 обласні;

Рис. 3.6. основні етапи формування концесійних угод
                 Джерело: власні дослідження авторів.
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нерухоме майно, яке входить  
до складу об’єкта концесійної 

угоди

реконструкція нерухомого майна

інше майно

рухоме

нерухоме

створення та реконструкція  
нерухомого майна
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•	 регіональні	–	регіональні	інвестиційні	фонди;
•	 органи	місцевого	самоврядування	–	експертні	комісії.

Експертні	 комісії	 займаються	 оцінкою	 запропонованих	
ДПП-проектів.

б)	інвестори:
•	 вітчизняні;
•	 іноземні.	Даний	аспект	особливо	важливий.	Це	зумов-

лено	 результатами	 проведеного	 аналізу:	 іноземні	 ін-
вестиції	 в	 агроформуваннях	 дають	 змогу	 підвищити	
ліквідність	та	ефективність	діяльності;

в)	громадські	організації	—	для	зняття	проблеми	відсутності	
громадського	контролю;

г)	наукове	співтовариство	—	для	максимального	залучення	
інноваційних	технологій	виробництва	та	управління	на	верти-
кально-інтегрованих	агропромислових	формуваннях;

д)	підприємтсва.

Рис. 3.7. Модель регулювання діяльності підприємницьких  
структур через реалізацію концесійних угод 

          Джерело: власні дослідження авторів.

Інвестиційний фонд:
• Методична підтримка 

проектів;
• Формування стратегії 

розвитку ДПП.
Обласний рівень

Регіональний 
інвестиційний фонд:
• Методична підтримка 

проектів;
• Формування політики 

розвитку ДПП в регіоні.
Регіональний рівень

Експертна комісія:
• збір пропозицій по ДПП 

проектах;
• оцінка ДПП-проектів.

Місцевий рівень

Громадські 
організації

Інвестори

Наукове  
співтовариство

П
ід

п
р

и
єм

ст
ва



190

Ця	модель	передбачає:	
1.	 Наділення	органів	влади	функціями	формування	політи-

ки	та	реалізації	заходів	з	розвитку	державно-приватного	
партнерства	на	всіх	рівнях	влади,	у	тому	числі	і	на	муні-
ципальному	рівні.

2.	 Взаємодія	органів	державного	та	муніципального	управ-
ління	для	досягнення	максимальної	ефективності	реалі-
зації	проектів	державно-приватного	партнерства.

3.	 Залучення	громадських	організацій	до	участі	у	реалізації	
проектів	державно-приватного	партнерства,	у	тому	числі	
до	контролю	за	їх	реалізацією	шляхом	створення	громад-
ських	 спільнот	 з	 контролю	 за	 реалізацією	 проектів	 дер-
жавно-приватного	партнерства.

4.	 Залучення	наукової	громади	до	участі	у	підготовці,	реалі-
зації	та	моніторингу	проектів	ДПП.

Процес	формування	документації	для	проведення	конкурсу	
та	заключення	угоди	про	державно-приватне	партнерство	—	це	
складний,	 багаторівневий	 процес,	 який	 потребує	 розгляду	 ба-
гатьох	нюансів	та	прогнозування	економічної	та	політичної	си-
туації	на	довготривалу	перспективу.	У	ході	реалізації	проекту	
державно-приватного	партнерства	можливе	виникнення	проб-	
лем,	 рішення	 яких	 потребує	 значної	 зміни	 умов	 угоди	 щодо	
ДПП.	Крім	того,	процес	організації	моніторингу	якості	роботи	
приватного	 інвестора	також	доволі	складний.	У	зв’язку	з	цим	
представляється	 доцільне	 залучення	 експертів	 —	 представни-
ків	наукової	громади	—	до	участі	у	підготовці,	реалізації	та	мо-
ніторингу	проектів	державно-приватного	партнерства.

Окрім	 формування	 інститутів	 ДПП,	 необхідно	 створювати	
також	колегіальні	органи	з	питань	ДПП	на	різних	рівнях	вла-
ди,	включати	представників	державних,	регіональних	та	місце-
вих	влад.	Окрім	владних	структур	у	схожі	колегіальні	органи	
мають	 включатися	 і	 представники	 наукової	 громадськості	 та	
громадських	організацій,	представники	виробництв.

Цей	 колегіальний	 орган	 має	 наділятися	 повноваженнями,	
достатніми	для	участі	у	відборі	проектів	для	реалізації	у	рамках	
ДПП,	 розгляді	 та	 узгодженні	 документації	 щодо	 проведення	
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конкурсів	 	 на	 право	 укладення	 угоди	 про	 державно-приватне	
партнерство,	 контроль	 за	 діяльнстю	 приватних	 партнерів	 та	
підготовки	пропозицій	з	коригування	узгоджень	щодо	ДПП.

Таким	чином,	ТОВ	“Росток	Холдинг”	є	інвестиційно	прива-
бливим	 підприємством	 та	 знаходиться	 в	 інвестиційно-прива-
бливій	 галузі.	 Запропоновано	 напрями	 з	 підвищення	 інвести-
ційної	 привабливості	 підприємницьких	 структур	 у	 співвідно-
шенні	з	запропонованою	типологією.

Перспективні	 підприємства	 приваблюють	 достатню	 кіль-
кість	 інвестиційних	 ресурсів	 для	 свого	 розвитку,	 які	 потребу-
ють	реалізації	лише	підтримувальної	політики.

Підприємницькі	структури	у	перспективній	галузі	повинні	
самостійно	 сформувати	 комплекс	 заходів	 з	 розвитку.	 Дослі-
джуване	 підприємство	 ТОВ	 “Росток	 Холдинг”	 є	 перспектив-
ним	 агропромисловим	 формуванням,	 що	 знаходиться	 у	 пер-
спективній	галузі,	для	підвищення	інвестиційної	привабливос-
ті	якого	необхідно	вжити	низку	заходів,	що	передбачають	зміну	
внутрішньої	політики	агропромислового	формування	для	ніве-
лювання	 негативних	 ефектів	 від	 впливу	 факторів,	 показники	
яких	розраховані	при	оцінюванні	інвестиційної	привабливості	
ТОВ	“Росток	Холдинг”.

Використання	 запропонованої	 моделі	 регулювання	 діяль-
ності	підприємницьких	структур	через	реалізацію	концесійних	
угод	 дає	 змогу	 залучити	 додаткові	 інвестиції	 у	 ТОВ	 “Росток	
Холдинг”,	 ефективність	 яких	 забезпечить	 розробки	 наукових	
співтовариств,	діяльність	експертів	з	управління	розвитку	про-
ектів	та	державний	контроль,	що	зробить	систему	прозорою.

Отже,	для	прийняття	рішень	в	умовах	невизначеності	най-
популярнішими	 були	 ймовірнісні	 методи.	 Після	 того	 як	 були	
виявлені	 й	 інші	 типи	 невизначеності,	 класичні	 засоби	 теорії	
ймовірностей	вже	застосовані	бути	не	можуть.	У	зв’язку	з	цим	
потрібні	 були	 інші	 математичні	 засоби	 для	 опису	 виявлених	
типів	невизначеності,	а	також	вирішення	поставлених	завдань	
у	сфері	проектної	ефективності.	Розроблена	модель	являє	со-
бою	 спосіб	 оцінки	 ефективності	 інвестиційних	 проектів,	 що	 є	
доповненням	 до	 традиційних	 методів	 аналізу,	 але	 позбавлена	
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частини	 недоліків,	 властивих	 останнім.	 При	 використанні	 да-
ного	підходу	немає	необхідності	розглядати	сценарії	проекту	та	
присвоювати	їм	ймовірності	(на	відміну	від	ймовірнісного	під-
ходу),	 враховуються	 проміжні	 значення	 параметрів	 проекту	 в	
розглянутому	інтервалі	(на	відміну	від	інтервального	підходу),	
процес	 присвоєння	 вагових	 коефіцієнтів	 факторам	 володіє	
більшою	 легкістю	 у	 порівнянні	 з	 присвоєнням	 ймовірностей	
сценаріям	проекту	в	разі	ймовірного	підходу.

Основу	 організаційного	 забезпечення	 КСУІПР	 становить	
сформована	на	підприємстві	структура	управління	його	інвес-
тиційною	 привабливістю,	 елементами	 якої	 є	 окремі	 менедже-
ри,	 служби,	 відділи	 та	 інші	 організаційні	 підрозділи	 апарату	
управління.	 При	 побудові	 структури	 управління	 інвестицій-
ною	привабливістю	обов’язковою	умовою	повинна	бути	її	інте-
грація	 із	 загальною	структурою	управління	підприємством.	У	
процесі	 формування	 організаційної	 структури	 управління	 ін-
вестиційною	 привабливістю	 виходять	 з	 масштабів	 здійснення	
інвестиційної	 діяльності,	 її	 основних	 форм,	 функцій	 інвести-
ційного	процесу	та	інших	чинників.	Крім	того,	при	її	побудові	
повинні	 бути	 забезпечені	 ефективні	 зв’язки	 між	 службою	
управління	й	іншими	функціональними	системами	управління	
підприємством,	 а	 також	 формальні	 правила	 взаємодії	 учасни-
ків	 інвестиційного	проекту,	рівні	відповідальності	та	повнова-
жень	для	постійних	і	тимчасових	учасників.

На	 етапі	 оцінки	 результатів	 інвестиційної	 діяльності	 в		
КСУІПР	відбувається	порівняльний	аналіз	звітних	і	планових	
(нормативних)	показників.	У	процесі	цього	аналізу	виявляєть-
ся	ступінь	відхилення	звітних	показників	від	планових	(норма-
тивних),	визначаються	причини	цих	відхилень	і	вносяться	ре-
комендації	щодо	коригування	окремих	напрямів	інвестиційної	
діяльності	підприємства.	У	висновку	необхідно	відзначити,	що	
з	метою	підвищення	ефективності	функціонування	запропоно-
ваної	 системи	 управління	 інвестиційною	 привабливістю	 в	
ТОВ	 “Росток	 Холдинг”	 необхідно	 розробити	 систему	 матері-
ального	 заохочення	 підрозділів	 і	 окремих	 працівників	 за	 роз-
робку	інвестиційних	ідей	і	проектів,	а	також	забезпечити	мож-
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ливість	активного	залучення	персоналу	в	процес	вдосконален-
ня	КСУІПР.

ТОВ	“Росток	Холдинг”	є	інвестиційно	привабливим	підпри-
ємством	та	знаходиться	в	інвестиційно-привабливій	галузі.	За-
пропоновано	 напрями	 з	 підвищення	 інвестиційної	 привабли-
вості	підприємницьких	структур	у	співвідношенні	 із	запропо-
нованою	типологією.	Перспективні	підприємства	приваблюють	
достатню	кількість	інвестиційних	ресурсів	для	свого	розвитку,	
які	потребують	реалізації	лише	підтримувальної	політики.	Під-
приємницькі	 структури	 в	 перспективній	 галузі	 повинні	 само-
стійно	сформувати	комплекс	заходів	з	розвитку.

Досліджуване	 підприємство	 ТОВ	 “Росток	 Холдинг”	 є	 пер-
спективним	агропромисловим	формуванням,	що	знаходиться	у	
перспективній	галузі,	для	підвищення	інвестиційної	привабли-
вості	 якого	 необхідно	 вжити	 низку	 заходів,	 що	 передбачають	
зміну	 внутрішньої	 політики	 агропромислового	 формування	
для	нівелювання	негативних	ефектів	від	впливу	факторів,	по-
казники	яких	розраховані	при	оцінюванні	інвестиційної	прива-
бливості	ТОВ	“Росток	Холдинг”.

Використання	 запропонованої	 моделі	 регулювання	 діяль-
ності	підприємницьких	структур	через	реалізацію	концесійних	
угод	дає	можливість	залучити	додаткові	інвестиції	у	ТОВ	“Рос-
ток	Холдинг”,	ефективність	яких	забезпечать	розробки	науко-
вих	співтовариств,	діяльність	експертів	з	управління	розвитку	
проектів	 та	 державний	 контроль,	 що	 зробить	 систему	 прозо-
рою.
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ВИСНОВКИ  ТА  ПРОПОЗИЦІЇ

На	підставі	аналізу	економічної	сутності	інвестиційної	при-
вабливості	та	вивчення	існуючих	трактувань	категорій	“інвес-
тиції”,	 “інвестиційний	 проект”,	 “інвестиційне	 забезпечення”	
уточнено	 економічну	 сутність	 категорії	 “інвестиційна	 приваб-	
ливість”	у	вузькому	та	широкому	розумінні	та	науково	обґрун-
товано	організаційно-економічні	засади	стратегії	та	механізму	
підвищення	рівня	інвестиційної	привабливості	агропромисло-
вих	 формувань.	 Відповідно,	 інвестиційну	 привабливість	 агро-
промислового	 підприємства	 визначено	 як	 комплексну	 еконо-
мічну	 і	 фінансову	 характеристику,	 що	 представлена	 різними	
показниками,	та	дає	змогу	оцінити	можливості	підприємства	у	
залученні	 стратегічних	 і	 портфельних	 інвесторів,	 а	 також	 ви-
значає	ступінь	ризику	вкладення	коштів.

У	результаті	проведеного	наукового	дослідження	виявлено,	
що	 інвестиційний	 процес	 починається	 з	 розробки	 підприєм-
ством	інвестиційної	політики,	яка	визначає	цільові	установки	у	
сфері	інвестицій,	механізму	реалізації	 інвестиційного	процесу.	
Автором	розроблена	модель	поєднання	реального	і	фінансово-
го	інвестування,	яка	забезпечить	поступальне	зростання	і	роз-
виток	 інвестиційної	 діяльності	 агропромислових	 формувань,	
надасть	їм	гнучкого	та	адаптивного	характеру,	що	необхідний	в	
умовах	економічної	нестабільності.

Доведено,	 що	 методичний	 підхід	 до	 оцінювання	 ефектив-
ності	 інвестиційної	 привабливості	 агропромислових	 форму-
вань	дає	можливість	використовувати	процедуру	вибору	най-
більш	 ефективного	 варіанта	 з	 числа	 альтернативних	 інвести-
ційних	рішень,	що	здійснюється	у	межах	 їх	оптимізацій.	Цей	
підхід	зумовлює	пошук	порівняльних	оцінок	на	основі	співвід-
ношення	результату	діяльності	до	витрат	для	його	досягнення	
та	 полягає	 у	 розгляді	 агропромислових	 формувань	 з	 позиції	
відповідності	 інвестиційним	 перевагам	 потенційного	 інвесто-
ра	та	віднесення	оцінюваного	агроформування	до	певної	типо-
логічної	групи.	
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Аналіз	 світового	 досвіду	 показав,	 що	 агропромислові	 під-
приємства	 є	 інвестиційно	 привабливими,	 оскільки	 виділені	
чинники,	такі	як	стимулююча	податкова	політика,	діюча	систе-
ма	впровадження	інноваційних	досягнень,	розвиток	інтеграції,	
низький	рівень	інфляції,	використання	наявного	економічного	
потенціалу	 —	 мають,	 в	 основному,	 позитивний	 вплив,	 що	 ви-
кликано,	насамперед,	високим	рівнем	державного	регулювання.	
Оцінювання	 сучасного	 стану	 та	 основних	 тенденцій	 розвитку	
агропромислових	 формувань	 в	 Україні	 дає	 змогу	 встановити,	
що	 динаміка	 зміни	 структури	 джерел	 фінансування	 говорить	
про	 збільшення	 частки	 капіталовкладень	 за	 рахунок	 власних	
коштів.	Це,	своєю	чергою,	свідчить	про	закритий	характер	еко-
номічного	відтворення	і	високу	залежність	стану	інвестування	
в	 Україні	 від	 прибутку	 агроформувань,	 який	 не	 підкріплений	
ані	державною	підтримкою,	ані	кредитними	ресурсами.

Узагальнивши	підходи	щодо	управління	системи	оцінюван-
ня	 діяльності	 та	 чинників	 розвитку	 інвестиційної	 привабли-
вості	 вертикально-інтегрованих	 агропромислових	 формувань,	
досліджено	 фактичну	 результативність	 функціонування	 та	
перспективи	 розвитку	 вертикально-інтегрованих	 агропромис-
лових	формувань,	що	ґрунтується	на	аналізі	фінансових	показ-
ників	його	діяльності	та	рівнем	недооцінки	вартості	його	цін-
них	паперів.	

Отримані	 результати	 свідчать,	 що	 досліджуване	 в	 роботі	
ТОВ	 “Росток	 Холдинг”	 є	 вертикально-інтегрованим	 агропро-
мисловим	 формуванням,	 має	 достатньо	 стійкий	 фінансовий	
стан,	але	не	впроваджує	заходи	проти	різноманітних	видів	ри-
зику.	 Агроформування	 відновлює	 рівновагу	 за	 рахунок	 попо-
внення	 власних	 джерел	 фінансування,	 інкасації	 дебіторської	
заборгованості	та	прискорення	обороту	запасів,	які	формують-
ся	 за	 рахунок	 власних	 оборотних	 коштів,	 а	 також	 джерел,	 що	
тимчасово	 пом’якшують	 фінансову	 напруженість	 (тимчасово	
вільні	грошові	кошти,	банківські	кредити,	що	залучені	під	де-
фіцит	оборотних	коштів).

Проаналізувавши	 основні	 методичні	 підходи	 до	 оцінки	 ін-
вестиційних	ризиків,	які	базуються	на	SWOT,	SPACE	та	PEST-
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аналізах,	 що	 відносяться	 як	 до	 зовнішньої,	 так	 і	 внутрішньої	
підсистеми,	автором	доведено,	що	окремі	ризики	можуть	вхо-
дити	у	різні	групи	і	це,	як	наслідок,	вимагає	аналізу	рівня	кон-
центрації	 для	 обліку	 потенційних	 можливостей	 управління		
інвестиційними	 проектами	 у	 межах	 реалізації	 стратегії	 під-	
вищення	 інвестиційної	 привабливості	 агропромислових	 фор-
мувань.	 У	 роботі	 висвітлено,	 що	 вектор	 стратегії	 ТОВ	 знахо-
диться	у	верхньому	правому	секторі,	та	відповідає	силовій,	або	
агресивній	 стратегії.	 Це	 є	 комбінацією	 сприятливої	 ринкової	
ситуації	 і	 потенційних	 власних	 можливостей	 підвищення	 ін-
вестиційної	привабливості	для	потенційних	інвесторів.

Встановлено,	що	для	прийняття	рішень	в	умовах	невизначе-
ності	 найпопулярнішими	 є	 ймовірнісні	 методи.	 При	 побудові	
та	реалізації	стратегії	підвищення	інвестиційної	привабливості	
ТОВ	 “Росток	 Холдинг”	 автором	 удосконалено	 методичні	 під-
ходи	до	традиційної	оцінки	ефективності	інвестиційних	проек-
тів	 вертикально-інтегрованих	 агропромислових	 формувань	 та	
доведено,	що	при	використанні	цього	підходу	нівелюється	по-
треба	 у	 сценаріях	 інвестиційного	 проекту	 та	 присвоєння	 їм	
ймовірності,	враховуються	проміжні	значення	параметрів	про-
екту	в	розглянутому	інтервалі,	процес	присвоєння	вагових	кое-
фіцієнтів	 факторам	 володіє	 більшою	 легкістю	 у	 порівнянні	 з	
присвоєнням	 ймовірностей	 сценаріям	 інвестиційного	 проекту	
в	разі	ймовірного	підходу.

З	 метою	 вдосконалення	 механізму	 підвищення	 інвестицій-
ної	 привабливості	 агропромислових	 формувань,	 автором	 за-
пропонована	 комплексна	 система	 управління	 інвестиційною	
привабливістю	з	урахуванням	резерву	інвестиційного	капіталу,	
що	 становить	 сформовану	 на	 підприємстві	 структуру	 управ-
ління	 його	 інвестиційною	 привабливістю	 на	 прикладі	 ТОВ	
“Росток	Холдинг”.	Як	наслідок,	на	етапі	оцінювання	результа-
тів	інвестиційної	діяльності	у	розробленій	моделі	відбувається	
порівняльний	аналіз	звітних	і	планових	(нормативних)	показ-
ників.	 У	 процесі	 цього	 аналізу	 виявлено	 ступінь	 відхилення	
звітних	 показників	 від	 планових	 (нормативних),	 визначено	
причини	 цих	 відхилень	 і	 внесено	 рекомендації	 щодо	 коригу-
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вання	окремих	напрямів	 інвестиційної	діяльності	досліджува-
ного	в	роботі	агропромислового	формування.	

З	метою	підвищення	привабливості	інвестиційних	проектів,	
які	 реалізуються	 в	 Київській	 області,	 автором	 внесено	 пропо-
зиції	 в	 основу	 моделі	 регулювання	 діяльності	 агропромисло-
вих	 структур	 за	 допомогою	 проведення	 активної	 державної		
політики.	 Прикладом	 спільної	 роботи	 загальних	 та	 місцевих	
органів	влади,	іноземних	інвесторів	та	суб’єктів	бізнесу	висту-
пило	досліджуване	у	роботі	ТОВ	“Росток	Холдинг”.	Викорис-
тання	 запропонованої	 моделі	 регулювання	 діяльності	 підпри-
ємницьких	 структур	 через	 реалізацію	 концесійних	 угод	 дасть	
можливість	залучити	додаткові	інвестиції	в	ТОВ	“Росток	Хол-
динг”,	ефективність	яких	забезпечить	розробки	наукових	спів-
товариств,	діяльність	експертів	з	управління	розвитку	проектів	
та	державний	контроль,	що	зробить	систему	прозорою.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Структура механізму управління інвестиційною діяльністю  
промисловості

ОРГАН УПРАВЛІННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПРОМИСЛОВОСТІ

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ  
І НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ 

КОНТРОЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ

КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІННЯ, ОЦІНКА СТУПЕНЯ ДОСЯГНЕННЯ 
ЦІЛЕЙ, КОРИГУВАННЯ ЦІЛЕЙ, ПРІОРИТЕТІВ, ЗАДАЧ, ІНСТРУМЕНТАРІЮ

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  
І ПОЛІТИКИ

правові

економічні адміністративні

Соціально-психологічні

Організаційно-інституційні

Інформаційні

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ  
(ПРОМИСЛОВОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ)

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ

ФОРМУВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Економічне зростання  
промислового підприємства

підприємства і організації 
галузей промисловості

Власники  
і менеджери 
організацій.
Треті особи: 
банки та ін.

Державні 
органи.

Інвестори



216

Додаток Б

інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності  
у сфері агропромислового виробництва

№ 
пор.

інструменти 
регулювання

Способи регулювання

1 2 3

ПРяМе РегУлюВАННя

Правові важелі

1 Законотворчий про-
цес

Розробка, прийняття і видання норматив-
них правових документів.
Методичне забезпечення планування, 
ведення інвестиційної діяльності в певних 
секторах економіки

2 Інвестиційні 
програми

Правова підтримка.
Організаційна підтримка.
Фінансова підтримка.
Інформаційна підтримка

Адміністративні важелі

3 Визначення складу  
і термінів здійснення 
погоджувально-роз-
порядчих процедур

Застосування принципу “єдиного вікна”  
в практичній роботі за погодженням до-
кументів.
Створення однакових правил при про-
ходженні погоджувально-розпорядчих 
процедур на всій території суб’єкта

4 Контроль за цільовим 
використанням кош- 
тів, що виділяються  
з бюджету суб’єкта на 
фінансування інвес-
тиційних проектів

економічні важелі

5 Супровід пріоритет-
них інвестиційних 
проектів

Участь в розробці, затвердженні та екс-
пертизи інвестиційних проектів.
Формування переліку пріоритетних інвес-
тиційних проектів.
Фінансування пріоритетних інвестиційних 
проектів
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1 2 3

6 Державні гарантії Форми державних гарантій:
1) поручительства за виконання 
зобов’язань третіх осіб;
2) застава майна регіону;
3) передача майна в довірче управління на 
користь третіх осіб;
4) державні гарантії захисту інвестицій:
• гарантії від примусового вилучення, 

незаконних дій державних органів та 
посадових осіб;

• непогіршення стартових умов протягом 
3 років;

• гарантії використання доходів, включа-
ючи безперешкодний переказ за межі 
території регіону і держави;

5) державні гарантії прав суб’єктів інвести-
ційної діяльності:
• захист інвестицій;
• страхування інвестицій;

6) гарантії непогіршення законодавчих 
умов діяльності організацій, зафіксованих 
на момент прийняття рішень про інвесту-
вання (“дідусева обмовка”)

7 Фінансова допомо-
га, спрямована на 
розвиток територій 
регіону, галузей і ви-
робництв. Фінансові 
пільги

Фінансова допомога:
1) пряме фінансування (за рахунок коштів 
регіонального бюджету);
2) надання субвенцій, субсидій, дотацій, 
позик;
3) податкове кредитування;
4) інвестиційні кредити за рахунок регіо-
нального бюджету.
Фінансові пільги:
1) прискорена амортизація;
2) надання субсидій і грантів;
3) преференційні ставки за позиками;
4) тарифні знижки;
5) пільгове страхування;
6) гарантія кредитів;
7) пільгова ставка за кредитами;

Продовження дод. Б
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8) пільговий викуп незавершеного будів-
ництва;
9) звільнення від платежів

організаційно-інституціональні важелі

8 Система просування 
структурних реформ 
і конкретних проектів

Участь представників держави у форму-
ванні інвестиційних програм найбільших 
компаній з державною участю у фінансо-
во-благополучних і експортооріентірова-
них галузях.
Встановлення постійних контактів із  
зарубіжними центрами підтримки малого 
бізнесу з метою відпрацювання нових спо-
собів просування проектів.
Забезпечення оцінки, експертизи та від-
бору інвестиційних проектів.
Організація і обов’язкове проведення 
конкурсних процедур – інвестиційних 
конкурсів, тендерів, аукціонів інвестицій-
них проектів – і їх уявлення на заходах, що 
проводяться іншими організаціями. 
Взаємодія з іншими регіонами з метою 
обміну досвідом у сфері регулювання 
інвестиційної сфери

9 Створення спеціалі-
зованих структур 
з питань інвестиційної 
діяльності

Створення спеціалізованого підрозділу 
з питань інвестиційної діяльності в про-
мисловості в системі органів державної 
інвестиційної влади. 
Створення спеціалізованих професійних 
структур управління інвестиційної діяль-
ності на рівні регіону за участю органів 
державної влади (з виділення відділу  
за промисловим інвестиційним  
проектам)

Соціально-психологічні важелі

10 Використання 
моральних заохочень 
і санкцій

Продовження дод. Б
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інформаційні важелі

11 Інформаційно-
аналітичне 
та технологічне 
забезпечення інвес-
тиційної діяльності

Аналіз існуючих проектів, ініціатив, ана-
літичних та інформаційних матеріалів. 
Створення єдиної спеціальної державно-
громадської системи в Інтернеті з роз-
міщенням в ній відкритої інформації про 
поточну діяльність регіону. 
Формування, накопичення та оновлення 
бази даних про кон’юнктуру ринку інвести-
ційних проектів, аналіз стану і оцінка пер-
спектив розвитку регіональних сегментів 
ринку інвестиційних проектів.
Розміщення інформації про інвестицій-
ні проекти, що мають реальні державні 
гарантії і пільгове оподаткування.
Розробка паспортів регіону і промислових 
об’єктів

НеПРяМе РегУлюВАННя

Правові важелі

12 Удосконалення нор-
мативно-правових 
документів

Розробка і прийняття законодавчих актів у 
наступних галузях права:
• податковому;
• митному;
• земельному;
• банківській діяльності;
• бухгалтерському обліку та ін.

економічні важелі

13 Податкові пільги Податкові пільги за такими податками:
• податок на прибуток організацій  
   (у частині сум, що зараховуються  
    до регіонального бюджету);
• податок на майно організацій;
• транспортний податок;
• земельний податок

14 Спеціальні податкові 
режими

Встановлення сукупності податкових ста-
вок і податкових пільг

Продовження дод. Б
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15 Нефінансові пільги Пільговий порядок природокористування.
Пільги при оренді нерухомого майна з ме-
тою здійснення інвестиційної діяльності

Соціально-психологічні важелі

16 Моніторинг соціаль-
но-психологічних 
процесів

Анкетування, опитування та інше різних 
видів потенційних інвесторів на предмет 
встановлення їх відношення до вкладення 
коштів в різні об’єкти. Використання ЗМІ з 
метою підтримки процесу інвестування

організаційно-інституціональні важелі

17 Пропаганда інвести-
ційного іміджу регіону

Пропаганда інвестиційної привабливості 
регіону. Проведення конференцій, круглих 
столів, семінарів, форумів, особистих 
зустрічей.
Організація ярмарків, виставок.
Інформаційні важелі

18 Інвестиційний кон-
салтинг інвесторів

Реклама організацій, які потребують інвес-
тицій. Надання підтримки при підготовці 
аналітичних довідників.
Формування системи надання консульта-
ційних послуг з питань інвестування.
Залучення аудиторських компаній до 
надання послуг з інвестиційного аналізу 
та інвестиційного консультування агентів 
інвестиційного процесу

Джерело: складено за [87; 88; 91; 95]. 

Закінчення дод. Б
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Додаток Г

Rostok Holding
Агропромисловий холдинг

•	 Група	 “Росток	 Холдинг”	 —	 вертикально-інтегрований	 агро-
промисловий	холдинг.

•	 Напрями	діяльності:	рослинництво,	тваринництво,	зберіган-
ня	зерна,	реалізація.

•	 Група	 входить	 у	 ТОП-5	 найефективніших	 агрокомпаній	
України	 за	 версією	 журналу	 Landlord	 (EBITDA’15/ra	 —		
392	дол.).

Рослинництво:
•	 Профільні	культури:	кукурудза,	соняшник.
•	 У	2015	р.	зібрано	265,2	тис.	т	зернових	і	олійних	культур.

Молочне тваринництво:
•	 За	підсумками	2015	р.	загальне	поголів’я	ВРХ	становило	

2659	голів,	з	яких	1256	—	фуражні	корови.
•	 Виробництво	 молока	 за	 підсумками	 2015	 р.	 досягло		

5887	кг/гол.

Основні	фінансові	показники	Групи,	млн	дол.
2013 2014 2015

			Виручка 56,6 58,5 53,3
			EBITDA 9,4 17,6 20,1
			Чистий	прибуток/збиток 2,0 –23,6* 12,8

     Джерело:	2013–2015	рр.	—	аудійована	звітність	Baker	Tilly	згідно	МСФЗ.
*	 Збиток	за	2014	р.	сформований	через	неопераційні	курсові	різниці	в	розмірі	

29,9	5	млн.

Основні	активи	Групи:
•	 Земельний	банк	під	контролем	–	до	60	тис.	га.
•	 3	сучасних	елеватори	потужністю	91	тис.	т	зберігання.
•	 200	одиниць	сучасної	с/г	техніки.
•	 8	молочних	ферм.
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Закінчення дод. Г
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Додаток Д

Стратегія та плани розвитку

Агробізнес

Рослинництво

Розширення банку 
землі до 100 тис. га 
до 2020 р.
Зростання валових 
зборів до 600 тис. т 
до 2020 р.
Фокус на високорен-
табельні культури: 
пшениця, кукуру-
дза, соняшник, соя, 
ячмінь.
Застосування су-
часних технологій 
ведення с/г-бізнесу 
і подальше збіль-
шення показників 
врожайності всіх 
культур.
Модернізація парку 
с/г техніки

Збільшення потуж-
ностей зберігання 
до 171 тис т до  
2020 р.
Зростання про-
пускної здатності 
елеваторних комп-
лексів.
Підвищення їх  
енергоефективності

Оптимізація  
технологічних  
і виробничих  
процесів.
Підвищення  
продуктивності корів 
за рахунок засто-
сування передових 
технологій, а також 
поновлення стада 

тваринництвозберігання 
зернових
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Додаток Ж

С/г техніка та матеріали

Постачальники	техніки:

Постачальники	насіння:

Постачальники	добрива:

Постачальники	СЗР:
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Додаток З

Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій  
з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення 

до банкрутства (у разі порушення справи про банкрутство)

Таблиця 1

№
 п

о
р

.

Показник

Фактичне значення  
за попередні роки

діагностичний 
висновок

Н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

5
 р

.

Н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

6
 р

. зміни

(+/–)

1 Поточна 
платоспромож-
ність

–
3

6
9

6
7

,0
0

–
1

5
0

7
3

,9
0

2
1

8
9

3
,1

0 Від’ємний результат 
свідчить про поточну 
неплатоспроможність

2 Коефіціент  
покриття 1

,1
9

1
,4

6

0
,2

6

Підприємство 
платоспроможне

3 Коефіціент  
забезпечення 
власними  
коштами

–
1

,1
7

–
0

,2
7

0
,9

0

4 Обсяг чистого 
прибутку

–
1

5
3

1
7

1
,0

0

3
1

5
7

1
3

,0
0

4
6

4
8

8
4

,0
0

За підсумками року 
коефіцієнт покриття 
більший за 1,0 і під-
приємство отримало 
прибуток, такий його 
фінансовий стан ха-
рактеризується озна-
ками стабільності

ВиСНоВок: на 01.01.2016 р. підприємство платоспроможне
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Таблиця 2

Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства

№ 
пор.

Показник 2014 р. 2015 р.
Відповідно до тексту 
Методичних рекоменда-
цій мова йде про боргові 
зобов’язання, тобто 
зобов’язання, які  
не погашені у термін.  
Такої інформації в 
Балансі немає. Можно 
оцінити експертно, вка-
завши на сторінці Баланс 
частку прострочених 
зобов’язань – 5–10 %

1 Забезпечення 
зобов’язань 
боржника усіма 
його активами

1,11 1,37

2 Рентабельність 
продукції

0,69 0,84

Висновки: нема ознак фіктивного банкрутства.

Таблиця 3

Показники аналізу для виявлення ознак доведення до банкрутства

№ 
пор.

Показник 2014 2015

1 Забезпечення зобов’язань боржника усіма 
активами 

1,11 1,37

2 Забезпечення зобов’язань боржника його 
оборотними активами

1,26 6,88

3 Розмір чистих активів 71517 298433

Аналіз договорів, які вплинули на зміну зазначених показників

4 Ціни, вказані в договорах відповідають 
загальноринковим

так так

5 Умови виконання договорів вигідні 
для підприємства

так так

Висновки: економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може 
вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання 
умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансо-
вого стану. Таких ознак не виявлено.

Закінчення дод. З
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Додаток К

Борговий профіль

Загальний	борг	Групи	на	31.12.2015	р.	становив	22,0	млн	дол.:
•	 26	%	загального	боргу	—	зобов’язання	Групи	за	лізингом	

перед	 “Райффайзен	 Лізинг	 Аваль”	 та	 “Теком-лізинг”	 на	
покупку	с/г	техніки;

•	 100	%	боргових	зобов’язань	—	довгострокові;
•	 основний	кредитор	Групи	—	ПАТ	АБ	“Південний”;
•	 боргове	 навантаження	 Групи	 (чистий	 борг/EBITDA)	 на	

кінець	2015	р.	не	перевищує	1,1х.

Чистий борг / EBITDA

              Джерело: управлінська звітність групи.
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Додаток Л

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про інвестиційну діяльність
(чинний)

(Відомості	Верховної	Ради	України	(ВВР),	1991,	№	47,	ст.	646)	

{Вводиться	в	дію	Постановою	ВР	№	1561-XII	(1561-12)	від	
18.09.91,	ВВР,	1991,	№	47,	ст.	647}	

{Із	змінами,	внесеними	згідно	із	Законами	
№	1955-XII	(1955-12)	від	10.12.91,	ВВР,	1992,	№	10,	ст.	138;	
№	185/98-ВР	від	05.03.98,	ВВР,	1998,	№	33,	ст.	226;	
№	697-XIV	(697-14)	від	21.05.99,	ВВР,	1999,	№	31,	ст.	248;	
№	2899-III	(2899-14)	від	20.12.2001,	ВВР,	2002,	№	15,	ст.	100}	

{Офіційне	тлумачення	Закону	див.	в	Рішенні	Конституцій-
ного	Суду	№	1-рп/2002	(v001p710-02	)	від	29.01.2002}	

{Додатково	див.	Ухвалу	Конституційного	Суду	№	3-уп/2002	
(va03u710-02)	від	14.03.2002}	

{Із	змінами,	внесеними	згідно	із	Законами	
№	40-IV	(40-15)	від	04.07.2002,	ВВР,	2002,	№	36,	ст.	266	–			
зміни	виключені	у	зв’язку	з	виключенням	пункту	3	розділу
VII	цього	Закону	на	підставі	Закону	№	2505-IV	(2505-15)	
від	25.03.2005;	
№	380-IV	(380-15)	від	26.12.2002,	ВВР,	2003,	№	10–11,	ст.	86;	
№	762-IV	(762-15)	від	15.05.2003,	ВВР,	2003,	№	30,	ст.	247;	
№	1294-IV	(1294-15)	від	20.11.2003,	ВВР,	2004,	№	13,	ст.	181;	
№	1344-IV	(1344-15)	від	27.11.2003,	ВВР,	2004,	№	17–18,	ст.	250;	
№	1407-IV	(1407-15)	від	03.02.2004,	ВВР,	2004,	№	16,	ст.	238;	
№	2285-IV	(2285-15)	від	23.12.2004,	ВВР,	2005,	№	7–8,	ст.	162;
№	2505-IV	(2505-15)	від	25.03.2005,	ВВР,	2005,	№	17,	№	18–
19,	ст.	267;	
№	3201-IV	(3201-15)	від	15.12.2005,	ВВР,	2006,	№	13,	ст.	110;	
№	3370-IV	(3370-15)	від	19.01.2006,	ВВР,	2006,	№	22,	ст.	184;
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№	1026-V	(1026-16)	від	16.05.2007,	ВВР,	2007,	№	34,	ст.	444;	
№	800-VI	(800-17)	від	25.12.2008,	ВВР,	2009,	№	19,	ст.	257;	
№	2367-VI	(2367-17)	від	29.06.2010,	ВВР,	2010,	№	34,	ст.	486;
№	2518-VI	(2518-17)	від	09.09.2010,	ВВР,	2011,	№	4,	ст.	22;	
№	3038-VI	(3038-17)	від	17.02.2011,	ВВР,	2011,	№	34,	ст.	343;
№	3461-VI	(3461-17)	від	02.06.2011,	ВВР,	2011,	№	51,	ст.	578;	
№	4218-VI	(4218-17)	від	22.12.2011,	ВВР,	2012,	№	36,	ст.	416;	
№	4220-VI	(4220-17)	від	22.12.2011,	ВВР,	2012,	№	29,	ст.	345;	
№	5080-VI	(5080-17)	від	05.07.2012,	ВВР,	2013,	№	29,	ст.	337;	
№	5463-VI	(5463-17)	від	16.10.2012,	ВВР,	2014,	№	4,	ст.	61;	
№	5492-VI	(5492-17)	від	20.11.2012,	ВВР,	2013,	№	51,	ст.	716;	
№	406-VII	(406-18)	від	04.07.2013,	ВВР,	2014,	№	20–21,	ст.	712;	
№	639-VII	(639-18)	від	10.10.2013,	ВВР,	2014,	№	22,	ст.	770;	
№	1206-VII	(1206-18)	від	15.04.2014,	ВВР,	2014,	№	24,	ст.	885;	
№	1981-VIII	(1981-19)	від	23.03.2017,	ВВР,	2017,	№	18,	ст.	221;	
№	2059-VIII	(2059-19)	від	23.05.2017,	ВВР,	2017,	№	29,	ст.	315;	
№	2095-VIII	(2095-19)	від	08.06.2017,	ВВР,	2017,	№	32,	ст.	344}	

{У	 тексті	 Закону	 слова	 “інвестиційна	 програма”	 та	 “інвес-
тиційна	програма	(проект)”	в	усіх	відмінках	і	числах	замінено	
словами	“інвестиційний	проект”	у	відповідному	відмінку	і	числі	
згідно	із	Законом	№	4218-VI	(4218-17)	від	22.12.2011}	

{У	тексті	Закону	слова	“центральний	орган	виконавчої	влади	
з	питань	економічної	політики”	в	усіх	відмінках	замінено	сло-
вами	 “центральний	 орган	 виконавчої	 влади,	 що	 реалізує	 дер-
жавну		політику	у	сфері	економічного	розвитку”	у	відповідному	
відмінку	згідно	із	Законом	№	5463-VI	(5463-17)	від	16.10.2012}	

Цей	Закон	визначає	загальні	правові,	економічні	та	соціальні	
умови	інвестиційної	діяльності	на	території	України.	

Він	спрямований	на	забезпечення	рівного	захисту	прав,	 ін-
тересів	і	майна	суб’єктів	інвестиційної	діяльності	незалежно	від	
форм	власності,	а	також	на	ефективне	інвестування	економіки	
України,	розвитку	міжнародного	економічного	співробітництва	
та	 інтеграції.	 {Абзац	 другий	 преамбули	 із	 змінами,	 внесеними	
згідно	із	Законом	№	4218-VI	(4218-17)	від	22.12.2011}	
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Інвестиції 
Інвестиціями	 є	 всі	 види	 майнових	 та	 інтелектуальних	 цін-

ностей,	що	вкладаються	в	об’єкти	підприємницької	та	інших	ви-
дів	діяльності,	в	результаті	якої	створюється	прибуток	(доход)	
та/або	досягається	соціальний	та	екологічний	ефект.

{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із  
Законом № 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

Такими	цінностями	можуть	бути:	
кошти,	цільові	банківські	вклади,	паї,	акції	та	інші	цінні	па-

пери	(крім	векселів);	
{Абзац другий частини другої статті 1 із змінами, внесеними  

згідно із Законом № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	
рухоме	та	нерухоме	майно	(будинки,	споруди,	устаткування		

та	інші	матеріальні	цінності);	
майнові	права	інтелектуальної	власності;	
{Абзац четвертий частини другої статті 1 в редакції Закону 

№ 1407-IV (1407-15) від 03.02.2004}	
сукупність	технічних,	технологічних,	комерційних	та	інших	

знань,	оформлених	у	вигляді	технічної	документації,	навиків	та	
виробничого	досвіду,	необхідних	для	організації	того	чи	іншого	
виду	виробництва,	але	не	запатентованих	(ноу-хау);	

права	користування	землею,	водою,	ресурсами,	будинками,	
спорудами,	обладнанням,	а	також	інші	майнові	права;	

інші	цінності.	
Інвестиції,	 що	 спрямовуються	 на	 створення	 (придбання),	

реконструкцію,	технічне	переоснащення	основних	засобів,	очі-
куваний	строк	корисної	експлуатації	яких	перевищує	один	рік,	
здійснюються	у	формі	капітальних	вкладень.

{Частина третя статті 1 в редакції Закону № 1981-VIII 
(1981-19) від 23.03.2017}	

Стаття 2. Інвестиційна діяльність	
1.	 Інвестиційною	 діяльністю	 є	 сукупність	 практичних	 дій	

громадян,	юридичних	осіб	і	держави	щодо	реалізації	інвестицій.	
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2.	Інвестиційна	діяльність	провадиться	на	основі:	
інвестування,	що	здійснюється	громадянами,	недержавними	

підприємствами,	господарськими	асоціаціями,	спілками	і	това-
риствами,	а	також	громадськими	 і	релігійними	організаціями,	
іншими	 юридичними	 особами,	 заснованими	 на	 колективній	
власності;	

державного	 інвестування,	 що	 здійснюється	 органами	 дер-
жавної	влади	за	рахунок	коштів	державного	бюджету,	позичко-
вих	коштів,	а	також	державними	підприємствами	та	установа-
ми	за	рахунок	власних	і	позичкових	коштів;	

місцевого	інвестування,	що	здійснюється	органами	місцево-
го	 самоврядування	 за	 рахунок	 коштів	 місцевих	 бюджетів,	 по-
зичкових	 коштів,	 а	 також	 комунальними	 підприємствами	 та		
установами	за	рахунок	власних	і	позичкових	коштів;	

державної	підтримки	для	реалізації	інвестиційних	проектів;	
іноземного	інвестування,	що	здійснюється	іноземними	дер-

жавами,	юридичними	особами	та	громадянами	іноземних	дер-
жав;	

спільного	інвестування,	що	здійснюється	юридичними	осо-
бами	та	громадянами	України,	юридичними	особами	та	грома-
дянами	іноземних	держав.

{Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Зако-
нами № 1955-12 від 10.12.91, № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011; 
в редакції Закону № 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

3.	Інвестиційна	діяльність	забезпечується	шляхом	реалізації	
інвестиційних	проектів	і	проведення	операцій	з	корпоративни-
ми	 правами	 та	 іншими	 видами	 майнових	 та	 інтелектуальних	
цінностей.	

Інвестиційний	 проект	 —	 це	 комплекс	 заходів	 (організацій-
но-правових,	управлінських,	аналітичних,	фінансових	та	інже-
нерно-технічних),	визначених	на	основі	національної	системи	
цінностей	 і	 завдань	 інноваційного	розвитку	національної	еко-
номіки	та	спрямованих	на	розвиток	окремих	галузей,	секторів	
економіки,	виробництв,	регіонів,	виконання	яких	здійснюється		
суб’єктами	 інвестиційної	 діяльності	 з	 використанням	 ціннос-
тей	відповідно	до	положень	цього	Закону.	
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{Абзац другий частини третьої статті 2 в редакції Закону 
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

Інвестиційний	проект	оформлюється	у	вигляді	планово-роз-
рахункових	документів,	необхідних	та	достатніх	для	обґрунту-
вання	 інвестування,	 організації	 та	 управління	 роботами	 з	 ре-
алізації	 проекту	 в	 межах	 визначених	 вартості	 та	 терміну	 його	
реалізації.	

{Абзац третій частини третьої статті 2 в редакції Закону 
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

{Абзац четвертий частини третьої статті 2 виключено на 
підставі Закону № 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

Інвестиційний	проект,	для	реалізації	якого	може	надавати-
ся	державна	підтримка,	розробляється	в	порядку	та	за	формою,	
затвердженими	центральним	органом	виконавчої	влади,	що	за-
безпечує	формування	державної	політики	у	сфері	економічного		
розвитку	(z1310-12).	

{Абзац п’ятий частини третьої із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012}	

Інвестиційний	проект,	для	реалізації	якого	може	надаватися	
державна	підтримка,	повинен	містити:	

резюме	 (мета	 проекту,	 напрями	 використання	 інвестицій,	
відповідність	 проекту	 стратегічним	 програмним	 документам	
держави,	прогнозні	обсяги	виробництва	продукції	(товарів,	по-
слуг),	потреба	в	інвестиціях,	необхідність	забезпечення	земель-
ною	ділянкою	або	правами	на	неї	(оренда,	суперфіцій,	емфітев-
зис)	 для	 реалізації	 проекту,	 основні	 показники	 ефективності	
проекту,	у	тому	числі	енергоефективності,	висновки	експертизи				
відповідно	до	законодавства);	

загальну	 характеристику	 стану	 та	 проблем,	 пов’язаних	 з	
розвитком	 об’єктів	 та	 суб’єктів	 інвестиційної	 діяльності	 (ха-
рактеристика	об’єктів	та	суб’єктів,	продукції	(товарів,	послуг),	
результати	 аналізу	 ринків	 збуту	 продукції	 (товарів,	 послуг),			
аналізу	конкурентного	потенціалу	суб’єкта,		зокрема	виявлення	
можливостей	розвитку,	загроз	та	проблем	у	діяльності);	

організаційний	план,	плани	маркетингової	та	виробничої	ді-
яльності;	
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план	реалізації	проекту	(строк	введення	в	дію	основних	фон-
дів,	 кадрове	 забезпечення,	 організаційна	 структура	 та	 управ-
ління	 проектом,	 розвиток	 інфраструктури,	 заходи	 з	 охорони	
навколишнього	 природного	 середовища,	 джерела	 фінансуван-
ня	 проекту	 і	 виплат	 за	 зобов’язаннями	 суб’єкта	 інвестиційної	
діяльності,	гарантії	та	схема	повернення	інвестицій,	якщо	таке	
повернення	передбачено	проектом);	

фінансовий	 план	 (оцінка	 фінансової	 та	 економічної	 спро-
можності	проекту);	

інформацію	про	ризики	проекту,	запобіжні	заходи	і	страху-
вання	ризиків	у	випадках,	передбачених	законом;	

прогноз	 економічного	 та	 соціального	 ефекту	 від	 реалізації	
проекту;	

прогноз	 надходжень	 до	 бюджетів	 та	 державних	 цільових	
фондів;	

пакет	документів	з	обґрунтуванням	оцінки	впливу	на	навко-
лишнє	природне	середовище.	

Інвестиційний	проект	може	містити	додаткові	відомості	за-
лежно	 від	 сфери	 діяльності,	 в	 якій	 передбачається	 реалізація	
проекту.	

До	 інвестиційного	проекту	може	включатися	проект	будів-
ництва,	розроблений	відповідно	до	законодавства.	

У	 цьому	 Законі	 термін	 “державний	 інвестиційний	 проект”	
вживається	 у	 значенні,	 наведеному	 в	 Бюджетному	 кодексі	
України	(2456-17).	

{Частину третю статті 2 доповнено абзацом вісімнадця-
тим  згідно із Законом № 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}

{Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом 
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

4.	Інвестиційна	діяльність	з	цінними	паперами	провадиться	
у	порядку,	встановленому	законодавством	про	цінні	папери	та	
фондовий	ринок.

{Статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом 
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

5.	 Державна	 підтримка	 для	 реалізації	 інвестиційних	 про-
ектів	 здійснюється	 в	 порядку,	 встановленому	 цим	 Законом,	 з	
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дотриманням	вимог	Закону	України	“Про	державну	допомогу			
суб’єктам	господарювання”	після	набрання	ним	чинності.

{Статтю 2 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом  
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011; в редакції Закону № 1981-
VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

6.	Державне	інвестування	державних	інвестиційних	проектів	
з	використанням	державних	капітальних	вкладень	та/або		кре-
дитів	 (позик),	 залучених	 державою	 або	 під	 державні	 гарантії,	
здійснюється	відповідно	до	вимог	бюджетного	законодавства.

{Статтю 2 доповнено частиною шостою згідно із Законом  
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

7.	 Місцеве	 інвестування	 та	 підтримка	 реалізації	 інвести-
ційних	 проектів	 за	 рахунок	 коштів	 місцевого	 бюджету	 та/або	
кредитів	(позик),	залучених	під	місцеві	гарантії,	здійснюються	
в	 порядку,	 встановленому	 органами	 влади	 Автономної	 Респу-
бліки	Крим,	органами	місцевого	самоврядування,	відповідно	до			
вимог	бюджетного	законодавства.

{Статтю 2 доповнено частиною сьомою згідно із Законом  
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

8.	 Державне	 або	 місцеве	 інвестування	 в	 об’єкти	 приватної	
власності	здійснюється	за	умови	закріплення	в	державній	або	
комунальній	власності	частки	у	статутному	капіталі	юридичної	
особи,	 яка	 отримує	 таке	 інвестування	 за	 рахунок	 бюджетних	
коштів,	залежно	від	обсягу	вкладених	інвестицій.

{Статтю 2 доповнено частиною восьмою згідно із Законом  
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

Стаття 3. Інноваційна діяльність 
1.	 Інноваційною	 діяльністю	 є	 сукупність	 заходів,	 спрямо-

ваних	 на	 створення,	 впровадження,	 поширення	 та	 реалізацію	
інновацій	 відповідно	 до	 Закону	 України	 “Про	 інноваційну	 ді-
яльність”	(40-15)	з	метою	отримання	комерційного	та/або	соці-
ального	ефекту,	які	здійснюються	шляхом	реалізації	інвестицій,	
вкладених	в	об’єкти	інноваційної	діяльності.

{Частина перша статті 3 в редакції Закону № 4218-VI  
(4218-17) від 22.12.2011}	
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Стаття 4. Об’єкти інвестиційної діяльності 
Об’єктами	 інвестиційної	 діяльності	 можуть	 бути	 будь-яке	

майно,	в	тому	числі	основні	фонди	і	оборотні	кошти	в	усіх	га-
лузях	економіки,	цінні	папери	(крім	векселів),	цільові	грошові	
вклади,	 науково-технічна	 продукція,	 інтелектуальні	 цінності,	
інші	об’єкти	власності,	а	також	майнові	права.

{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із  
Законом № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

Забороняється	інвестування	в	об’єкти,	створення	і	викорис-
тання	яких	не	відповідає	вимогам	санітарно-гігієнічних,	радіа-
ційних,	 екологічних,	 архітектурних	 та	 інших	 норм,	 встановле-
них	законодавством	України,	а	також	порушує	права	та	інтереси	
громадян,	юридичних	осіб	і	держави,	що	охороняються	законом.	

Інвестування	та	фінансування	будівництва	об’єктів	житло-
вого	будівництва	з	використанням	недержавних	коштів,	залу-
чених	від	фізичних	та	юридичних	осіб,	у	тому	числі	в	управлін-
ня,	може	здійснюватися	виключно	через	фонди	фінансування	
будівництва,	фонди	операцій	з	нерухомістю,	інститути	спільно-
го	інвестування,	а	також	шляхом	емісії	цільових	облігацій	під-
приємств,	виконання	зобов’язань	за	якими	здійснюється	шля-
хом	передачі	об’єкта	(частини	об’єкта)	житлового	будівництва.			
Інші	способи	фінансування	будівництва	таких	об’єктів	визна-
чаються	виключно	законами.

{Статтю 4 доповнено частиною третьою згідно із Законом 
№ 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005; в редакції Закону № 2367-VI 
(2367-17) від 29.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 3461-VI (3461-17) від 02.06.2011}	

Стаття 5. Суб’єкти інвестиційної діяльності 
1.	Суб’єктами	(інвесторами	і	учасниками)	інвестиційної	ді-

яльності	можуть	бути	громадяни	і	юридичні	особи	України	та	
іноземних	держав,	а	також	держави.	

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 1955-12 від 10.12.91}	

Недержавні	пенсійні	фонди,	інститути	спільного	інвестуван-
ня,	страховики	та	фінансові	установи	—	юридичні	особи	публіч-
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ного	 права	 здійснюють	 інвестиційну	 діяльність	 відповідно	 до	
законодавства,	що	визначає	особливості	їх	діяльності.	

{Частину першу статті 5 доповнено абзацом другим згідно 
із Законом № 2367-VI (2367-17) від 29.06.2010; із змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 5080-VI (5080-17) від 05.07.2012}	

2.	 Інвестори	 —	 суб’єкти	 інвестиційної	 діяльності,	 які	 при-
ймають	рішення	про	вкладення	власних,	позичкових	і	залуче-
них	майнових	та	інтелектуальних	цінностей	в	об’єкти	інвесту-
вання.

Інвестори	можуть	виступати	в	ролі	вкладників,	кредиторів,	
покупців,	а	також	виконувати	функції	будь-якого	учасника	ін-
вестиційної	діяльності.	

3.	Учасниками	інвестиційної	діяльності	можуть	бути	грома-
дяни	та	юридичні	особи	України,	інших	держав,	які	забезпечу-
ють	реалізацію	 інвестицій	як	виконавці	замовлень	або	на	під-
ставі	доручення	інвестора.	

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність 
Відносини,	 що	 виникають	 при	 здійсненні	 інвестиційної	 ді-

яльності	на	Україні,	регулюються	цим	Законом,	 іншими	зако-
нодавчими	актами	України.	

Інвестиційна	діяльність	суб’єктів	України	за	її	межами	регу-
люється	 законодавством	 іноземної	 держави,	 на	 території	 якої	
ця	діяльність	здійснюється,	відповідними	договорами	України,		
а	також	спеціальним	законодавством	України.	

{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із  
Законом № 1955-12 від 10.12.91}	

Особливості	здійснення	інвестиційної	діяльності	на	терито-
рії	України	суб’єктами	інвестиційної	діяльності,	розташовани-
ми	за	межами	України,	а	також	цих	суб’єктів	і	суб’єктів	України	
в	зонах	вільного	підприємництва	на	Україні	визначаються	спе-
ціальним	законодавством	України.	

Особливості	здійснення	інвестиційної	діяльності	на	терито-
рії	Автономної	Республіки	Крим	визначаються	Законом	Укра-
їни	“Про	особливості	провадження	інвестиційної	діяльності	на		
території	Автономної	Республіки	Крим”	(639-18).
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{Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом 
№ 639-VII (639-18) від 10.10.2013}	

II. ЗДІЙСНЕННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 7. Права суб’єктів інвестиційної діяльності 
1.	Всі	суб’єкти	інвестиційної	діяльності	незалежно	від	форм	

власності	та	господарювання	мають	рівні	права	щодо	здійснен-
ня	інвестиційної	діяльності,	якщо	інше	не	передбачено	законо-
давчими	актами	України.	

Розміщення	інвестицій	у	будь-яких	об’єктах,	крім	тих,	інвес-
тування	в	які	заборонено	або	обмежено	цим	Законом,	іншими	
актами	законодавства	України,	визнається	невід’ємним	правом	
інвестора	і	охороняється	законом.	

2.	Інвестор	самостійно	визначає	цілі,	напрями,	види	й	обсяги	
інвестицій,	залучає	для	їх	реалізації	на	договірній	основі	будь-
яких	учасників	інвестиційної	діяльності,	у	тому	числі	шляхом	
організації	конкурсів	і	торгів.	

3.	 За	 рішенням	 інвестора	 права	 володіння,	 користування	
і	 розпорядження	 інвестиціями,	 а	 також	 результатами	 їх	 здій-
снення	можуть	бути	передані	іншим	громадянам	та	юридичним	
особам	 у	 порядку,	 встановленому	 законом.	 Взаємовідносини	
при	такій	передачі	прав	регулюються	ними	самостійно	на	осно-
ві	договорів.	

4.	Для	інвестування	можуть	бути	залучені	фінансові	кошти		
у	вигляді	кредитів,	випуску	в	установленому	 	законодавством		
порядку	цінних	паперів	і	позик.	

Майно	 інвестора	 може	 бути	 використано	 ним	 для	 забезпе-
чення	його	зобов’язань.	У	заставу	приймається	тільки	таке	май-
но,	яке	перебуває	у	власності	позичальника	або	належить	йому	
на	праві	повного	господарського	відання,	якщо	інше	не	перед-
бачено	законодавчими	актами	України.	Заставлене	майно	при	
порушенні	заставних	зобов’язань	може	бути	реалізовано	відпо-
відно	до	чинного	законодавства.	
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5.	Інвестор	має	право	володіти,	користуватися	і	розпоряджа-
тися	об’єктами	та	результатами	інвестицій,	включаючи	реінвес-
тиції	та	торговельні	операції	на	території	України,	відповідно	до	
законодавчих	актів	України.	

Для	державних	підприємств,	що	виступають	інвесторами	за	
межами	України	та	яким	відкрито	 іпотечний	кредит,	встанов-
люється	гарантія	по	цих	інвестиціях	з	боку	держави.	

{Абзац третій частини п’ятої статті 7 виключено на під-
ставі Закону № 1955-12 від 10.12.91}	

6.	Інвестор	має	право	на	придбання	необхідного	йому	майна		
у	громадян	і	юридичних	осіб	безпосередньо	або	через	посеред-
ників	за	цінами	і	на	умовах,	що	визначаються	за	домовленістю		
сторін,	якщо	це	не	суперечить	законодавству	України,	без	об-
меження	за	обсягом	і	номенклатурою.	

Стаття 8. Обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності 
1.	 Інвестор	 у	 випадках	 і	 порядку,	 встановлених	 законодав-

ством	України,	зобов’язаний:	
подати	фінансовим	органам	декларацію	про	обсяги	і	джерела	

здійснюваних	ним	інвестицій;	
одержати	висновок	з	оцінки	впливу	на	довкілля	у	випадках	

та	порядку,	встановлених	Законом	України	“Про	оцінку	впливу	
на	довкілля”	(2059-19);	

{Частину першу статті 8 доповнено новим абзацом згідно із   
Законом № 2059-VIII (2059-19) від 23.05.2017}	

одержати	дозвіл	на	виконання	будівельних	робіт	у	випадках	
та	порядку,	встановлених	Законом	України	“Про	регулювання	
містобудівної	діяльності”	(3038-17);		

{Абзац частини першої статті 8 в редакції Закону № 3038-VI 
(3038-17) від 17.02.2011}	

одержати	письмовий	звіт	експертизи	проекту	будівництва	у	
випадках	та	порядку,	встановлених	статтею	31	Закону	України	
“Про	регулювання	містобудівної	діяльності	(3038-17);	

{Абзац частини першої статті 8 в редакції Закону  
№ 185/98-ВР від 05.03.98; із змінами, внесеними згідно із Зако-
нами № 1026-V (1026-16) від 16.05.2007, № 800-VI (800-17) від 
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25.12.2008; в редакції Закону № 3038-VI (3038-17) від 17.02.2011; 
із змінами, внесеними згідно із Законами № 4218-VI (4218-17) від 
22.12.2011, № 4220-VI (4220-17) від 22.12.2011}	

одержати	позитивний	висновок	державної	експертизи	інвес-
тиційного	проекту	у	випадках	та	порядку,	встановлених	Кабіне-
том	Міністрів	України.		

{Частину першу статті 8 доповнено абзацом згідно із Зако-
ном № 3038-VI (3038-17) від 17.02.2011}	

2.	Суб’єкти	інвестиційної	діяльності	зобов’язані:	
додержувати	державних	норм	і	стандартів,	порядок	встанов-

лення	яких	визначається	законодавством	України;	
виконувати	вимоги	державних	органів	і	посадових	осіб,	що	

пред’являються	в	межах	їх	компетенції;	
подавати	в	установленому	порядку	бухгалтерську	 і	 статис-

тичну	звітність;	
не	допускати	недобросовісної	конкуренції	і	виконувати	ви-

моги	законодавства	про	захист	економічної	конкуренції;	
{Абзац п’ятий частини другої статті 8 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003}	
{Абзац шостий частини другої статті 8 виключено на під-

ставі  Закону № 1955-12 від 10.12.91}	
сплачувати	податки,	збори	(обов’язкові	платежі)	в	розмірах	

та	у	порядку,	визначених	законами	України.	
{Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом 

№ 2899-III (2899-14) від 20.12.2001}	
3.	Для	проведення	господарської	діяльності,	яка	підлягає	лі-

цензуванню,	 учасники	 інвестиційної	 діяльності	 повинні	 одер-
жати	відповідну	ліцензію,	що	видається	в	порядку,	встановле-
ному	законодавством.

{Частина третя статті 8 в редакції Закону № 3370-IV 
(3370-15) від 19.01.2006}	

Стаття 9. Відносини між суб’єктами інвестиційної діяль-
ності 

Основним	правовим	документом,	який	регулює	взаємовідно-
сини	між	суб’єктами	інвестиційної	діяльності,	є	договір	(угода).	
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Укладення	 договорів,	 вибір	 партнерів,	 визначення	 зобов’я-	
зань,	 будь-яких	 інших	 умов	 господарських	 взаємовідносин,				
що	не	суперечать	законодавству	України,	є	виключною	компе-
тенцією	суб’єктів	інвестиційної	діяльності.	

Інвестування	та	фінансування	однієї	квартири	в	об’єкті	бу-
дівництва	 кількома	 інвесторами	 можливе	 виключно	 за	 умови	
укладення	між	ними	договору	в	письмовій	формі,	в	якому	ви-
значаються	частка	кожного	інвестора	та	порядок	внесення	ним	
відповідної	інвестиції.

{Статтю 9 доповнено частиною згідно із Законом № 2367-VI 
(2367-17) від 29.06.2010}	

Втручання	державних	органів	та	посадових	осіб	у	реалізацію	
договірних	 відносин	 між	 суб’єктами	 інвестиційної	 діяльності		
зверх	своєї	компетенції	не	допускається.	

Стаття 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності 
1.	Інвестиційна	діяльність	може	здійснюватись	за	рахунок:
власних	 фінансових	 ресурсів	 інвестора	 (прибуток,	 аморти-

заційні	 відрахування,	 відшкодування	 збитків	 від	 аварій,	 сти-
хійного	лиха,	грошові	нагромадження	і	заощадження	громадян,	
юридичних	осіб	тощо);

позичкових	фінансових	коштів	інвестора	(облігаційні	пози-
ки,	банківські	та	бюджетні	кредити);

залучених	фінансових	коштів	інвестора	(кошти,	одержані		від	
продажу	акцій,	пайові	та	інші	внески	громадян	і	юридичних	осіб);

бюджетних	інвестиційних	асигнувань;
безоплатних	та	благодійних	внесків,	пожертвувань	організа-

цій,	підприємств	і	громадян.	

III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної                 
діяльності 

Державне	 регулювання	 інвестиційної	 діяльності	 здійсню-
ється	з	метою	реалізації	економічної,	науково-технічної	і	соці-
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альної	політики,	виходячи	з	цілей	та	показників	економічного	і	
соціального	розвитку	України,	державних	та	регіональних	про-
грам	розвитку	економіки,	державного	і	місцевих	бюджетів,	зо-
крема	передбачених	у	них	обсягів	фінансування	інвестиційної	
діяльності.

{Частина перша статті 11 в редакції Закону № 4218-VI 
(4218-17) від 22.12.2011}	

При	цьому	створюються	пільгові	умови	інвесторам,	що	здій-
снюють	 інвестиційну	діяльність	у	найбільш	важливих	для	за-
доволення	суспільних	потреб	напрямах,	насамперед	соціальній	
сфері,	 технічному	 і	 технологічному	 вдосконаленні	 виробни-
цтва,	створенні	нових	робочих	місць	для	громадян,	які	потребу-
ють	соціального	захисту,	впровадженні	відкриттів	 і	винаходів,	
в	агропромисловому	комплексі,	в	реалізації	програм	ліквідації	
наслідків	 Чорнобильської	 аварії,	 у	 виробництві	 будівельних	
матеріалів,	в	галузі	освіти,	культури,	охорони	культурної	спад-
щини,	охорони	навколишнього	середовища	і	здоров’я.

{Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 40-IV (40-15) від 04.07.2002 — набирає чинності 
з 01.01.2003 року — дію зупинено на 2003 рік згідно із Законом  
№ 380-IV (380-15) від  26.12.2002, дію зупинено на 2004 рік згідно 
із Законом № 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, дію зупинено на 
2005 рік згідно із Законом № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004; із 
змінами, внесеними згідно із Законами № 2505-IV (2505-15) від 
25.03.2005, № 2518-VI (2518-17) від 09.09.2010}	

Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної               
діяльності	

1.	Державне	регулювання	інвестиційної	діяльності	включає	
управління	 державними	 інвестиціями,	 а	 також	 регулювання		
умов	інвестиційної	діяльності	і	контроль	за	її	здійсненням	усіма	
інвесторами	та	учасниками	інвестиційної	діяльності.	

2.	 Управління	 державними	 інвестиціями	 здійснюється	 орга-
нами	державної	влади	та	органами	влади	Автономної	Республіки	
Крим	та	включає	планування,	визначення	умов	і	виконання	кон-
кретних	дій	по	інвестуванню	бюджетних	і	позабюджетних	коштів.
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{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

3.	Регулювання	умов	інвестиційної	діяльності	здійснюється	
шляхом:	

{Абзац другий частини третьої статті 12 виключено на під-
ставі Закону № 2899-III (2899-14) від 20.12.2001}	

{Абзац третій частини третьої статті 12 виключено на під-
ставі Закону № 2899-III (2899-14) від 20.12.2001}	

подання	 фінансової	 допомоги	 у	 вигляді	 дотацій,	 субсидій,	
субвенцій,	бюджетних	позик	на	розвиток	окремих	регіонів,	га-
лузей,	виробництв;	

державних	норм	та	стандартів;	
заходів	щодо	розвитку	та	захисту	економічної	конкуренції;	
{Абзац частини третьої статті 12 в редакції Закону  

№ 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003}	
роздержавлення	і	приватизації	власності;	
визначення	 умов	 користування	 землею,	 водою	 та	 іншими	

природними	ресурсами;	
політики	ціноутворення;	
проведення	державної	експертизи	інвестиційних	проектів;	
{Абзац десятий частини третьої статті 12 в редакції За-

кону № 185/98-ВР від 05.03.98; із змінами, внесеними згідно із  
Законами № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011, № 4220-VI  
(4220-17) від 22.12.2011}	

інших	заходів.	

Стаття 12-1. Державна підтримка для реалізації інвестицій-
них проектів 

{Назва статті 12-1 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

1.	 Напрями	 інвестиційної	 діяльності,	 за	 якими	 надається	
державна	підтримка	для	реалізації	інвестиційних	проектів,	ви-
значаються	 стратегічними	 або	 програмними	 документами,	 за-
твердженими	в	установленому	законодавством	порядку.	

Державна	 підтримка	 для	 реалізації	 інвестиційних	 проектів	
надається	шляхом:	
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співфінансування	реалізації	інвестиційних	проектів	за	раху-
нок	коштів	державного	бюджету;	

надання	відповідно	до	законодавства	для	реалізації	інвести-
ційних	проектів	державних	гарантій	з	метою	забезпечення	ви-
конання	боргових	зобов’язань	за	запозиченнями	суб’єкта	госпо-
дарювання;	

кредитування	за	рахунок	коштів	державного	бюджету	суб’єк-	
тів	господарювання	для	реалізації	інвестиційних	проектів;	

повної	або	часткової	компенсації	за	рахунок	коштів	держав-
ного	бюджету	відсотків	за	кредитами	суб’єктів	господарювання		
для	реалізації	інвестиційних	проектів;	

застосування	інших	форм,	передбачених	цим	Законом.
{Частина перша статті 12-1 в редакції Закону № 1981-VIII 

(1981-19) від 23.03.2017}	
{Частину другу статті 12-1 виключено на підставі Закону  

№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	
3.	 Відбір	 інвестиційних	 проектів,	 для	 реалізації	 яких	 нада-

ється	державна	підтримка,	здійснюється	на	конкурсній	основі	з	
урахуванням	результатів	державної	експертизи,	проведеної	від-
повідно	до	статті	15	цього	Закону.	

Перелік	документів,	що	подаються	для	такого	відбору,	а	та-
кож	порядок	(742-2017-п)	та	критерії	відбору	встановлюються	
Кабінетом	Міністрів	України	для	кожного	напряму,	за	яким	на-
дається	державна	підтримка	для	реалізації	відповідних	інвести-
ційних	проектів.

{Частина третя статті 12-1 в редакції Закону № 1981-VIII 
(1981-19) від 23.03.2017}	

4.	Основні	принципи	надання	державної	підтримки	для	реа-
лізації	інвестиційних	проектів	визначаються	законом.	

{Абзац перший частини четвертої статті 12-1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

Надання	такої	державної	підтримки	здійснюється	в	порядку,	
встановленому	Кабінетом	Міністрів	України.	

5.	 Органи,	 які	 проводять	 конкурсний	 відбір	 інвестиційних	
проектів	(крім	інвестиційних	проектів,	що	реалізуються	за	ра-
хунок	 коштів	 державного	 фонду	 регіонального	 розвитку),	 по-
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дають	 центральному	 органу	 виконавчої	 влади,	 що	 забезпечує	
формування	державної	політики	у	сфері	економічного	розвит-	
ку,	 інформацію	 про	 відібрані	 інвестиційні	 проекти	 за	 затвер-
дженою	ним	формою	(z0948-18).	

Інформація	про	відібрані	державні	 інвестиційні	проекти	та	
інвестиційні	 проекти,	 для	 реалізації	 яких	 надається	 державна	
підтримка,	 вноситься	 до	 Державного	 реєстру	 інвестиційних	
проектів,	ведення	якого	здійснюється	центральним	органом	ви-
конавчої	влади,	що	забезпечує	формування	державної	політики	
у	сфері	економічного	розвитку,	у	порядку	(1062-2017-п),	вста-
новленому	Кабінетом	Міністрів	України.

{Частина п’ята статті 12-1 в редакції Закону № 1981-VIII 
(1981-19) від 23.03.2017}	

6.	Інформація	щодо	інвестиційних	проектів	оприлюднюєть-
ся	 шляхом	 розміщення	 витягу	 з	 Державного	 реєстру	 інвести-
ційних	проектів	на	офіційному	веб-сайті	центрального	органу	
виконавчої	влади,	що	реалізує	державну	політику	у	сфері	еко-
номічного	розвитку.

{Частина шоста статті 12-1 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012; в редакції Закону 
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

{Закон доповнено статтею 12-1 згідно із Законом № 4218-VI 
(4218-17) від 22.12.2011}	

7.	Центральний	орган	виконавчої	влади,	що	реалізує	держав-
ну	політику	у	сфері	економічного	розвитку,	на	підставі	поданих	
суб’єктами	 інвестиційної	діяльності	 звітів	про	стан	(результа-
ти)	реалізації	інвестиційного	проекту,	для	реалізації	якого	нада-
но	державну	підтримку,	і	даних	Державного	реєстру	інвестицій-
них	проектів	забезпечує	здійснення	моніторингу	та	проведення	
аналізу	 ефективності	 державної	 підтримки	 для	 реалізації	 ін-
вестиційних	проектів	та	використання	державних	капітальних	
вкладень	у	встановленому	ним	порядку.	

Результати	такого	моніторингу	та	аналізу	використовуються	
органами	виконавчої	влади	під	час	складання	проекту	Держав-
ного	 бюджету	 України	 на	 наступний	 рік,	 а	 також	 для	 форму-
вання	пропозицій	до	Державного	бюджету	України	на	наступ-
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ні	бюджетні	періоди	щодо	видатків,	спрямованих	на	державну	
підтримку	для	реалізації	інвестиційних	проектів.

{Статтю 12-1 доповнено частиною сьомою згідно із Законом 
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

8.	Центральний	орган	виконавчої	влади,	що	реалізує	держав-
ну	 політику	 у	 сфері	 економічного	 розвитку,	 забезпечує	 збере-
ження	ним	конфіденційної	інформації,	пов’язаної	з	інвестицій-
ними	проектами.	

{Статтю 12-1 доповнено частиною восьмою згідно із Зако-
ном № 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

{Статтю 12-2 виключено на підставі Закону № 1981-VIII 
(1981-19) від 23.03.2017}	

Стаття 13. Порядок прийняття рішень щодо державних               
інвестицій 

{Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

1.	 Рішення	 щодо	 державних	 інвестиційних	 проектів	 при-
ймаються	 відповідно	 до	 бюджетного	 законодавства	 та	 цього	
Закону.

{Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із  
Законом № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011; в редакції Закону 
№ 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

{Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону  
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

3.	Верховна	Рада	України	затверджує	у	складі	Основних	на-
прямів	 економічного	 і	 соціального	 розвитку	 держави	 обсяги	
державних	інвестицій,	здійснюваних	за	рахунок	коштів	держав-
ного	бюджету.

{Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

Стаття 14. Порядок розміщення державного замовлення  
на виконання робіт у капітальному будівництві	

1.	Однією	із	форм	реалізації	державних	інвестицій	є	держав-
не	замовлення	на	виконання	робіт	у	капітальному	будівництві.
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{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

2.	Державне	замовлення	розміщується,	як	правило,	на	кон-
курсній	 основі	 з	 урахуванням	 економічної	 вигідності	 цих	 за-
мовлень	для	підприємств	та	організацій.	

3.	Прийняття	в	експлуатацію	об’єктів	державного	замовлен-
ня	 провадиться	 в	 порядку,	 що	 визначається	 Кабінетом	 Міні-
стрів	України.

{Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

Стаття 15. Державна експертиза інвестиційних проектів 
1.	 Обов’язковій	 державній	 експертизі	 підлягають	 інвести-

ційні	 проекти,	 що	 реалізуються	 із	 залученням	 бюджетних	 ко-
штів,	коштів	державних	підприємств,	установ	та	організацій,	а	
також	за	рахунок	кредитів,	наданих	під	державні	гарантії,	інших	
форм	державної	підтримки	для	реалізації	інвестиційних	проек-
тів,	передбачених	цим	Законом,	крім	об’єктів	будівництва,	що			
споруджуються	(реконструюються)	із	залученням	коштів	Фон-
ду	енергоефективності.	

{Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017, № 2095-VIII 
(2095-19) від 08.06.2017}	

2.	Державна		експертиза	інвестиційних	проектів	проводить-
ся	в	порядку	(701-2011-п),	встановленому	Кабінетом	Міністрів	
України,	крім	інвестиційних	проектів,	що	реалізуються	за	раху-
нок	коштів	державного	фонду	регіонального	розвитку.	

{Абзац перший частини другої статті 15 із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 1981-VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

Інвестиційні	 проекти,	 що	 реалізуються	 за	 рахунок	 коштів	
державного	фонду	регіонального	розвитку,	підлягають	розгля-
ду	відповідно	до	бюджетного	законодавства.	

{Частину другу статті 15 доповнено абзацом другим згідно із 
Законом № 1981-VIII (1981-19 від 23.03.2017}	

3.	 Державна	 експертиза	 інвестиційних	 проектів	 повинна	
враховувати	оцінку	економічної	ефективності.
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{Статтю 15 доповнено частиною третьою згідно із Законом 
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011; в редакції Закону № 1981-
VIII (1981-19) від 23.03.2017}	

{Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1955-
12 від 10.12.91, № 185/98-ВР від 05.03.98, № 1026-V (1026-16) від 
16.05.2007, № 800-VI (800-17) від 25.12.2008, № 2367-VI (2367-17) 
від 29.06.2010; в редакції Закону № 3038-VI (3038-17) від 17.02.2011}	

Стаття 16. Регулювання інвестиційної діяльності Верхов- 
ною Радою Автономної Республіки Крим та органами місце-
вого самоврядування

{Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

Верховна	Рада	Автономної	Республіки	Крим	та	органи	міс-
цевого	 самоврядування	 у	 межах	 своїх	 повноважень	 здійсню-
ють	регулювання	інвестиційної	діяльності	на	своїй	території,	в	
тому	 числі	 шляхом	 погодження	 питань	 про	 створення	 вироб-
ничих	і	соціальних	об’єктів,	використання	природних	ресурсів		
суб’єктами	інвестиційної	діяльності.	

{Частину другу статті 16 виключено на підставі Закону  
№ 1955-12 від 10.12.91}	

{Текст статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

Стаття 17. Ціноутворення в інвестиційній діяльності 
Вартість	продукції,	робіт	і	послуг	у	процесі	інвестиційної	ді-

яльності	визначається	за	вільними	цінами	 і	тарифами,	в	тому	
числі	за	підсумками	конкурсів	(торгів),	а	у	випадках,	передба-
чених	 законодавчими	 актами,	 за	 державними	 фіксованими	 та		
регульованими	цінами	і	тарифами.	

Вартість	будівництва	визначається	з	використанням	націо-
нальних	 стандартів	 з	 ціноутворення,	 які	 є	 обов’язковими	 при	
здійсненні	будівництва	об’єктів	із	залученням	коштів	Держав-
ного	бюджету	України,	бюджету	Автономної	Республіки	Крим,	
місцевих	бюджетів,	а	також	коштів	державних	та	комунальних	
підприємств,	установ	та	організацій.
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{Частина друга статті 17 в редакції Закону № 185/98-ВР 
(185/98-ВР)від 05.03.98; із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 4218-VI (4218-17) від 22.12.2011}	

IV. ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ 

Стаття 18. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності 
1.	Держава	гарантує	стабільність	умов	здійснення	інвестицій-

ної	діяльності,	додержання	прав	і	законних	інтересів	її	суб’єктів.
Умови	 договорів,	 укладених	 між	 суб’єктами	 інвестиційної	

діяльності,	зберігають	свою	чинність	на	весь	строк	дії	цих	до-
говорів	 і	у	випадках,	коли	після	 їх	укладення	законодавством	
(крім	 податкового,	 митного	 та	 валютного	 законодавства,	 а	 та-
кож	законодавства	з	питань	ліцензування	певних	видів	госпо-
дарської	діяльності)	встановлено	умови,	що	погіршують	стано-
вище	суб’єктів	або	обмежують	 їх	права,	якщо	вони	не	дійшли	
згоди	про	зміну	умов	договору.	

{Абзац другий частини першої статті 18 із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 2899-III (2899-14) від 20.12.2001}

2.	Державні	органи	та	їх	посадові	особи	не	мають	права	втру-
чатися	 в	 діяльність	 суб’єктів	 інвестиційної	 діяльності,	 крім	
випадків,	 коли	 таке	 втручання	 допускається	 чинним	 законо-
давством	і	здійснюється	в	межах	компетенції	цих	органів	та	по-
садових	осіб.

Ніхто	 не	 має	 права	 обмежувати	 права	 інвесторів	 у	 виборі	
об’єктів	інвестування,	за	винятком	випадків,	передбачених	цим	
Законом.

У	 разі	 прийняття	 державними	 або	 іншими	 органами	 актів,		
що	 порушують	 права	 інвесторів	 і	 учасників	 інвестиційної	 ді-
яльності,	 збитки,	 завдані	 суб’єктам	 інвестиційної	 діяльності,	
підлягають	 відшкодуванню	 у	 повному	 обсязі	 цими	 органами.				
Спори	про	відшкодування	збитків	розв’язуються	судом.	

{Абзац третій частини другої статті 18 із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 762-IV (762-15) від 15.05.2003}	
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Стаття 19. Захист інвестицій 
1.	Захист	інвестицій	—	це	комплекс	організаційних,	технічних	

та	правових	заходів,	спрямованих	на	створення	умов,	які	спри-
яють	збереженню	інвестицій,	досягненню	цілі	внесення		інвес-
тицій,	 ефективній	 діяльності	 об’єктів	 інвестування	 та	 реінвес-
тування,	захисту	законних	прав	та	 інтересів	 інвесторів,	у	тому	
числі	права	на	отримання	прибутку	(доходу)	від	інвестицій.

Держава	 гарантує	 захист	 інвестицій	 незалежно	 від	 форм	
власності,	а	також	іноземних	інвестицій.	Захист	інвестицій	за-
безпечується	законодавством	України,	а	також	міжнародними	
договорами	 України.	 Інвесторам,	 у	 тому	 числі	 іноземним,	 за-
безпечується	рівноправний	режим,	що	виключає	застосування	
заходів	дискримінаційного	характеру,	які	могли	б	перешкодити	
управлінню	 інвестиціями,	 їх	використанню	та	ліквідації,	 а	 та-
кож	передбачаються	умови	і	порядок	вивозу	вкладених	ціннос-
тей	і	результатів	інвестицій.

З	метою	забезпечення	сприятливого	та	стабільного	інвести-
ційного	режиму	держава	встановлює	державні	гарантії	захисту	
інвестицій.

Державні	 гарантії	 захисту	 інвестицій	 —	 це	 система	 право-
вих	норм,	які	спрямовані	на	захист	інвестицій	та	не	стосуються	
питань	фінансово-господарської	діяльності	учасників	інвести-
ційної	діяльності	та	сплати	ними	податків,	зборів	(обов’язкових	
платежів).	Державні	гарантії	захисту	інвестицій	не	можуть	бути	
скасовані	або	звужені	стосовно	інвестицій,	здійснених	у	період	
дії	цих	гарантій.	

{Абзац четвертий частини першої статті 19 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 2899-III (2899-14) від 20.12.2001}

{Частина перша статті 19 із  змінами, внесеними згідно із  
Законом № 1955-12 від 10.12.91; в редакції Закону № 697-XIV 
(697-14) від 21.05.99}	

{Офіційне тлумачення частини першої статті 19 див. в Рі-
шенні Конституційного Суду № 1-рп/2002 (v001p710-02) від 
29.01.2002}	

2.	 Інвестиції	 не	 можуть	 бути	 безоплатно	 націоналізовані,	
реквізовані	або	до	них	не	можуть	бути	застосовані	заходи,	то-
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тожні	за	наслідками.	Такі	заходи	можуть	застосовуватися	лише		
на	основі	законодавчих	актів	України	з	відшкодуванням	інвес-
тору	в	повному	обсязі	збитків,	заподіяних	у	зв’язку	з	припинен-
ням	інвестиційної	діяльності.	Порядок	відшкодування	збитків	
інвестору	визначається	в	зазначених	актах.

Внесені	 або	 придбані	 інвесторами	 цільові	 банківські	 вкла-
ди,	акції	та	 інші	цінні	папери,	платежі	за	набуте	майно	або	за	
орендні	права	у	разі	вилучення	відповідно	до	законодавчих	ак-
тів	України	відшкодовуються	інвесторам,	за	винятком	сум,	що		
виявилися	використаними	або	втраченими	в	результаті	дій	са-
мих	інвесторів	або	вчинених	за	їх	участю.	

3.	 Спори,	 що	 виникають	 в	 результаті	 здійснення	 інвести-
ційної	діяльності,	розглядаються	відповідно	судом	або	третей-
ським	судом.	

{Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 762-IV (762-15) від 15.05.2003}	

4.	Інвестиції	можуть,	а	у	випадках,	передбачених	законодав-
ством,	мають	бути	застраховані.	

Стаття 20. Відповідальність суб’єктів інвестиційної діяль-
ності	

При	 недодержанні	 договірних	 зобов’язань	 суб’єкти	 інвес-
тиційної	діяльності	несуть	майнову	та	 іншу	відповідальність,		
передбачену	 законодавством	 України	 і	 укладеними	 догово-	
рами.

Сплата	 штрафів	 і	 неустойок	 за	 порушення	 умов	 договорів,	
а	також	відшкодування	завданих	збитків	не	звільняють	винну		
сторону	від	виконання	зобов’язань,	якщо	інше	не	передбачено		
законом	або	договором.	

Стаття 21. Умови припинення інвестиційної діяльності 
Зупинення	або	припинення	інвестиційної	діяльності	прова-

диться	за	рішенням:
інвесторів,	при	цьому	інвестори	відшкодовують	збитки	учас-

никам	інвестиційної	діяльності;
правомочного	державного	органу.
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Рішення	державного	органу	про	зупинення	або	припинення	
інвестиційної	діяльності	може	бути	прийнято	з	таких	причин:

якщо	 її	 продовження	 може	 призвести	 до	 порушення	 вста-
новлених	законодавством	санітарно-гігієнічних,	архітектурних,		
екологічних	та	інших	норм,	прав	та	інтересів	громадян,	юридич-
них	осіб	і	держави,	що	охороняються	законом;

оголошення	 в	 установленому	 законом	 порядку	 інвестора	
банкрутом	внаслідок	неплатоспроможності;

стихійного	лиха;
запровадження	надзвичайного	стану.	

Стаття 22. Міжнародні договори 
Якщо	 міжнародним	 договором	 України	 встановлено	 інші		

правила,	ніж	ті,	що	містяться	в	законодавстві	про	інвестиційну		
діяльність	 України,	 то	 застосовуються	 правила	 міжнародного	
договору.	

	

Голова	Верховної	Ради	України																				Л.	КРАВЧУК	

м.	Київ,	18	вересня	1991	року	
								№	1560-XII
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Додаток М

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про режим іноземного інвестування
(чинний)

(Відомості	Верховної	Ради	України	(ВВР),	1996,	№	19,	ст.	80)	

{Вводиться	в	дію	Постановою	ВР	№	94/96-ВР	від	19.03.96					
ВВР,	1996,	№	19,	ст.	81}	

{Із	змінами,	внесеними	згідно	із	Законами	
№	997-XIV	(997-14)	від	16.07.99,	ВВР,	1999,	№	41,	ст.	372;	
№	1807-III	(1807-14)	від	08.06.2000,	ВВР,	2000,	№	38,	ст.	318;
№	762-IV	(762-15)	від	15.05.2003,	ВВР,	2003,	№	30,	ст.	247;	
№	1533-VI	(1533-17)	від	23.06.2009,	ВВР,	2009,	№	52,	ст.	763;	
№	2155-VI	(2155-17)	від	27.04.2010,	ВВР,	2010,	№	26,	ст.	270;	
№	2850-VI	(2850-17)	від	22.12.2010,	ВВР,	2011,	№	28,	ст.	252;	
№	4496-VI	(4496-17)	від	13.03.2012,	ВВР,	2013,	№	2,	ст.	4;	
№	4835-VI	(4835-17)	від	24.05.2012,	ВВР,	2013,	№	15,	ст.	112;	
№	406-VII	(406-18)	від	04.07.2013,	ВВР,	2014,	№	20–21,	ст.	712;	
№	1390-VIII	(1390-19)	від	31.05.2016,	ВВР,	2016,	№	28,	ст.	531}	
{У	тексті	Закону	слова	“статутний	фонд”	в	усіх	відмінках	 і			

числах	 замінено	 словами	 “статутний	 капітал”	 у	 відповідному	
відмінку	і	числі	№	2850-VI	(2850-17)	від	22.12.2010}	

Цей	 Закон	 визначає	 особливості	 режиму	 іноземного	 інвес-
тування	на	території	України,	виходячи	з	цілей,	принципів	і	по-
ложень	законодавства	України.	

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів, що вживаються в Законі 
Терміни,	 що	 вживаються	 в	 цьому	 Законі,	 мають	 таке	 зна-	

чення:	
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1)	іноземні	інвестори	—	суб’єкти,	які	провадять	інвестиційну	
діяльність	на	території	України,	а	саме:

юридичні	особи,	створені	відповідно	до	законодавства	іншо-
го,	ніж	законодавство	України;

фізичні	особи	—	іноземці,	які	не	мають	постійного	місця	про-
живання	на	території	України	і	не	обмежені	у	дієздатності;

іноземні	держави,	міжнародні	урядові	та	неурядові	організа-
ції;

інші	 іноземні	 суб’єкти	 інвестиційної	 діяльності,	 які	 визна-
ються	такими	відповідно	до	законодавства	України;	

2)	іноземні	інвестиції	—	цінності,	що	вкладаються	іноземни-
ми	 інвесторами	 в	 об’єкти	 інвестиційної	 діяльності	 відповідно		
до	законодавства	України	з	метою	отримання	прибутку	або	до-
сягнення	соціального	ефекту;	

3)	підприємство	з	іноземними	інвестиціями	—	підприємство	
(організація)	будь-якої	організаційно-правової	форми,	створе-
не	відповідно	до	законодавства	України,	іноземна	інвестиція	в	
статутному	капіталі	якого,	за	його	наявності,	становить	не	мен-
ше	10	відсотків.	

{Пункт 4 частини першої статті 1 виключено на підставі За-
кону № 1390-VIII (1390-19) від 31.05.2016}	

Підприємство	набирає	статусу	підприємства	з	іноземними	ін-
вестиціями	з	дня	зарахування	іноземної	інвестиції	на	його	баланс.	

Стаття 2. Види іноземних інвестицій 
Іноземні	інвестиції	можуть	здійснюватися	у	вигляді:
іноземної	валюти,	що	визнається	конвертованою	Національ-

ним	банком	України;
валюти	України	—	відповідно	до	законодавства	України;	
{Абзац третій статті 2 в редакції Закону №  1533-VI (1533-

17) від 23.06.2009}
будь-якого	рухомого	і	нерухомого	майна	та	пов’язаних	з	ним	

майнових	прав;
акцій,	облігацій,	інших	цінних	паперів,	а	також	корпоратив-

них	прав	(прав	власності	на	частку	(пай)	у	статутному	капіталі	
юридичної	особи,	створеної	відповідно	до	законодавства	Украї-
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ни	або	законодавства	інших	країн),	виражених	у	конвертованій	
валюті;

грошових	 вимог	 та	 права	 на	 вимоги	 виконання	 договірних	
зобов’язань,	 які	 гарантовані	 першокласними	 банками	 і	 мають	
вартість	у	конвертованій	валюті,	підтверджену	згідно	з	закона-
ми	 (процедурами)	 країни	 інвестора	 або	 міжнародними	 торго-
вельними	звичаями;

будь-яких	 прав	 інтелектуальної	 власності,	 вартість	 яких	 у	
конвертованій	валюті	підтверджена	згідно	з	законами	(проце-
дурами)	 країни	 інвестора	 або	 міжнародними	 торговельними	
звичаями,	а	також	підтверджена	експертною	оцінкою	в	Україні,		
включаючи	легалізовані	на	території	України	авторські	права,		
права	 на	 винаходи,	 корисні	 моделі,	 промислові	 зразки,	 знаки	
для	товарів	і	послуг,	ноу-хау	тощо;

прав	 на	 здійснення	 господарської	 діяльності,	 включаючи	
права	 на	 користування	 надрами	 та	 використання	 природних			
ресурсів,	 наданих	 відповідно	 до	 законодавства	 або	 договорів,	
вартість	 яких	 у	 конвертованій	 валюті	 підтверджена	 згідно	 з	
законами	 (процедурами)	 країни	 інвестора	 або	 міжнародними	
торговельними	звичаями;

інших	цінностей	відповідно	до	законодавства	України.	
{Частину другу статті 2 виключено на підставі Закону  

№ 2155-VI (2155-17) від 27.04.2010}	

Стаття 3. Форми здійснення іноземних інвестицій 
Іноземні	інвестиції	можуть	здійснюватися	у	таких	формах:
часткової	участі	у	підприємствах,	що	створюються	спільно	з	

українськими	юридичними	і	фізичними	особами,	або	придбан-
ня	частки	діючих	підприємств;

створення	підприємств,	що	повністю	належать	іноземним	ін-
весторам,	філій	та	інших	відокремлених	підрозділів	іноземних	
юридичних	осіб	або	придбання	у	власність	діючих	підприємств	
повністю;

придбання	 не	 забороненого	 законами	 України	 нерухомого	
чи	рухомого	майна,	включаючи	будинки,	квартири,	приміщен-
ня,	 обладнання,	 транспортні	 засоби	 та	 інші	 об’єкти	 власності,		
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шляхом	прямого	одержання	майна	та	майнових	комплексів	або	
у	вигляді	акцій,	облігацій	та	інших	цінних	паперів;

придбання	самостійно	чи	за	участю	українських	юридичних	
або	фізичних	осіб	прав	на	користування	землею	та	використан-
ня	природних	ресурсів	на	території	України;

придбання	інших	майнових	прав;
господарської	 (підприємницької)	 діяльності	 на	 основі	 угод	

про	розподіл	продукції;	
{Статтю 3 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом  

№ 1807-III (1807-14) від 08.06.2000}
в	інших	формах,	які	не	заборонені	законами	України,	в	тому	

числі	 без	 створення	 юридичної	 особи	 на	 підставі	 договорів	 із	
суб’єктами	господарської	діяльності	України.	

Стаття 4. Об’єкти іноземного інвестування 
Іноземні	інвестиції	можуть	вкладатися	в	будь-які	об’єкти,	ін-

вестування	в	які	не	заборонено	законами	України.	

Стаття 5. Оцінка іноземних інвестицій 
Іноземні	інвестиції	та	інвестиції	українських	партнерів,	вклю-

чаючи	внески	до	статутного	капіталу	підприємств,	оцінюються	в	
іноземній	конвертованій	валюті	та	у	валюті	України	за	домовле-
ністю	сторін	на	основі	цін	міжнародних	ринків	або	ринку	України.	

Перерахування	 інвестиційних	сум	в	 іноземній	валюті	у	ва-
люту	України	здійснюється	за	офіційним	курсом	валюти	Укра-
їни,	визначеним	Національним	банком	України.	

При	реінвестиціях	прибутку,	доходу	та	інших	коштів,	одер-
жаних	у	валюті	України	внаслідок	здійснення	іноземних	інвес-
тицій,	перерахування	інвестиційних	сум	провадиться	за	офіцій-
ним	курсом	валюти	України,	визначеним	Національним	банком		
України	на	дату	фактичного	здійснення	реінвестицій.	

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність іно-
земних інвесторів на території України 

Відносини,	 пов’язані	 з	 іноземними	 інвестиціями	 в	 Україні,	
регулюються	 цим	 Законом,	 іншими	 законодавчими	 актами	 та	
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міжнародними	договорами	України.	Якщо	міжнародним	дого-
вором	України	встановлені	інші	правила,	ніж	ті,	що	передбачені	
законодавством	України	про	іноземні	інвестиції,	застосовують-
ся	правила	міжнародного	договору.	

Розділ II 
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ  

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ	

Стаття 7. Правовий режим інвестиційної діяльності 
Для	 іноземних	 інвесторів	 на	 території	 України	 встановлю-

ється	 національний	 режим	 інвестиційної	 та	 іншої	 господар-
ської	діяльності,	за	винятками,	передбаченими	законодавством	
України	та	міжнародними	договорами	України.	

Для	окремих	суб’єктів	підприємницької	діяльності,	які	здій-
снюють	 інвестиційні	 проекти	 із	 залученням	 іноземних	 інвес-
тицій,	що	реалізуються	відповідно	до	державних	програм	роз-	
витку	пріоритетних	галузей	економіки,	соціальної	сфери	і	тери-
торій,	може	встановлюватися	пільговий	режим	інвестиційної	та	
іншої	господарської	діяльності.	

Законами	України	можуть	визначатися	території,	на	яких	ді-
яльність	іноземних	інвесторів	та	підприємств	з	іноземними	ін-
вестиціями	обмежується	або	забороняється,	виходячи	з	вимог	
забезпечення	національної	безпеки.	

Стаття 8. Гарантії у разі зміни законодавства 
Якщо	 в	 подальшому	 спеціальним	 законодавством	 України		

про	 іноземні	 інвестиції	 будуть	 змінюватися	 гарантії	 захисту	
іноземних	 інвестицій,	 зазначені	 в	 розділі	 II	 цього	 Закону,	 то		
протягом	десяти	років	з	дня	набрання	чинності	таким	законо-
давством	на	вимогу	 іноземного	 інвестора	застосовуються	дер-
жавні	гарантії	захисту	іноземних	інвестицій,	зазначені	в	цьому	
Законі.

До	прав	і	обов’язків	сторін,	визначених	угодою	про	розподіл	
продукції,	протягом	строку	її	дії	застосовується	законодавство	
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України,	 чинне	 на	 момент	 її	 укладення.	 Зазначені	 гарантії	 не	
поширюються	 на	 зміни	 законодавства,	 що	 стосуються	 питань	
оборони,	національної	безпеки,	забезпечення	громадського	по-
рядку,	охорони	довкілля.	

{Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом № 1807-III 
(1807-14) від 08.06.2000}

Стаття 9. Гарантії щодо примусових вилучень, а також                 
незаконних дій державних органів та їх посадових осіб	

Іноземні	інвестиції	в	Україні	не	підлягають	націоналізації.	
Державні	органи	не	мають	права	реквізувати	іноземні	інвес-

тиції,	за	винятком	випадків	здійснення	рятівних	заходів	у	разі	
стихійного	лиха,	аварій,	епідемій,	епізоотій.	Зазначена	реквізи-
ція	може	бути	проведена	на	підставі	рішень	органів,	уповнова-
жених	на	це	Кабінетом	Міністрів	України.	

Рішення	про	реквізицію	іноземних	інвестицій	та	умови	ком-
пенсації	можуть	бути	оскаржені	в	судовому	порядку	відповідно	
до	статті	26	цього	Закону.	

Стаття 10. Компенсація і відшкодування збитків іноземним                 
інвесторам 

Іноземні	 інвестори	мають	право	на	відшкодування	збитків,	
включаючи	упущену	вигоду	і	моральну	шкоду,	завданих	їм	вна-
слідок	 дій,	 бездіяльності	 або	 неналежного	 виконання	 держав-
ними	органами	України	чи	їх	посадовими	особами,	передбаче-
них	законодавством	обов’язків	щодо	 іноземного	 інвестора	або	
підприємства	з	іноземними	інвестиціями,	відповідно	до	законо-
давства	України.	

Усі	понесені	витрати	та	збитки	іноземних	інвесторів,	завда-
ні	їм	внаслідок	дій,	зазначених	у	статті	9	та	частині	першій	цієї	
статті,	повинні	бути	відшкодовані	на	основі	поточних	ринкових	
цін	та/або	обґрунтованої	оцінки,	підтверджених	аудитором	чи	
аудиторською	фірмою.	

Компенсація,	 що	 виплачується	 іноземному	 інвестору,	 по-	
винна	бути	швидкою,	адекватною	та	ефективною.	Компенсація,			
що	виплачується	іноземному	інвестору	внаслідок	дій,	зазначе-
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них	у	статті	9	цього	Закону,	визначається	на	момент	припинен-
ня	права	власності.

Компенсація,	що	виплачується	іноземному	інвестору	внаслі-
док	дій,	зазначених	у	частині	першій	цієї	статті,	визначається	на	
час	 фактичного	 здійснення	 рішення	 про	 відшкодування	 збит-
ків.	Сума	компенсації	повинна	виплачуватись	у	валюті,	в	якій	
були	здійснені	інвестиції,	чи	в	будь-якій	іншій	прийнятній	для		
іноземного	інвестора	валюті	відповідно	до	законодавства	Укра-
їни.	З	моменту	виникнення	права	на	компенсацію	і	до	моменту	
її	виплати	на	суму	компенсації	нараховуються	відсотки	згідно	з	
середньою	ставкою	відсотка,	за	яким	лондонські	банки	надають	
позики	першокласним	банкам	на	ринку	євровалют	(ЛІБОР).	

Стаття 11. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяль-
ності 

У	 разі	 припинення	 інвестиційної	 діяльності	 іноземний	 ін-
вестор	має	право	на	повернення	не	пізніше	шести	місяців	з	дня		
припинення	цієї	діяльності	своїх	інвестицій	в	натуральній	фор-
мі	або	у	валюті	інвестування	в	сумі	фактичного	внеску	(з	ураху-
ванням	можливого	зменшення	статутного	капіталу)	без	сплати	
мита,	а	також	доходів	з	цих	інвестицій	у	грошовій	чи	товарній	
формі	за	реальною	ринковою	вартістю	на	момент	припинення	
інвестиційної	діяльності,	якщо	інше	не	встановлено	законодав-
ством	або	міжнародними	договорами	України.	

Стаття 12. Гарантії переказу прибутків, доходів та інших                  
коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвести-
цій 

Іноземним	інвесторам	після	сплати	податків,	зборів	та	інших	
обов’язкових	 платежів	 гарантується	 безперешкодний	 і	 негай-
ний	переказ	за	кордон	їх	прибутків,	доходів	та	інших	коштів	в	
іноземній	валюті,	одержаних	на	законних	підставах	внаслідок	
здійснення	іноземних	інвестицій.	

Порядок	переказу	за	кордон	прибутків,	доходів	та	інших	ко-
штів,	 одержаних	 внаслідок	 здійснення	 іноземних	 інвестицій,	
визначається	Національним	банком	України.	
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Розділ III 
КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ  

ІНВЕСТИЦІЙ 

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 1390-VIII (1390-19) від 31.05.2016}	

{Статтю 13 виключено на підставі Закону № 1390-VIII 
(1390-19) від 31.05.2016}	

{Статтю 14 виключено на підставі Закону № 1390-VIII 
(1390-19) від 31.05.2016}	

	
Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції 
Підприємства	з	іноземними	інвестиціями	та	установи	банків	

подають	статистичну	звітність	про	здійснення	іноземних	інвес-
тицій	відповідно	до	законодавства.

{Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-
VII (406-18) від 04.07.2013; текст статті 15 в редакції Закону 
№ 1390-VIII (1390-19) від 31.05.2016}	

Розділ IV 
ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

Стаття 16. Організаційно-правові форми підприємств з                 
іноземними інвестиціями 

На	території	України	підприємства	з	іноземними	інвестиці-
ями	 створюються	 і	 діють	 у	 формах,	 передбачених	 законодав-
ством	України.	

Стаття 17. Установчі документи підприємств з іноземними                  
інвестиціями 

Установчі	 документи	 підприємств	 з	 іноземними	 інвестиці-
ями	 повинні	 містити	 відомості,	 передбачені	 законодавством	
України	для	відповідних	організаційно-правових	форм	підпри-
ємств,	а	також	відомості	про	державну	належність	їх	засновни-
ків	(учасників).	
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Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в 
Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіта-
лу підприємств з іноземними інвестиціями 

Оподаткування	 митом	 майна,	 що	 ввозиться	 в	 Україну	 як	
внесок	 іноземного	 інвестора	 до	 статутного	 капіталу	 підпри-
ємств	з	 іноземними	інвестиціями	(крім	товарів	для	реалізації	
або	використання	з	метою,	безпосередньо	не	пов’язаною	з	про-
вадженням	 підприємницької	 діяльності),	 здійснюється	 у	 по-
рядку,	встановленому	Митним	кодексом	України	(4495-17).

{Стаття 18 в редакції Закону № 4496-VI (4496-17) від 
13.03.2012}	

Стаття 19. Умови реалізації продукції (робіт, послуг) 
Підприємство	 з	 іноземними	 інвестиціями	 самостійно	 ви-	

значає	умови	реалізації	продукції	(робіт,	послуг),	включаючи	
ціну	на	них,	якщо	інше	не	передбачено	законодавством	Укра-
їни.	

Продукція	підприємств	з	іноземними	інвестиціями	не	підля-
гає	ліцензуванню	і	квотуванню	за	умови	її	сертифікації	як	про-
дукції	власного	виробництва	у	порядку,	встановленому	Кабіне-
том	Міністрів	України.	

Вивезення	товарів,	на	які	поширюється	спеціальний	режим	
експорту,	здійснюється	відповідно	до	законодавства	України.	

Стаття 20. Оподаткування 
Підприємства	з	іноземними	інвестиціями	сплачують	подат-

ки	відповідно	до	законодавства	України.	

Стаття 21. Права інтелектуальної власності 
Охорона	та	здійснення	прав	 інтелектуальної	власності	під-

приємств	 з	 іноземними	 інвестиціями	 забезпечуються	 відпо-
відно	 до	 законодавства	 України.	 Підприємства	 з	 іноземними	
інвестиціями	самостійно	приймають	рішення	про	патентуван-
ня	 (реєстрацію)	 за	 кордоном	 винаходів,	 промислових	 зразків,	
товарних	знаків	та	інших	об’єктів	інтелектуальної	власності,	які	
їм	належать,	відповідно	до	законодавства	України.	
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Розділ V 
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ НА ОСНОВІ КОНЦЕСІЙНИХ 

ДОГОВОРІВ, ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)  
ПРО ВИРОБНИЧУ КООПЕРАЦІЮ, СПІЛЬНЕ  
ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 22. Концесійні договори 
Надання	іноземним	інвесторам	права	на	проведення	госпо-

дарської	 діяльності,	 пов’язаної	 з	 використанням	 об’єктів,	 що	
перебувають	у	державній	або	комунальній	власності	 і	переда-
ються	у	концесію,	відбувається	на	підставі	відповідного	законо-
давства	України	шляхом	укладення	концесійного	договору.

{Стаття 22 в редакції Закону № 997-XIV (997-14) від 
16.07.99}	

Стаття 23. Договори (контракти) про інвестиційну діяль-
ність 

Іноземні	 інвестори	 мають	 право	 укладати	 договори	 (конт-	
ракти)	про	спільну	інвестиційну	діяльність	(виробничу	коопе-
рацію,	спільне	виробництво	тощо),	не	пов’язану	із	створенням		
юридичної	особи,	відповідно	до	законодавства	України.	

Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за дого-
ворами (контрактами)	

Господарська	 діяльність	 на	 підставі	 зазначених	 у	 статті	 23	
цього	 Закону	 договорів	 (контрактів)	 регулюється	 законодав-
ством	України.	

Сторони	за	договорами	(контрактами)	повинні	вести	окре-
мий	 бухгалтерський	 облік	 та	 складати	 звітність	 про	 операції,	
пов’язані	 з	 виконанням	 умов	 цих	 договорів	 (контрактів),	 та	
відкрити	окремі	рахунки	в	установах	банків	України	для	про-
ведення	розрахунків	за	цими	договорами	(контрактами).	

Договори	(контракти)	повинні	бути	зареєстровані	у	терміни		
та	в	порядку	(112-97-п),	що	встановлюються	Кабінетом	Міні-
стрів	України.	
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Оподаткування	митом	майна	(крім	товарів	для	реалізації	або	
використання	 з	 метою,	 безпосередньо	 не	 пов’язаною	 з	 прова-
дженням	підприємницької	діяльності),	що	ввозиться	в	Україну	
іноземними	інвесторами	на	строк	не	менше	трьох	років	з	метою	
інвестування	 на	 підставі	 зареєстрованих	 договорів	 (контрак-
тів),	здійснюється	в	порядку,	встановленому	Митним	кодексом	
України.

{Частина четверта статті 24 в редакції Закону 4496-VI 
(4496-17) від 13.03.2012}	

Прибуток,	одержаний	від	спільної	 інвестиційної	діяльності		
за	 договорами	 (контрактами),	 оподатковується	 відповідно	 до	
законодавства	України.	

Розділ VI 
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) 

ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ	

Стаття 25. Регулювання іноземних інвестицій у спеціаль-
них (вільних) економічних зонах 

Специфіка	регулювання	іноземних	інвестицій	у	спеціальних	
(вільних)	 економічних	 зонах	 установлюється	 законодавством		
України	про	спеціальні	(вільні)	економічні	зони.	Правовий	ре-
жим	 іноземних	 інвестицій,	 що	 встановлюється	 у	 спеціальних	
(вільних)	економічних	зонах,	не	може	створювати	умови	інвес-
тування	та	здійснення	господарської	діяльності	менш	сприят-
ливі,	ніж	встановлені	цим	Законом.	

Розділ VII 
РОЗГЛЯД СПОРІВ 

Стаття 26. Порядок розгляду спорів 
Спори	 між	 іноземними	 інвесторами	 і	 державою	 з	 питань	

державного	 регулювання	 іноземних	 інвестицій	 та	 діяльності	
підприємств	з	іноземними	інвестиціями	підлягають	розгляду	в	
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судах	України,	якщо	інше	не	визначено	міжнародними	догово-
рами	України.	

Усі	 інші	спори	підлягають	розгляду	в	судах	України	або	за	
домовленістю	сторін	—	у	третейських	судах,	у	тому	числі	за	кор-
доном.	

{Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 762-IV (762-15) від 15.05.2003}	

Стаття 27. Заключні положення 
Визнати	такими,	що	втратили	чинність:	
Закон	України	“Про	іноземні	інвестиції”	(2198-12)	(Відомос-

ті	Верховної	Ради	України,	1992	р.,	№	26,	ст.	357);	
Декрет	Кабінету	Міністрів	України	від	20	травня	1993	року	

№	55-93	“Про	режим	іноземного	інвестування”	(Відомості	Вер-
ховної	Ради	України,	1993	р.,	№	28,	ст.	302);	

Закон	України	“Про	державну	програму	заохочення	інозем-
них	інвестицій	в	Україні”	(3744-12)	(Відомості	Верховної	Ради	
України,	1994	р.,	№	6,	ст.	28).	

	

Президент	України																																							Л.	КУЧМА	

м.	Київ,	19	березня	1996	року	
										№	93/96-ВР
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Додаток Н

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про приватизацію державного і комунального майна
(чинний)

(Відомості	Верховної	Ради	(ВВР),	2018,	№	12,	ст.	68)	

Цей	 Закон	 регулює	 правові,	 економічні	 та	 організаційні	
основи	приватизації	державного	і	комунального	майна	та	май-
на,	що	належить	Автономній	Республіці	Крим.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1.	У	цьому	Законі	терміни	вживаються	в	такому	значенні:
1)	адміністратор	електронної	торгової	системи	—	юридична	

особа,	визначена	Кабінетом	Міністрів	України	відповідальною	
за	 забезпечення	 функціонування	 електронної	 торгової	 систе-
ми;

2)	 аукціон	 —	 спосіб	 продажу	 об’єкта	 приватизації,	 за	 яким	
власником	об’єкта	приватизації	стає	покупець,	що	в	ході	торгів	
запропонував	за	нього	найвищу	ціну;

3)	аукціон	без	умов	—	спосіб	продажу	об’єкта	приватизації,	
за	 яким	 власником	 об’єкта	 приватизації	 стає	 покупець,	 що	 в	
ході	торгів	запропонував	за	нього	найвищу	ціну	без	додаткових	
умов	продажу	об’єкта	приватизації;

4)	аукціон	в	електронній	формі	(електронний	аукціон)	—	вид	
аукціону	в	режимі	реального	часу	в	Інтернеті;

5)	 аукціон	 із	 зниженням	 стартової	 ціни	 —	 спосіб	 продажу	
об’єкта	приватизації,	за	яким	орган	приватизації	знижує	стар-
тову	 ціну	 об’єкта	 приватизації	 у	 встановленому	 цим	 Законом	
порядку;
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6)	аукціон	з	умовами	—	спосіб	продажу	об’єкта	приватиза-
ції,	за	яким	власником	об’єкта	приватизації	стає	покупець,	що	
в	ході	торгів	запропонував	за	нього	найвищу	ціну	і	взяв	на	себе	
зобов’язання	виконати	умови	продажу	об’єкта	приватизації;

7)	аукціон	за	методом	покрокового	зниження	стартової	ціни	
та	подальшого	подання	цінових	пропозицій	—	спосіб	продажу	
об’єкта	приватизації,	за	яким	стартова	ціна	об’єкта	приватизації	
покроково	знижується	в	ході	аукціону,	з	подальшою	можливіс-
тю	додаткового	подання	цінових	пропозицій;

8)	аукціон	за	методом	вивчення	цінових	пропозицій	—	спо-
сіб	продажу	об’єкта	великої	приватизації,	за	яким	стартова	ціна	
об’єкта	 приватизації	 визначається	 шляхом	 проведення	 орга-
нами	приватизації	вивчення	попиту	потенційних	покупців	(не	
менше	двох);

9)	викуп	—	спосіб	продажу	об’єкта	приватизації	одному	по-
купцю;

10)	гарантійний	внесок	—	сума	коштів,	що	становить	визна-
чену	 у	 відсотках	 частину	 стартової	 ціни	 об’єкта	 приватизації,	
яка	вноситься	потенційним	покупцем	об’єкта	приватизації	для	
забезпечення	виконання	його	зобов’язання	щодо	участі	в	аук-	
ціоні	у	вигляді	грошових	коштів	або	банківської	гарантії;

11)	 електронний	 майданчик	 —	 апаратно-програмний	 комп-
лекс,	який	функціонує	в	Інтернеті,	підключений	до	центральної	
бази	даних	та	забезпечує	організатору	аукціону,	потенційним	по-
купцям,	учасникам	можливість	користуватися	сервісами	елек-
тронної	торгової	системи	з	автоматичним	обміном	інформацією	
щодо	процесу	проведення	аукціонів	в	електронній	формі;

12)	електронна	торгова	система	—	дворівнева	інформаційно-
телекомунікаційна	система,	що	складається	з	центральної	бази	
даних	та	електронних	майданчиків,	які	взаємодіють	через	інтер-
фейс	програмування	додатків,	який	надається	у	вигляді	коду	з	
відкритим	 доступом	 та	 визначає	 функціональність	 електрон-	
ної	 торгової	 системи.	 Електронна	 торгова	 система	 забезпечує	
можливість	 створення,	 розміщення,	 оприлюднення	 та	 обміну	
інформацією	 і	 документами	 в	 електронному	 вигляді,	 необхід-
ними	для	проведення	аукціону	в	електронній	формі;



268

13)	єдиний	майновий	комплекс	державного	або	комунально-
го	підприємства,	його	структурного	підрозділу	—	усі	види	май-
на,	призначені	для	діяльності	підприємства,	його	структурного	
підрозділу,	будівлі,	споруди,	устаткування,	інвентар,	сировина,	
продукція,	права	вимоги,	борги,	а	також	право	на	торговельну	
марку	або	інше	позначення	та	інші	права,	включаючи	права	на	
земельні	ділянки;

14)	завершення	приватизації	—	продаж	об’єкта	приватизації	
(усіх	акцій,	передбачених	до	продажу,	єдиного	майнового	комп-
лексу,	іншого	майна	тощо)	та	перехід	права	власності	на	такий	
об’єкт	покупцю,	що	оформлюється	наказом	відповідного	орга-
ну	приватизації;

15)	інформаційний	пакет	—	відомості	про	державне	або	ко-
мунальне	 підприємство,	 єдиний	 майновий	 комплекс	 якого	 є	
об’єктом	 приватизації,	 або	 господарське	 товариство,	 акції	 або	
частки	якого	є	об’єктом	приватизації,	зокрема	про	його	фінан-
совий	 стан,	 документи	 та	 відомості,	 необхідні	 та	 достатні	 для	
отримання	дозволу	на	концентрацію,	та	інші	відомості,	у	тому	
числі	інформація	з	обмеженим	доступом	(крім	таємної	та	служ-
бової	інформації),	визначені	Фондом	державного	майна	Украї-
ни	або	органом	приватизації	територіальної	громади	за	пропо-
зицією	радника	(у	разі	його	залучення);

16)	крок	аукціону	—	надбавка	(дисконт),	на	яку	в	ході	аук-	
ціону	 здійснюється	 підвищення	 або	 зниження	 ціни	 об’єкта		
приватизації;

17)	класифікація	об’єктів	приватизації	—	поділ	об’єктів	при-
ватизації	за	відповідними	критеріями	для	визначення	способу	
приватизації;

18)	 оператор	 електронного	 майданчика	 —	 юридична	 особа,	
що	має	право	використовувати	електронний	майданчик	та	діє	
відповідно	 до	 договору,	 укладеного	 з	 Адміністратором	 елект-	
ронної	торгової	системи,	істотні	умови	якого	визначаються	Ка-
бінетом	Міністрів	України;

19)	 організатор	 аукціону	 —	 Фонд	 державного	 майна	 Укра-
їни,	 його	 регіональні	 відділення,	 представництва	 у	 районах	 і	
містах,	 органи	 приватизації	 в	 Автономній	 Республіці	 Крим,	
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органи	приватизації	територіальних	громад	або	залучені	ними	
юридичні	особи,	які	діють	відповідно	до	договору,	укладеного	з	
державними	органами	приватизації;

20)	органи	приватизації	—	Фонд	державного	майна	України,	
його	регіональні	відділення	та	представництва	у	районах	і	міс-
тах,	органи	приватизації	в	Автономній	Республіці	Крим,	органи	
приватизації	територіальних	громад;

21)	план	розміщення	акцій	—	затверджений	наказом	органу	
приватизації	 документ	 за	 встановленою	 Фондом	 державного	
майна	України	або	рішенням	органу	місцевого	самоврядування	
формою,	який	визначає	способи	та	строки	продажу	акцій,	що	
належать	державі	або	територіальній	громаді	у	статутному	ка-
піталі	господарського	товариства;

22)	 приватизація	 державного	 або	 комунального	 майна		
(далі	—	приватизація)	—	платне	відчуження	майна,	що	перебу-
ває	у	державній	або	комунальній	власності,	на	користь	фізич-
них	та	юридичних	осіб,	які	відповідно	до	цього	Закону	можуть	
бути	покупцями;

23)	припинення	приватизації	—	рішення	органу	приватиза-
ції	 про	 припинення	 вчинення	 будь-яких	 дій,	 спрямованих	 на	
приватизацію	(продаж)	об’єкта	приватизації;

24)	радник	—	особа,	яка	за	договором	з	органом	приватизації	
бере	на	себе	зобов’язання	щодо	надання	послуг	у	процесі	прива-
тизації	об’єктів	державної	і	комунальної	власності,	у	тому	числі	
пошуку	 потенційних	 покупців	 об’єктів	 приватизації,	 з	 визна-
чення	стартової	ціни	об’єктів	великої	приватизації;

25)	реєстраційний	внесок	—	сума	коштів	у	розмірі	0,2	міні-
мальної	заробітної	плати	станом	на	1	січня	поточного	року	—	
для	 об’єктів	 малої	 приватизації	 (10	 мінімальних	 заробітних	
плат	—	для	об’єктів	великої	приватизації),	що	вноситься	за	реє-
страцію	заяви	на	участь	у	приватизації	потенційним	покупцем	
об’єкта	великої	приватизації	на	відповідний	поточний	рахунок	
органів	 приватизації,	 а	 потенційним	 покупцем	 об’єкта	 малої	
приватизації	—	на	відповідний	рахунок	оператора	електронного	
майданчика,	який	протягом	п’яти	робочих	днів	з	дня	проведен-
ня	аукціону	зараховує	їх	до	державного	або	місцевого	бюджету.
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Реєстраційний	внесок	не	повертається	потенційному	покуп-
цю,	крім	випадків,	передбачених	цим	Законом;

26)	рішення	про	приватизацію	—	рішення,	що	приймається	
органами	приватизації	щодо	кожного	об’єкта	приватизації	шля-
хом	видання	наказу;

27)	стартова	ціна	об’єкта	приватизації	—	ціна,	з	якої	розпо-
чинаються	торги	щодо	кожного	об’єкта	приватизації;

28)	 центральна	 база	 даних	 —	 сукупність	 технічних	 та	 про-
грамних	 засобів	 у	 складі	 баз	 даних	 та	 модуля	 електронного	
аукціону,	що	забезпечують	можливість	проведення	аукціону	в	
електронній	формі	та	гарантують	рівний	доступ	до	інформації	
учасникам	аукціону	в	електронній	формі;

29)	ціна	продажу	—	ціна,	за	якою	об’єкт	приватизації	прода-
но	покупцю	у	спосіб,	визначений	цим	Законом.

Термін	“контроль”	у	цьому	Законі	вживається	у	значенні,	на-
веденому	в	Законі	України	“Про	акціонерні	товариства”,	терміни	
“кінцевий	бенефіціарний	власник	(контролер)”,	“власник	істот-
ної	участі”	—	у	значеннях,	наведених	у	Законі	України	“Про	запо-
бігання	та	протидію	легалізації	(відмиванню)	доходів,	одержаних	
злочинним	шляхом,	фінансуванню	тероризму	та	фінансуванню	
розповсюдження	 зброї	 масового	 знищення”,	 термін	 “пов’язані	
особи”	—	у	значенні,	наведеному	в	Податковому	кодексі	України.

Стаття 2. Мета та принципи приватизації
1.	 Основною	 метою	 приватизації	 є	 прискорення	 економіч-

ного	 зростання,	 залучення	 іноземних	 і	 внутрішніх	 інвести-
цій,	зменшення	частки	державної	або	комунальної	власності	у	
структурі	економіки	України	шляхом	продажу	об’єктів	прива-
тизації	ефективному	приватному	власнику.

2.	Приватизація	здійснюється	на	основі	таких	принципів:
законності;
відкритості	та	прозорості;
рівності	та	змагальності;
державного	регулювання	та	контролю;
продажу	об’єктів	приватизації	з	урахуванням	особливостей	

таких	об’єктів;
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захисту	економічної	конкуренції;
створення	сприятливих	умов	для	залучення	інвестицій;
повного,	 своєчасного	 та	 достовірного	 інформування	 про	

об’єкти	приватизації	та	порядок	їх	приватизації;
забезпечення	конкурентних	умов	приватизації.

Стаття 3. Законодавство України про приватизацію
1.	 Законодавство	 України	 про	 приватизацію	 складається	 з	

цього	 Закону,	 інших	 законодавчих	 актів.	 Галузеві	 особливості	
приватизації	 об’єктів	 державної	 власності	 можуть	 встановлю-
ватися	виключно	законами.

2.	Дія	цього	Закону	не	поширюється	на	приватизацію	об’єктів	
державного	житлового	фонду,	у	тому	числі	гуртожитків.

3.	Дія	цього	Закону	не	поширюється	на	відчуження	належ-
них	державі	пакетів	акцій	у	порядку,	передбаченому	статтями	
65,	65-1,	65-2,	65-3,	68	та	69	Закону	України	“Про	акціонерні	то-
вариства”.

4.	Дія	цього	Закону	не	поширюється	на	дії	суб’єктів	управ-
ління,	спрямовані	на	вихід	з	складу	учасників	товариства	з	об-
меженою	відповідальністю,	учасником	якого	є	держава	або	те-
риторіальна	громада	і	розмір	державної	або	комунальної	частки	
в	якому	становить	50	або	менше	відсотків.

5.	Приватизація	(відчуження)	майна,	що	перебуває	у	кому-
нальній	 власності,	 здійснюється	 органами	 місцевого	 самовря-
дування	відповідно	до	вимог	цього	Закону.

6.	 Приватизація	 земель	 державних	 і	 комунальних	 підпри-
ємств,	установ	та	організацій	регулюється	Земельним	кодексом	
України.

Стаття 4. Об’єкти приватизації
1.	До	об’єктів	державної	і	комунальної	власності,	що	підляга-

ють	приватизації,	належать	усі	об’єкти	права	державної	і	кому-
нальної	власності,	крім	тих,	приватизація	яких	прямо	забороне-
на	цим	Законом	та	іншими	законами	України.

2.	Крім	передбачених	частиною	третьою	цієї	статті	випадків,	
приватизації	не	підлягають	казенні	підприємства	та	об’єкти,	не-



272

обхідні	для	виконання	державою	своїх	основних	функцій,	для	
забезпечення	обороноздатності	держави,	та	об’єкти	права	влас-
ності	 Українського	 народу,	 майно,	 що	 становить	 матеріальну	
основу	суверенітету	України,	зокрема:

майно	 органів	 державної	 влади	 та	 органів	 місцевого	 само-
врядування,	майно	Збройних	Сил	України	(військове	майно),	
Служби	 безпеки	 України,	 Державної	 прикордонної	 служби	
України,	сил	цивільного	захисту,	Державної	служби	спеціаль-
ного	 зв’язку	 та	 захисту	 інформації	 України,	 правоохоронних	
органів	та	органів	доходів	 і	 зборів,	що	безпосередньо	забезпе-
чує	виконання	зазначеними	органами	встановлених	законодав-
ством	 завдань,	 майно	 закладів	 охорони	 здоров’я	 системи	 екс-
треної	медичної	допомоги;

надра,	 корисні	 копалини	 загальнодержавного	 значення,	
території	 та	 об’єкти	 природно-заповідного	 фонду	 загально-	
державного	значення,	водні	ресурси,	лісові	ресурси,	інші	при-
родні	 ресурси,	 які	 є	 об’єктами	 права	 власності	 Українського		
народу;

системи	 створення	 та	 збереження	 золотовалютних	 резер-	
вів;

емісійна	система,	майнові	комплекси	підприємств	і	установ,	
що	забезпечують	випуск	та	зберігання	грошових	знаків	і	цінних	
паперів;

об’єкти,	 що	 забезпечують	 зв’язком	 органи	 законодавчої	 та	
виконавчої	 влади,	 у	 тому	 числі	 радіотелевізійні	 передавальні	
центри;

майно	 Національної	 суспільної	 телерадіокомпанії	 України	
(НСТУ)	 та	 акції,	 що	 належать	 державі	 у	 статутному	 капіталі	
НСТУ;

засоби	урядового,	фельд’єгерського	та	спеціального	зв’язку;
державні	 реєстри,	 що	 створені	 та	 утримуються	 за	 рахунок	

коштів	державного	бюджету;
майно	 державного	 підприємства	 “Мультимедійна	 платфор-

ма	іномовлення	України”	(МПІУ);
Національний	архівний	фонд,	архіви	(архівні	установи),	до-

кументи	з	них,	архівні	підрозділи,	архівні	відділи	та	бібліотеки,	
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об’єкти	культури,	мистецтва,	у	тому	числі	виняткової	історич-
ної,	художньої,	наукової	чи	іншої	культурної	цінності,	занесені	
до	Державного	реєстру	національного	культурного	надбання,	а	
також	об’єкти	архітектури,	меморіальні	комплекси,	заповідни-
ки,	парки	загальнонаціонального	значення;

пам’ятки,	включені	до	переліку	пам’яток,	що	не	підлягають	
приватизації;

пам’ятки	археології;
пам’ятки	державної	частини	Музейного	фонду	України	(му-

зейні	предмети,	музейні	колекції	та	музейні	зібрання);
документи	Державного	бібліотечного	фонду	України;
вихідні	матеріали	та	фільмокопії,	що	зберігаються	у	фільмо-

фонді;
запаси	 державного	 резерву	 незалежно	 від	 його	 місцезнахо-

дження;
підприємства,	що	здійснюють	виробництво	об’єктів	косміч-

ної	діяльності;
національний	оператор	поштового	зв’язку;
заклади	освіти,	що	фінансуються	з	державного	бюджету;
наукові	об’єкти,	включені	до	Державного	реєстру	наукових	

об’єктів,	що	становлять	національне	надбання,	та	наукові	уста-
нови,	включені	до	Державного	реєстру	наукових	установ,	яким	
надається	підтримка	держави;

ядерні	матеріали,	ядерні	установки	і	об’єкти,	призначені	для	
поводження	з	радіоактивними	відходами,	які	мають	загально-
державне	значення;

спеціально	відведені	місця	чи	об’єкти,	призначені	для	захо-
ронення	відходів	(місця	розміщення	відходів,	сховища,	поліго-
ни,	комплекси,	споруди,	ділянки	надр	тощо),	на	використання	
яких	отримано	дозвіл	на	здійснення	операцій	у	сфері	поводжен-
ня	з	відходами;

майно	Державної	кримінально-виконавчої	служби	України,	
яке	безпосередньо	забезпечує	виконання	встановлених	законо-
давством	завдань	і	функцій;

майно	та	матеріали	Державного	інформаційного	геологічно-
го	фонду	України;
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майно,	матеріали	та	дані	Державного	картографо-геодезич-
ного	фонду	України,	топографо-геодезичні	і	картографічні	ма-
теріали;

державні	еталони,	інші	об’єкти,	що	забезпечують	функціону-
вання	Державної	метрологічної	служби;

автомобільні	дороги,	крім	тих,	що	належать	підприємствам	
(до	першого	розгалуження	їх	за	межами	території	таких	підпри-
ємств);

магістральні	 залізничні	 лінії	 загального	 користування	 та	
розміщені	на	них	технологічні	споруди,	передавальні	пристрої	
(які	функціонують),	що	безпосередньо	використовуються	для	
забезпечення	 процесу	 перевезень,	 а	 саме:	 залізничні	 станції	
та	колії	 загального	користування,	тягові	підстанції,	контактна	
мережа	 та	 інші	 пристрої	 технологічного	 електропостачання,	
системи	сигналізації,	централізації,	блокування	та	управління	
рухом	 поїздів,	 об’єкти	 і	 майно,	 призначені	 безпосередньо	 для	
виконання	аварійно-відновлювальних	робіт;

метрополітен;
майно,	 що	 забезпечує	 цілісність	 об’єднаної	 енергетичної	

системи	 України	 та	 диспетчерське	 (оперативно-технологічне)	
управління,	магістральні	та	міждержавні	електричні	мережі;

атомні	 електростанції,	 гідроелектростанції	 з	 греблями,	 що	
виконують	функції	захисту	від	техногенних	катастроф;

магістральні	 нафто-	 і	 газопроводи	 та	 магістральний	 трубо-
провідний	транспорт,	що	обслуговують	потреби	держави	в	ці-
лому,	підземні	нафто-	та	газосховища;

майнові	комплекси	підрозділів	пожежної	охорони	(пожеж-	
ні	 депо,	 пости,	 адміністративні	 приміщення),	 транспортні	 за-
соби	 спеціального	 призначення,	 що	 забезпечують	 виконання		
робіт,	 пов’язаних	 з	 ліквідацією	 пожеж,	 наслідків	 стихійного	
лиха;

об’єкти	 інженерної	 інфраструктури	 та	 благоустрою	 міст,	
інших	 населених	 пунктів,	 включаючи	 мережі,	 споруди,	 устат-
кування,	 які	 пов’язані	 з	 постачанням	 споживачам	 води,	 газу,		
тепла,	а	також	відведенням	і	очищенням	стічних	вод;

державні	газорозподільчі	мережі;
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акваторії	 морських	 портів,	 гідротехнічні	 споруди,	 об’єкти	
портової	 інфраструктури	загального	користування,	засоби	на-
вігаційного	 обладнання	 та	 інші	 об’єкти	 навігаційно-гідрогра-
фічного	 забезпечення	 морських	 шляхів,	 системи	 управління	
рухом	суден,	інформаційні	системи,	навчальний	та	гідрографіч-
ний	флот,	майнові	комплекси	судноплавних	інспекцій;

аеродроми	 та	 аеродромні	 об’єкти	 (злітно-посадкові	 сму-
ги,	руліжні	доріжки,	перони,	системи	посадки,	наземні	засоби	
зв’язку,	навігації,	спостереження,	інші	елементи	аеродромів,	що	
забезпечують	безпеку	польотів);

водосховища	і	водогосподарські	канали	комплексного	при-
значення,	 гідротехнічні	 захисні	 споруди,	 об’єкти	 інженерної	
інфраструктури	загальнодержавних	та	міжгосподарських	мелі-
оративних	систем;

місця	поховання;
захисні	споруди	цивільного	захисту;
підприємства	 з	 виготовлення,	 ремонту	 технічних	 та	 інших	

засобів	реабілітації	для	осіб	з	інвалідністю;
об’єкти	спортивної	інфраструктури,	що	включені	до	перелі-

ку	 об’єктів	 права	 державної	 власності,	 що	 не	 підлягають	 при-
ватизації;

державні	заклади	охорони	здоров’я,	у	тому	числі	приміщен-
ня,	в	яких	розміщуються	державні	заклади	охорони	здоров’я;

державні	 заклади	 освіти,	 у	 тому	 числі	 приміщення,	 в	 яких	
розміщуються	державні	заклади	освіти.

3.	 У	 разі	 якщо	 майно	 органів	 державної	 влади	 та	 органів	
місцевого	самоврядування,	майно	державних	підприємств,	що	
належать	до	сфери	управління	органів	державної	влади	та	ор-
ганів	місцевого	самоврядування,	Міністерства	оборони	Украї-
ни,	Служби	безпеки	України,	Державної	прикордонної	служби	
України,	сил	цивільного	захисту,	Державної	служби	спеціаль-
ного	зв’язку	та	захисту	 інформації	України,	Державної	кримі-
нально-виконавчої	служби	України,	правоохоронних	органів	та	
органів	доходів	і	зборів	безпосередньо	не	забезпечує	виконання	
зазначеними	 органами	 встановлених	 законодавством	 завдань,	
таке	майно	є	об’єктами,	що	підлягають	приватизації.
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Майно,	яке	перебуває	на	балансах	державних	підприємств,	
установ,	організацій,	що	не	підлягають	приватизації,	та	яке	не	
входить	 до	 складу	 єдиних	 майнових	 комплексів,	 що	 забезпе-
чують	 основні	 види	 діяльності	 таких	 підприємств	 або	 більше	
трьох	років	не	використовуються	у	виробничій	діяльності	і	по-
дальше	 їх	 використання	 не	 планується,	 належить	 до	 об’єктів,	
що	підлягають	приватизації.

4.	Єдині	майнові	комплекси	державних	підприємств,	що	на-
лежать	до	сфери	управління	Міністерства	оборони	України,	за	
винятком	тих,	що	не	підлягають	приватизації,	приватизуються	
відповідно	до	вимог	цього	Закону.

5.	 Верховна	 Рада	 України	 за	 поданням	 Кабінету	 Міністрів	
України	 затверджує	 перелік	 об’єктів	 державної	 власності,	 що	
не	підлягають	приватизації,	відповідно	до	таких	ознак:

1)	об’єкти,	що	забезпечують	національну	безпеку	України	або	
приватизація	яких	створює	істотні	ризики	для	безпеки	держави:

підприємства	з	виготовлення	та	ремонту	всіх	видів	зброї,	що	
перебуває	на	озброєнні	Збройних	Сил	України,	інших	утворе-
них	відповідно	до	закону	військових	формувань,	Служби	без-
пеки	України;

підприємства	атомної	енергетики	та	підприємства,	що	пра-
цюють	у	сфері	поводження	з	радіоактивними	відходами;

спеціальні	об’єкти	зв’язку;
підприємства	пробірного	контролю;
підприємства	з	виготовлення	цінних	паперів;
підприємства,	що	забезпечують	безпеку	руху	в	повітряному	

просторі	та	навігації	водними	шляхами	України;
підприємства,	 що	 здійснюють	 топографо-геодезичні	 та	 кар-

тографічні	роботи	загальнодержавного	призначення,	зберігають	
матеріали	Державного	картографо-геодезичного	фонду	України	
та	Державного	інформаційного	геологічного	фонду	України;

2)	 об’єкти	 соціально-культурного	 призначення,	 що	 забез-
печують	 задоволення	 відповідних	 потреб	 суспільства,	 які	 не	
можуть	бути	повністю	задоволені	підприємствами,	що	перебу-
вають	у	приватній	власності,	зокрема	національні	заклади	куль-
тури.
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Не	підлягають	приватизації	інші	державні	підприємства,	за	
якими	на	праві	 господарського	відання	закріплено	майно,	ви-
значене	частиною	другою	цієї	статті,	та	пакети	акцій	акціонер-
них	товариств,	до	статутного	капіталу	яких	передано	майно,	ви-
значене	частиною	другою	цієї	статті,	якщо	такі	підприємства	не	
зможуть	продовжувати	господарську	діяльність	у	разі	передачі	
відповідного	 майна	 іншим	 суб’єктам	 господарювання	 держав-
ного	сектору	економіки.

Об’єкти	державної	власності,	визначені	частиною	другою	цієї	
статті,	не	підлягають	приватизації	незалежно	від	їх	включення	до	
Переліку	об’єктів	права	державної	власності,	що	не	підлягають	
приватизації,	який	затверджується	Верховною	Радою	України.

Стаття 5. Класифікація об’єктів приватизації
1.	З	метою	раціонального	та	ефективного	застосування	спо-

собів	приватизації	об’єкти	приватизації	поділяються	на	об’єкти	
малої	приватизації	та	об’єкти	великої	приватизації.

2.	До	об’єктів	малої	приватизації	належать:
1)	 єдині	 майнові	 комплекси	 державних	 і	 комунальних	 під-

приємств,	їх	структурних	підрозділів,	у	тому	числі	єдині	майно-
ві	комплекси	та	їх	структурні	підрозділи,	що	передані	в	оренду,	
крім	 єдиних	 майнових	 комплексів	 державних	 і	 комунальних	
підприємств,	що	належать	до	об’єктів	великої	приватизації;

2)	окреме	майно.
Окремим	 майном	 вважається	 рухоме	 та	 нерухоме	 майно	

державних	або	комунальних	підприємств	(у	тому	числі	будівлі,	
споруди,	нежитлові	приміщення),	майно,	що	залишилося	після	
закінчення	 процедури	 ліквідації	 державних	 або	 комунальних	
підприємств,	 визнаних	 банкрутами;	 майно	 підприємств,	 що	
ліквідуються	 за	 рішенням	 органу,	 уповноваженого	 управляти	
державним	або	комунальним	майном;	майно	державних	або	ко-
мунальних	підприємств,	що	не	були	продані	як	єдині	майнові	
комплекси;	державне	або	комунальне	майно,	що	не	увійшло	до	
статутного	 капіталу	 господарських	 товариств	 та	 перебуває	 на	
обліку	господарських	товариств,	створених	унаслідок	привати-
зації	або	корпоратизації;
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3)	об’єкти	незавершеного	будівництва	(будівлі,	споруди,	пе-
редавальні	пристрої,	які	не	введені	в	експлуатацію),	законсер-
вовані	об’єкти;

4)	об’єкти	соціально-культурного	призначення.
До	 об’єктів	 соціально-культурного	 призначення	 належать	

об’єкти	освіти,	охорони	здоров’я,	культури,	фізичної	культури	
та	 спорту,	 туризму,	 мистецтва	 і	 преси,	 телебачення,	 радіомов-
лення,	видавничої	справи;	санаторно-курортні	заклади,	будин-
ки	і	табори	відпочинку,	профілакторії;	інші	об’єкти,	призначені	
для	 задоволення	 соціальних	 та	 культурних	 потреб	 громадян	
незалежно	 від	 вартості	 майна;	 об’єкти	 соціально-культурного	
призначення,	що	не	включені	до	статутного	капіталу	господар-
ських	товариств;

5)	пакети	акцій	акціонерного	товариства,	утвореного	у	проце-
сі	приватизації	або	корпоратизації,	акції	(частки),	що	належать	
державі	у	статутному	капіталі	господарських	товариств,	інших	
господарських	 організацій	 і	 підприємств,	 заснованих	 на	 базі	
об’єднання	майна	різних	форм	власності	та	розташованих	на	те-
риторії	України	або	за	її	межами,	крім	пакетів	акцій	акціонерних	
товариств,	що	належать	до	об’єктів	великої	приватизації;

6)	інші	об’єкти,	що	не	належать	до	об’єктів	великої	привати-
зації.

3.	 До	 об’єктів	 великої	 приватизації	 належать	 об’єкти	 дер-
жавної	 або	 комунальної	 власності	 (єдині	 майнові	 комплекси	
державних	підприємств	та	пакети	акцій	(часток)	суб’єктів	гос-
подарювання,	 у	 статутному	 капіталі	 яких	 більше	 50	 відсотків	
акцій	(часток)	належать	державі),	вартість	активів	яких	згідно	з	
даними	фінансової	звітності	за	останній	звітний	рік	перевищує	
250	мільйонів	гривень.

Стаття 6. Суб’єкти приватизації

1.	Суб’єктами	приватизації	є:
державні	органи	приватизації;
місцеві	ради,	органи	приватизації	територіальних	громад;
покупці.
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Стаття 7. Повноваження державних органів приватизації  
у сфері приватизації

1.	Фонд	державного	майна	України,	його	регіональні	відді-
лення	та	представництва	у	районах	і	містах,	органи	приватиза-
ції	 в	 Автономній	 Республіці	 Крим	 становлять	 єдину	 систему	
державних	органів	приватизації.

Державні	 органи	 приватизації	 здійснюють	 державну	 полі-
тику	у	сфері	приватизації	та	діють	на	підставі	Закону	України	
“Про	 Фонд	 державного	 майна	 України”,	 цього	 Закону,	 інших	
актів	законодавства.

2.	Державні	органи	приватизації	у	межах	своєї	компетенції	
здійснюють	такі	основні	повноваження:

затверджують	 переліки	 об’єктів,	 що	 підлягають	 приватиза-
ції;

класифікують	об’єкти	приватизації	відповідно	до	цього	За-
кону;

приймають	 рішення	 про	 приватизацію	 об’єктів	 державної	
власності	у	випадках,	установлених	законодавством;

змінюють	 у	 процесі	 приватизації	 організаційну	 форму	 під-
приємств,	що	перебувають	у	державній	власності;

здійснюють	 повноваження	 власника	 державного	 майна,	 у	
тому	числі	корпоративних	прав,	у	процесі	приватизації;

представляють	відповідно	до	міжнародних	договорів	Украї-
ни	з	питань	міждержавних	майнових	відносин	інтереси	держа-
ви	з	питань	визнання	прав	і	регулювання	відносин	власності	та	
використання	 державного	 майна,	 визначають	 право	 власності	
держави	 на	 розташоване	 на	 території	 України	 майно,	 майнові	
права	 та	 інші	 активи	 підприємств,	 установ	 та	 організацій	 ко-
лишнього	союзного	підпорядкування,	які	під	час	утворення	гос-
подарських	товариств	передаються	до	їх	статутного	капіталу;

здійснюють	 управління	 об’єктами	 державної	 власності,	 зо-
крема	 державними	 підприємствами	 та	 корпоративними	 пра-
вами	держави	у	статутних	капіталах	господарських	товариств,	
щодо	яких	прийнято	рішення	про	приватизацію	та	затверджено	
план	 розміщення	 акцій	 товариств,	 утворених	 у	 процесі	 пере-
творення	(у	тому	числі	шляхом	корпоратизації)	державних	під-
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приємств,	що	належать	до	сфери	управління	Фонду	державного	
майна	України,	а	також	товариств,	утворених	за	участю	Фонду	
державного	майна	України;

продають	майно,	що	перебуває	у	державній	власності,	у	про-
цесі	його	приватизації,	а	також	акції	(частки),	що	належать	дер-
жаві	у	майні	господарських	товариств;

утворюють	аукціонні	комісії;
затверджують	 плани	 розміщення	 акцій	 акціонерних	 това-

риств	у	процесі	приватизації;
укладають	договори	на	проведення	оцінки	об’єктів	привати-

зації	у	випадках,	передбачених	законодавством;
укладають	 договори	 з	 радниками,	 які	 беруть	 на	 себе	

зобов’язання	 щодо	 надання	 послуг	 у	 процесі	 приватизації	
об’єктів	державної	власності,	у	тому	числі	пошуку	потенційних	
покупців	 об’єктів	 приватизації,	 з	 визначенням	 стартової	 ціни	
об’єктів	великої	приватизації;

укладають	 договори	 з	 іншими	 уповноваженими	 особами	
щодо	проведення	аукціонів	з	продажу	об’єктів	приватизації;

укладають	 з	 потенційними	 покупцями	 єдиних	 майнових	
комплексів	 державних	 підприємств	 та	 пакетів	 акцій	 договори	
про	конфіденційність	інформації	про	об’єкт	приватизації;

укладають	договори	про	розроблення	документації	із	земле-
устрою	у	випадках,	передбачених	законодавством;

укладають	у	випадках,	передбачених	законодавством,	угоди	
щодо	проведення	екологічного	аудиту	об’єктів	приватизації;

залучають	 суб’єктів	 господарювання	 для	 організації	 та/або	
проведення	аукціонів,	у	тому	числі	в	електронній	формі	(елек-
тронний	аукціон);

виступають	з	боку	держави	засновником	підприємств,	засно-
ваних	на	базі	об’єднання	майна	різних	форм	власності;

контролюють	 виконання	 умов	 договорів	 купівлі-продажу	
державного	майна;

здійснюють	захист	майнових	прав	державних	підприємств,	
а	також	корпоративних	прав	держави	на	території	України,	що	
належать	до	сфери	управління	Фонду	державного	майна	Укра-
їни;



281

державні	органи	приватизації	здійснюють	інші	повноважен-
ня,	передбачені	цим	Законом,	іншими	актами	законодавства.

3.	 Органи	 приватизації	 оприлюднюють	 та	 надають	 інфор-
мацію	на	запити	відповідно	до	Закону	України	“Про	доступ	до		
публічної	інформації”.

4.	Органи	приватизації	не	мають	права	втручатися	в	госпо-
дарську	 діяльність	 підприємств,	 за	 винятком	 випадків,	 перед-
бачених	законодавством	України	та	установчими	документами	
таких	підприємств.

5.	Повноваження	органів	місцевого	самоврядування	у	сфері	
приватизації	визначаються	законами	України	і	правовими	акта-
ми	органів	місцевого	самоврядування.

Стаття 8. Покупці
1.	 Покупцями	 об’єктів	 приватизації	 з	 урахуванням	 обме-

жень,	установлених	цією	статтею,	можуть	бути:
1)	громадяни	України,	іноземні	громадяни;
2)	юридичні	особи,	зареєстровані	на	території	України,	крім	

передбачених	частиною	другою	цієї	статті;
3)	юридичні	особи	інших	держав,	крім	передбачених	части-

ною	другою	цієї	статті.
2.	Не	можуть	бути	покупцями:
1)	органи	державної	влади;
2)	державні	підприємства,	власником	яких	є	держава	Україна;
3)	 державні	 господарські	 об’єднання,	 державні	 холдингові	

компанії,	державні	акціонерні	товариства	(компанії),	їх	дочірні	
компанії	та	підприємства;

4)	працівники	державних	органів	приватизації;
5)	 покупці,	 які	 зареєстровані	 в	 офшорних	 зонах	 (згідно	 з	

переліком,	визначеним	Кабінетом	Міністрів	України)	з	непро-
зорою	 структурою	 власності	 (бенефіціарні	 власники	 яких	 не	
розкриті	на	100	відсотків),	а	також	покупці,	які	походять	з	дер-
жави-агресора	(згідно	з	пунктами	6,	7	та	8	частини	другої	цієї	
статті);

6)	 держава,	 визнана	 Верховною	 Радою	 України	 державою-
агресором,	 а	 також	 юридичні	 особи,	 в	 яких	 така	 держава	 має	
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участь,	 і	особи,	які	перебувають	під	контролем	таких	юридич-
них	осіб;

7)	 юридичні	 особи,	 бенефіціарні	 власники	 10	 і	 більше	 від-	
сотків	акцій	(часток)	яких	є	резидентом	держави,	визнаної	Вер-
ховною	 Радою	 України	 державою-агресором.	 Зазначене	 поло-
ження	 не	 застосовується	 до	 юридичних	 осіб,	 акції	 яких	 допу-
щені	до	торгівлі	іноземними	фондовими	біржами	за	переліком	
Кабінету	 Міністрів	 України,	 крім	 юридичних	 осіб,	 які	 є	 рези-
дентами	держави-агресора;

8)	фізичні	особи	—	громадяни	та/або	резиденти	держави,	ви-
знаної	Верховною	Радою	України	державою-агресором;

9)	 юридичні	 особи,	 зареєстровані	 згідно	 із	 законодавством	
держав,	включених	FAТF	до	списку	держав,	що	не	співпрацю-
ють	 у	 сфері	 протидії	 відмиванню	 доходів,	 одержаних	 злочин-
ним	 шляхом,	 а	 також	 юридичні	 особи,	 50	 і	 більше	 відсотків	
статутного	капіталу	яких	належать	прямо	або	опосередковано	
таким	особам;

10)	юридичні	особи,	інформація	про	бенефіціарних	власни-
ків	яких	не	розкрита	в	порушення	вимог	Закону	України	“Про	
державну	реєстрацію	юридичних	осіб,	фізичних	осіб	—	підпри-
ємців	та	громадських	формувань”;

11)	 фізичні	 та	 юридичні	 особи,	 стосовно	 яких	 застосовано	
спеціальні	 економічні	 та	 інші	 обмежувальні	 заходи	 (санкції)	
відповідно	до	Закону	України	“Про	санкції”,	а	також	пов’язані	
з	ними	особи;

12)	 особи,	 які	 були	 стороною	 продажу	 об’єкта	 приватиза-
ції	в	Україні	і	з	якими	було	розірвано	договір	купівлі-продажу	
об’єкта	приватизації	у	зв’язку	з	порушенням	з	боку	таких	осіб,	а	
також	пов’язані	з	ними	особи;

13)	 радники,	 залучені	 для	 підготовки	 об’єкта	 до	 привати-	
зації.

Стаття 9. Контрольні комісії з питань приватизації
1.	З	метою	забезпечення	контролю	за	здійсненням	привати-

зації,	додержанням	законодавства	України	про	приватизацію	та	
аналізу	її	наслідків	з	числа	депутатів	утворюється	Спеціальна	
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контрольна	комісія	Верховної	Ради	України	з	питань	привати-
зації.

2.	Положення	про	Спеціальну	контрольну	комісію	з	питань	
приватизації	 та	 її	 склад	 затверджуються	 Верховною	 Радою	
України.

Розділ II 
ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 10. Порядок приватизації
1.	 Порядок	 приватизації	 державного	 і	 комунального	 майна	

передбачає:
формування	та	затвердження	переліків	об’єктів,	що	підляга-

ють	приватизації;
опублікування	переліку	об’єктів,	що	підлягають	приватиза-

ції,	в	офіційних	друкованих	виданнях	державних	органів	при-
ватизації,	 на	 офіційному	 веб-сайті	 Фонду	 державного	 майна	
України,	 на	 офіційних	 сайтах	 місцевих	 рад	 та	 в	 електронній	
торговій	системі;

прийняття	рішення	про	приватизацію;
прийняття	 місцевою	 радою	 рішення	 про	 приватизацію	

об’єкта	комунальної	власності;
опублікування	інформації	про	прийняття	рішення	про	при-

ватизацію	об’єкта	та	у	випадках,	передбачених	цим	Законом,	ін-
формації	про	вивчення	попиту	для	визначення	стартової	ціни;

проведення	 інвентаризації	 та	 оцінки	 відповідно	 до	 законо-
давства;

проведення	у	випадках,	передбачених	законом,	аудиту,	еко-
логічного	аудиту	об’єкта	приватизації;

перетворення	державного	або	комунального	підприємства	в	
господарське	товариство	у	процесі	приватизації	у	випадках,	пе-
редбачених	цим	Законом;

затвердження	 плану	 розміщення	 акцій	 акціонерних	 това-
риств,	створених	у	процесі	приватизації,	у	випадках,	передбаче-
них	цим	Законом,	та	його	виконання;
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затвердження	у	випадках,	передбачених	цим	Законом,	умов	
продажу	об’єктів	приватизації,	розроблених	аукціонною	комі-
сією;

опублікування	інформації	про	умови	продажу,	в	тому	числі	
стартову	ціну	об’єкта	приватизації;

проведення	аукціону,	укладення	договору	купівлі-продажу;
укладення	 договору	 купівлі-продажу	 в	 разі	 приватизації	

об’єкта	шляхом	викупу;
опублікування	інформації	про	результати	приватизації;
прийняття	рішення	про	завершення	приватизації.
2.	 Приватизація	 об’єкта	 вважається	 завершеною	 з	 моменту	

його	продажу	та	переходу	до	покупця	права	власності	або	за-
вершення	 розміщення	 всіх	 акцій,	 передбачених	 до	 продажу	
планом	розміщення	акцій,	і	оформлюється	наказом	відповідно-
го	органу	приватизації.

Стаття 11. Формування та затвердження переліків об’єктів, 
що підлягають приватизації

1.	Ініціювати	приватизацію	об’єктів	можуть	органи	привати-
зації,	уповноважені	органи	управління,	інші	суб’єкти	управлін-
ня	об’єктами	державної	і	комунальної	власності	або	покупці.

2.	Перелік	об’єктів	великої	приватизації	державної	власнос-
ті,	що	підлягають	приватизації,	затверджується	Кабінетом	Мі-
ністрів	України	за	поданням	Фонду	державного	майна	України.

3.	Переліки	об’єктів	малої	приватизації	державної	власності,	
що	підлягають	приватизації,	затверджуються	Фондом	держав-
ного	майна	України.

4.	 Перелік	 об’єктів	 комунальної	 власності,	 що	 підлягають	
приватизації,	 ухвалюється	 місцевою	 радою.	 Включення	 нових	
об’єктів	 до	 цього	 переліку	 здійснюється	 шляхом	 ухвалення	
окремого	рішення	щодо	кожного	об’єкта	комунальної	власності.

5.	Уповноважені	органи	управління	державним	майном	або	
корпоративними	 правами,	 управління	 яких	 вони	 здійснюють,	
за	результатами	аналізу	господарської	діяльності	суб’єктів	гос-
подарювання	подають	щороку	до	1	жовтня	державним	органам	
приватизації	 пропозиції	 стосовно	 включення	 об’єктів	 права	
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державної	власності	до	переліку	об’єктів,	що	підлягають	прива-
тизації	на	наступний	рік,	разом	з	висновками	щодо	прогнозова-
ної	суми	надходження	коштів	від	приватизації	запропонованих	
до	 переліків	 об’єктів	 та	 прогнозом	 соціально-економічних	 на-
слідків	 приватизації	 в	 порядку,	 встановленому	 Кабінетом	 Мі-	
ністрів	України.

6.	 Для	 включення	 державного	 майна	 до	 переліків	 об’єктів	
малої	приватизації	уповноважені	органи	управління:

постійно	переглядають,	виявляють	державне	майно,	яке	без-
посередньо	не	забезпечує	виконання	такими	органами	встанов-
лених	законодавством	завдань;	державне	майно,	що	не	увійшло	
до	статутних	капіталів	 господарських	товариств	(крім	матері-
альних	 носіїв	 секретної	 інформації);	 майно,	 що	 більше	 трьох	
років	не	використовується	у	виробничій	діяльності	і	подальше	
його	використання	не	планується,	та	щокварталу	вносять	Фон-
ду	державного	майна	України	свої	пропозиції	щодо	включення	
державного	майна	до	переліку	об’єктів,	що	підлягають	прива-
тизації;

для	 включення	 об’єктів	 соціально-культурного	 призначен-
ня	до	переліку	об’єктів,	що	підлягають	приватизації,	подають	
до	державних	органів	приватизації	разом	з	пропозиціями	сто-
совно	 включення	 до	 переліку	 пропозиції	 щодо	 строку	 збере-
ження	 профілю	 діяльності	 об’єктів	 соціально-культурного	
призначення	або	можливості	перепрофілювання	кожного	з	та-
ких	об’єктів.

7.	 Заяви	 про	 включення	 об’єктів	 права	 державної	 власнос-
ті	 до	 відповідного	 переліку	 об’єктів	 великої	 або	 малої	 прива-
тизації,	що	підлягають	приватизації,	подаються	потенційними	
покупцями	 до	 державних	 органів	 приватизації	 за	 місцезнахо-
дженням	об’єкта,	що	приватизується,	у	порядку,	що	встановлю-
ється	Фондом	державного	майна	України.

Заяви	 про	 включення	 об’єктів	 права	 комунальної	 власнос-
ті	до	переліків	об’єктів,	що	підлягають	приватизації,	подають-
ся	 покупцями	 до	 органів	 приватизації	 територіальних	 громад	
і	розглядаються	ними	в	порядку,	встановленому	відповідними	
місцевими	радами.
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Державні	 органи	 приватизації	 протягом	 трьох	 днів	 після	
надходження	заяви	звертаються	щодо	надання	згоди	на	вклю-
чення	такого	об’єкта	до	переліку	об’єктів	державної	власності,	
що	підлягають	приватизації,	до	уповноважених	органів	управ-
ління	державним	майном,	крім	випадків,	коли	орган	привати-
зації	є	уповноваженим	органом	управління	державним	майном	
або	 уповноважений	 орган	 управління	 самостійно	 ініціював	
включення	такого	об’єкта	до	переліку	об’єктів	державної	влас-
ності,	що	підлягають	приватизації.

Уповноважені	 органи	 управління	 державним	 майном	 на-
дають	 згоду	 на	 приватизацію	 об’єкта	 державної	 власності	 або	
вмотивовану	відмову	протягом	15	днів	з	моменту	надходження	
звернення	від	державних	органів	приватизації.

У	разі	якщо	орган	приватизації	не	одержав	у	встановлений	
строк	дозвіл	чи	відмову	від	органу,	уповноваженого	управляти	
відповідним	 майном,	 згода	 на	 приватизацію	 вважається	 нада-
ною.

8.	 Державні	 органи	 приватизації	 протягом	 30	 днів	 розгля-
дають	заяви	та	приймають	рішення	щодо	включення	до	пере-
ліку	об’єктів	малої	приватизації,	що	підлягають	приватизації,	і	
в	п’ятиденний	строк	письмово	повідомляють	про	це	заявника,	
підприємство,	що	приватизується	(балансоутримувача	об’єкта),	
а	також	відповідний	уповноважений	орган	управління.

Для	об’єктів	великої	приватизації	державні	органи	привати-
зації	письмово	повідомляють	заявника,	підприємство,	що	при-
ватизується	(балансоутримувача	об’єкта),	а	також	відповідний	
уповноважений	 орган	 управління	 в	 п’ятиденний	 строк	 після	
набрання	чинності	актом	Кабінету	Міністрів	України	щодо	за-
твердження	переліку	об’єктів	великої	приватизації,	що	підляга-
ють	приватизації.

9.	Відмова	державними	органами	приватизації	у	включенні	до	
переліку	об’єктів,	що	підлягають	приватизації,	можлива	у	разі:

коли	 підприємство,	 що	 пропонується	 приватизувати,	 пере-
буває	у	процесі	ліквідації;

коли	 законодавством	 установлено	 обмеження	 щодо	 прива-
тизації	об’єкта;
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вмотивованої	 відмови	 органу,	 уповноваженого	 управляти	
державним	майном,	у	погодженні	щодо	включення	до	переліку	
об’єктів,	що	підлягають	приватизації;

невключення	 Кабінетом	 Міністрів	 України	 за	 поданням	
Фонду	державного	майна	України	до	переліку	об’єктів	великої	
приватизації,	що	підлягають	приватизації.

10.	Державні	органи	приватизації	щороку	до	15	січня	поточ-
ного	 року	 забезпечують	 оприлюднення	 переліків	 об’єктів,	 що	
підлягають	 приватизації	 на	 відповідний	 рік,	 в	 офіційних	 дру-
кованих	виданнях	державних	органів	приватизації,	на	офіцій-
ному	веб-сайті	Фонду	державного	майна	України.	Якщо	протя-
гом	року	у	передбаченому	цією	статтею	порядку	приймаються	
рішення	 про	 включення	 додаткових	 об’єктів	 права	 державної	
власності	 до	 переліків	 об’єктів,	 що	 підлягають	 приватизації,	
Фонд	державного	майна	України	має	включити	такі	об’єкти	до	
відповідного	 переліку	 та	 оприлюднити	 відповідний	 змінений	
перелік	об’єктів,	що	підлягають	приватизації,	в	офіційних	дру-
кованих	виданнях	державних	органів	приватизації,	на	офіцій-
ному	веб-сайті	Фонду	державного	майна	України.

Стаття 12. Порядок прийняття рішення про приватизацію
1.	Рішення	про	приватизацію	об’єкта,	який	включено	до	пе-

реліку	об’єктів	державної	власності,	що	підлягають	приватиза-
ції,	 приймається	 державними	 органами	 приватизації	 шляхом	
видання	наказу,	але	не	пізніше	30	днів	з	дня	включення	до	пере-
ліку	об’єктів,	що	підлягають	приватизації,	за	винятком	випадку,	
передбаченого	частиною	другою	цієї	статті.

Опублікування	інформації	про	прийняття	рішення	про	при-
ватизацію	об’єкта	здійснюється	протягом	п’яти	робочих	днів	з	
дня	видання	державним	органом	приватизації	відповідного	на-
казу	в	офіційних	друкованих	виданнях	державних	органів	при-
ватизації,	 на	 офіційному	 веб-сайті	 Фонду	 державного	 майна	
України.

Опублікування	інформації	про	прийняття	рішення	про	при-
ватизацію	об’єкта	комунальної	власності	здійснюється	на	офі-
ційних	сайтах	місцевих	рад	та	в	електронній	торговій	системі	
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протягом	п’яти	робочих	днів	з	дня	ухвалення	місцевою	радою	
рішення,	 передбаченого	 частиною	 четвертою	 статті	 11	 цього		
Закону.

2.	У	місячний	строк	з	моменту	прийняття	рішення	про	при-
ватизацію	уповноваженими	органами	управління	передаються	
державним	органам	приватизації	функції	з	управління	пакета-
ми	акцій	(частками),	функції	з	управління	майном	державних	
підприємств.

У	разі	непередачі	об’єкта	державної	власності	в	установле-
ний	строк	рішення	про	передачу	такого	об’єкта	державної	влас-
ності	приймає	Кабінет	Міністрів	України.	Проект	зазначеного	
рішення	 Кабінету	 Міністрів	 України	 готує	 Фонд	 державного	
майна	України.

Передача	 (повернення)	 функцій	 з	 управління	 майном	 дер-
жавних	 підприємств,	 функцій	 з	 управління	 пакетами	 акцій	
(частками)	здійснюється	в	порядку,	встановленому	Кабінетом	
Міністрів	України.

Майно,	що	не	підлягає	приватизації,	у	тому	числі	матеріаль-
ні	носії	секретної	інформації,	передачі	не	підлягають.

3.	Функції	 з	управління	не	передаються	для	таких	об’єктів	
малої	приватизації:

окремого	майна;
об’єктів	незавершеного	будівництва;
законсервованих	об’єктів;
об’єктів	соціально-культурного	призначення.
4.	З	дня	прийняття	рішення	про	приватизацію	єдиного	май-

нового	комплексу	державного	або	комунального	підприємства	
або	пакета	акцій	(частки)	господарського	товариства	і	до	пере-
ходу	права	власності	до	покупця	або	припинення	приватизації	
об’єкта	 приватизації	 відповідно	 до	 частини	 шостої	 цієї	 статті	
без	згоди	органів	приватизації	такі	підприємства	(товариства),	
їх	уповноважені	органи	управління	не	мають	права	щодо:

вчинення	 правочину	 та/або	 господарського	 зобов’язання,	
якщо	 ринкова	 вартість	 майна,	 робіт	 або	 послуг	 чи	 сума	 кош-	
тів,	 що	 є	 предметом	 такого	 правочину	 та/або	 господарського	
зобов’язання,	перевищує	10	відсотків	вартості	активів	підпри-
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ємства	 та/або	 господарського	 товариства	 за	 даними	 фінансо-
вої	звітності	за	останній	звітний	період.	Забороняється	ділити	
предмет	правочину	з	метою	ухилення	від	вимоги,	передбаченої	
цим	абзацом;

укладення	кредитних	договорів,	договорів	позики,	надання	
та	 отримання	 фінансової	 допомоги,	 правочинів	 та/або	 госпо-
дарських	зобов’язань	щодо	відступлення	права	вимоги	та/або	
зарахування	зустрічних	однорідних	вимог,	факторингу,	право-
чинів	та/або	господарських	зобов’язань,	предметом	яких	є	пе-
реведення	боргу;

вчинення	 правочинів	 та/або	 господарських	 зобов’язань,	
предметом	 яких	 є	 відчуження	 підприємством	 та/або	 госпо-
дарським	 товариством	 або	 набуття	 ним	 земельної	 ділянки	 та	
іншого	 нерухомого	 майна,	 та/або	 майнових	 прав	 на	 зазначені	
об’єкти	та/або	внаслідок	яких	може	відбутися	зменшення	вар-
тості	такого	майна	або	зменшення	розміру	земельної	ділянки,	
що	належить	такому	підприємству	та/або	господарському	то-
вариству	або	перебуває	в	його	користуванні;

вчинення	 правочинів	 та/або	 господарських	 зобов’язань,	
предметом	 яких	 є	 обтяження	 земельних	 ділянок,	 іншого	 не-
рухомого	 майна	 та/або	 основних	 фондів	 підприємства	 та/або	
господарського	товариства	та/або	майнових	прав	на	зазначені	
об’єкти;

вчинення	 правочинів	 та/або	 господарських	 зобов’язань,	
предметом	яких	є	придбання,	відчуження,	обтяження,	набуття	
у	власність	у	інший	спосіб	акцій,	часток,	а	також	похідних	цін-
них	паперів;

укладення	 договорів	 оренди	 земельних	 ділянок	 та	 іншого	
нерухомого	 майна	 або	 основних	 засобів	 підприємства	 та/або	
господарського	товариства;

укладення	договорів	поруки,	гарантії;
списання	 основних	 засобів,	 що	 мають	 залишкову	 вартість,	

безоплатної	передачі	та	реалізації	майна	для	погашення	забор-
гованості,	передачі	майна	в	управління;

зміни	номінальної	вартості	або	кількості	акцій	без	зміни	роз-
міру	статутного	капіталу	акціонерного	товариства	(крім	банків);
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прийняття	рішень	про	збільшення	або	зменшення	статутно-
го	 капіталу,	 крім	 випадків	 збільшення	 статутного	 капіталу	 на	
суму	 збільшення	 вартості	 власного	 капіталу	 товариства	 (крім	
банків);

прийняття	рішень	про	припинення	підприємства/господар-
ського	товариства	шляхом	реорганізації;

скорочення	чисельності	працівників	підприємства,	що	при-
ватизується.

Якщо	 дії,	 передбачені	 частиною	 четвертою	 цієї	 статті,	 вчи-
няються	без	попереднього	погодження	органом	приватизації	та	
з	покупцем	(у	період	з	дати	підписання	договору	купівлі-про-
дажу	до	переходу	права	власності	до	покупця),	такий	правочин	
є	недійсним.

Зазначені	 обмеження	 діють	 до	 завершення	 приватизації	
об’єкта.

Забороняється	 ділити	 предмет	 правочину/господарського	
зобов’язання	 з	 метою	 ухилення	 від	 вимог,	 передбачених	 цією	
частиною.

У	 разі	 якщо	 дії,	 передбачені	 частиною	 четвертою	 цієї	 стат-
ті,	вчиняються	господарським	товариством,	більше	ніж	50	від-
сотків	акцій	(часток)	якого	належать	державі,	і	загальні	збори	
акціонерів	 (учасників)	 прийняли	 рішення	 про	 надання	 згоди	
(попереднє	надання	згоди)	на	вчинення	таких	дій,	отримання	
господарським	товариством	згоди	від	державних	органів	при-
ватизації	не	вимагається.

У	 разі	 якщо	 дії,	 передбачені	 частиною	 четвертою	 цієї	 стат-
ті,	вчиняються	державним	підприємством,	органом	управління	
якого	є	орган	приватизації,	і	такий	орган	приватизації	прийняв	
рішення	про	надання	згоди	(попереднє	надання	згоди)	на	вчи-
нення	таких	дій,	отримання	державним	підприємством	додат-
кової	згоди	в	розумінні	частини	четвертої	цієї	статті	від	держав-
них	органів	приватизації	не	вимагається.

У	 разі	 якщо	 дії,	 передбачені	 абзацами	 другим	 –	 дев’ятим	
частини	 четвертої	 цієї	 статті,	 вчиняються	 державним	 підпри-
ємством/господарським	 товариством,	 більше	 ніж	 50	 відсотків	
акцій	(часток)	якого	належать	державі,	та	статутом	такого	під-
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приємства/господарського	товариства	вчинення	таких	дій	від-
несено	до	повноважень	наглядової	ради,	більшість	з	членів	якої	
є	 представниками	 суб’єкта	 управління/акціонера	 —	 органу	
приватизації,	 і	наглядова	рада	прийняла	рішення	про	надання	
згоди	(попереднє	надання	згоди)	на	вчинення	таких	дій,	отри-
мання	 підприємством/господарським	 товариством	 додаткової	
згоди	 в	 розумінні	 частини	 четвертої	 цієї	 статті	 від	 державних	
органів	приватизації	не	вимагається.

Відповідальність	 за	 збереження	 цілісності	 майнових	 комп-
лексів	 та	 за	 шкоду,	 завдану	 таким	 об’єктам,	 несуть	 керівники	
відповідних	підприємств.

5.	 Справи	 про	 банкрутство	 боржників,	 якими	 є	 держав-
ні	 підприємства	 та/або	 господарські	 товариства,	 більше	 ніж		
50	відсотків	акцій	(часток)	яких	прямо	чи	опосередковано	на-
лежать	 державі,	 щодо	 яких	 прийнято	 рішення	 про	 привати-	
зацію,	не	порушуються	до	її	завершення.	Провадження	у	спра-
вах	 про	 банкрутство	 таких	 підприємств/господарських	 това-
риств,	 щодо	 яких	 прийнято	 рішення	 про	 приватизацію,	 під-
лягає	 припиненню,	 крім	 тих,	 що	 ліквідуються	 за	 рішенням	
власника.

Справи	 про	 банкрутство	 підприємств/господарських	 това-
риств,	 щодо	 яких	 прийнято	 рішення	 про	 завершення	 прива-
тизації,	 не	 можуть	 порушуватися	 протягом	 одного	 року	 з	 дня	
завершення	приватизації	з	підстав,	що	виникли	до	завершення	
приватизації.

6.	 Органи	 приватизації	 припиняють	 приватизацію	 об’єкта	
приватизації	у	таких	випадках:

включення	 об’єкта	 приватизації	 до	 переліку	 об’єктів	 права	
державної	власності,	що	не	підлягають	приватизації;

виключення	об’єкта	великої	приватизації	з	переліку	об’єктів,	
що	підлягають	приватизації;

ухвалення	 місцевою	 радою	 рішення	 про	 скасування	 попе-	
реднього	рішення	про	приватизацію	відповідного	об’єкта	кому-
нальної	власності.

У	місячний	строк	з	дня	прийняття	рішення	про	припинення	
приватизації	об’єкта	приватизації	державні	органи	приватизації	
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повертають	 функції	 з	 управління	 пакетами	 акцій	 (частками),	
функції	з	управління	майном	державних	підприємств	уповно-
важеним	органам	управління.

Стаття 13. Способи приватизації
1.	Приватизація	державного	або	комунального	майна	здійс-	

нюється	шляхом:
1)	продажу	об’єктів	права	державної	або	комунальної	влас-

ності	на	аукціоні,	у	тому	числі:
аукціоні	з	умовами;
аукціоні	без	умов;
аукціоні	за	методом	покрокового	зниження	стартової	ціни	та	

подальшого	подання	цінових	пропозицій;
аукціоні	із	зниженням	стартової	ціни;
аукціоні	за	методом	вивчення	цінових	пропозицій;
2)	викупу	об’єктів	приватизації.

Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації
1.	Потенційні	покупці	зобов’язані	подати	разом	із	заявою	у	

довільній	формі	інформацію	і	документи	на	участь	у	привати-
зації,	визначені:

частиною	другою	цієї	статті,	—	для	об’єктів	великої	прива-
тизації;

частиною	сьомою	цієї	статті,	—	для	об’єктів	малої	привати-
зації.

2.	До	заяви	на	участь	у	приватизації	об’єкта	великої	привати-
зації	додаються:

1)	для	потенційних	покупців	—	юридичних	осіб:
витяг	з	Єдиного	державного	реєстру	юридичних	осіб,	фізич-

них	осіб	–	підприємців	та	громадських	формувань	України	—	
для	юридичних	осіб	–	резидентів;

документ	про	реєстрацію	у	державі	її	місцезнаходження	(ви-
тяг	із	торговельного,	банківського	або	судового	реєстру	тощо),	
засвідчений	згідно	із	законодавством	держави	його	видачі,	пе-
рекладений	українською	мовою,	—	для	юридичних	осіб	–	нере-
зидентів;
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інформація	 про	 кінцевого	 бенефіціарного	 власника.	 Якщо	
особа	не	має	кінцевого	бенефіціарного	власника,	зазначається	
інформація	про	відсутність	кінцевого	бенефіціарного	власника	
і	про	причину	його	відсутності;

остання	 річна	 або	 квартальна	 фінансова	 звітність,	 підтвер-
джена	аудитором;

2)	для	потенційних	покупців	–	фізичних	осіб	громадян	Укра-
їни:

інформація	про	джерела	походження	коштів	для	придбання	
об’єкта	великої	приватизації,	копія	паспорта;

3)	для	 іноземних	громадян	—	документ	про	майновий	стан	
і	доходи,	виданий	уповноваженим	органом	держави	громадян-
ства	або	податкового	резидентства,	копія	паспорта;

4)	 документ,	 що	 підтверджує	 сплату	 гарантійного	 внеску		
(з	 рахунка	 потенційного	 покупця,	 відкритого	 в	 українському	
або	 іноземному	банку	(крім	банків	держав,	внесених	FATF	до	
списку	 держав,	 що	 не	 співпрацюють	 у	 сфері	 протидії	 відми-
ванню	доходів,	одержаних	злочинним	шляхом)	у	розмірі	п’яти	
відсотків	стартової	ціни	об’єкта	великої	приватизації	або	бан-
ківську	 гарантію,	 а	 також	 документ,	 що	 підтверджує	 сплату	
реєстраційного	внеску.	Гарантійний	внесок	у	розмірі	п’яти	від-	
сотків	стартової	ціни	об’єкта	великої	приватизації	сплачується	
на	відповідний	поточний	рахунок	органів	приватизації;

5)	письмова	згода	потенційного	покупця	щодо	взяття	на	себе	
зобов’язань,	визначених	умовами	продажу.

3.	Заява	і	документи,	передбачені	частиною	другою	цієї	стат-
ті,	подаються	органу	приватизації.

Орган	приватизації	під	час	продажу	об’єкта	великої	привати-
зації	протягом	семи	робочих	днів	з	дати	закінчення	прийняття	
документації	здійснює	перевірку	заяв	на	участь	у	приватизації	
об’єкта	 великої	 приватизації	 разом	 із	 доданими	 до	 неї	 доку-
ментами	та	інформацією,	що	подані	потенційними	покупцями	
об’єкта	великої	приватизації,	та	приймає	рішення	про	допуск	до	
участі	в	аукціоні	з	продажу	об’єкта	великої	приватизації	потен-
ційних	покупців	та	визнання	їх	учасниками	аукціону.	Рішення	
органу	 приватизації	 про	 недопуск	 до	 участі	 в	 аукціоні	 може	
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бути	оскаржено	в	судовому	порядку	особою,	не	допущеною	до	
аукціону,	протягом	строків,	передбачених	статтею	30	цього	За-
кону.

4.	Орган	приватизації	досліджує	відомості,	зазначені	в	доку-
ментах,	поданих	потенційними	покупцями,	у	тому	числі	відо-
мості	про	відносини	контролю.

5.	Орган	приватизації	під	час	продажу	об’єкта	великої	при-
ватизації	має	право	витребувати	від	потенційного	покупця	інші	
документи	і	відомості,	але	лише	ті,	які	потрібні	для	з’ясування	
його	особи	і	суті	діяльності.

6.	 Орган	 приватизації	 приймає	 рішення	 про	 недопущення	
потенційного	покупця	до	участі	у	приватизації	об’єкта	великої	
приватизації	або	не	укладає	договір	купівлі-продажу	за	резуль-
татами	продажу	на	аукціоні	чи	застосування	процедури	викупу	
в	разі,	коли	потенційний	покупець:

не	відповідає	вимогам	статті	8	цього	Закону;
не	подав	документи	або	відомості,	обов’язкове	подання	яких	

передбачено	цим	Законом;
подав	неправдиві	відомості	про	себе.
Не	можуть	бути	підставою	для	прийняття	рішення	про	недо-

пущення	потенційного	покупця	до	участі	у	приватизації	фор-
мальні	 (несуттєві)	 помилки	 в	 оформленні	 заяви	 на	 участь	 в	
приватизації	об’єкта	великої	приватизації	або	в	документах	та	
інформації,	що	подаються	разом	із	такою	заявою,	які	не	впли-
вають	на	зміст	заяви	або	документів	та	інформації,	зокрема	тех-
нічні	помилки	та	описки.

Рішення	про	недопущення	потенційного	покупця	до	участі	
у	приватизації	має	містити	вичерпний	перелік	підстав	для	при-
йняття	такого	рішення.

7.	До	заяви	на	участь	у	приватизації	об’єкта	малої	привати-
зації	подаються:

1)	 для	 потенційних	 покупців	 —	 фізичних	 осіб	 —	 громадян	
України	—	копія	паспорта	громадянина	України;

2)	для	іноземних	громадян	—	копія	документа,	що	посвідчує	
особу;

3)	для	потенційних	покупців	—	юридичних	осіб:
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витяг	з	Єдиного	державного	реєстру	юридичних	осіб,	фізич-
них	осіб	—	підприємців	та	громадських	формувань	України	—	
для	юридичних	осіб	—	резидентів;

документ	про	реєстрацію	у	державі	її	місцезнаходження	(ви-
тяг	із	торговельного,	банківського	або	судового	реєстру	тощо),	
засвідчений	згідно	із	законодавством	держави	його	видачі,	пе-
рекладений	 українською	 мовою,	 —	 для	 юридичних	 осіб	 —	 не-
резидентів;

інформація	 про	 кінцевого	 бенефіціарного	 власника.	 Якщо	
особа	не	має	кінцевого	бенефіціарного	власника,	зазначається	
інформація	про	відсутність	кінцевого	бенефіціарного	власника	
і	про	причину	його	відсутності;

остання	річна	або	квартальна	фінансова	звітність;
4)	документ,	що	підтверджує	сплату	реєстраційного	внеску,	а	

також	документ,	що	підтверджує	сплату	гарантійного	внеску	в	
розмірі	10	відсотків	стартової	ціни	з	рахунка	потенційного	по-
купця,	відкритого	в	українському	або	іноземному	банку	(крім	
банків	 держав,	 внесених	 FATF	 до	 списку	 держав,	 що	 не	 спів-	
працюють	у	сфері	протидії	відмиванню	доходів,	одержаних	зло-
чинним	шляхом),	на	рахунок,	визначений	частиною	одинадця-
тою	цієї	статті;

5)	письмова	згода	потенційного	покупця	щодо	взяття	на	себе	
зобов’язань,	визначених	умовами	продажу.

8.	Організатор	аукціону	з	продажу	об’єкта	малої	приватизації	
не	має	права	витребувати	від	потенційного	покупця	інші	доку-
менти	і	відомості,	ніж	передбачені	частиною	сьомою	цієї	статті.

9.	Орган	приватизації	з	продажу	об’єкта	малої	приватизації	
не	затверджує	протокол	електронних	торгів,	не	укладає	договір	
купівлі-продажу	за	результатами	продажу	на	аукціоні	чи	засто-
сування	процедури	викупу	із	потенційним	покупцем,	який:

не	відповідає	вимогам	статті	8	цього	Закону;
не	подав	документи	або	відомості,	обов’язкове	подання	яких	

передбачено	цим	Законом;
подав	неправдиві	відомості	про	себе.
Не	можуть	бути	підставою	для	прийняття	рішення	про	відмо-

ву	в	затвердженні	протоколу	електронних	торгів	та	подальшому	
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укладенні	договору	купівлі-продажу	формальні	(несуттєві)	по-
милки	в	оформленні	заяви	на	участь	у	приватизації	об’єкта	ма-
лої	приватизації	або	в	документах	та	інформації,	що	подаються	
разом	із	такою	заявою,	які	не	впливають	на	зміст	заяви	або	до-
кументів	та	інформації,	зокрема	технічні	помилки	та	описки.

Рішення	 органу	 приватизації	 про	 відмову	 у	 затвердженні	
протоколу	електронних	торгів	або	про	відмову	від	укладення	до-
говору	купівлі-продажу	має	містити	вичерпний	перелік	підстав	
для	прийняття	такого	рішення	і	ухвалюється	після	закінчення	
електронного	аукціону	на	підставі	перевірки	органом	привати-
зації	заяви	на	участь	у	приватизації	об’єкта	малої	приватизації	
і	доданих	до	неї	документів	та	інформації	переможця	аукціону.

Переможець	аукціону	може	оскаржити	це	рішення	до	суду	
протягом	строку,	передбаченого	статтею	30	цього	Закону.

10.	Після	закінчення	електронного	аукціону	організатор	аук-
ціону	з	продажу	об’єкта	малої	приватизації	здійснює	перевірку	
заяви	на	участь	у	приватизації	об’єкта	малої	приватизації	разом	
із	 доданими	 до	 неї	 документами	 та	 інформацією	 переможця	
аукціону	 та	 у	 разі	 невідповідності	 доданих	 до	 заяви	 докумен-
тів	приймає	рішення	відповідно	до	частини	дев’ятої	цієї	статті.	
Переможець	аукціону	може	оскаржити	це	рішення	до	суду	про-
тягом	строку,	передбаченого	статтею	30	цього	Закону.

11.	Для	участі	в	аукціоні	з	продажу	об’єкта	малої	приватиза-
ції	гарантійний	внесок	сплачується	на	рахунок	оператора	елек-
тронного	майданчика,	через	який	подається	заява	на	участь	у	
приватизації.	Для	участі	в	аукціоні	з	продажу	об’єкта	великої	
приватизації	гарантійний	внесок	сплачується	на	рахунок	орга-
нів	приватизації.

Оператор	електронного	майданчика	перераховує	на	рахунки	
відповідних	бюджетів	суми	сплачених	потенційними	покупця-
ми	 реєстраційних	 внесків	 протягом	 п’яти	 календарних	 днів	 з	
дня	затвердження	протоколу	аукціону.

12.	Банківська	гарантія	є	безвідкличною.
Умови	та	форма	банківської	гарантії	затверджуються	Націо-

нальним	банком	України	за	поданням	Фонду	державного	май-
на	України.
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13.	Об’єкт	приватизації	може	бути	придбаний	за	рахунок	за-
лучених	(кредитних)	коштів.	У	разі	придбання	об’єкта	прива-
тизації	за	рахунок	залучених	коштів	покупець	повинен	також	
подати	інформацію	про	відповідного	кредитора,	а	також	доку-
ментальне	 підтвердження,	 що	 такий	 кредитор	 бажає	 розгля-
нути	можливість	надання	відповідного	обсягу	фінансування	у	
разі,	коли	такого	учасника	буде	обрано	переможцем	аукціону.	
Кредитором	 не	 може	 бути	 особа,	 яка	 не	 може	 бути	 покупцем	
відповідно	до	частини	другої	статті	8	цього	Закону.

Об’єкт	приватизації,	що	є	пакетом	цінних	паперів,	може	бути	
придбаний	професійним	учасником	фондового	ринку,	який	діє	
в	інтересах	свого	клієнта.	У	такому	разі	покупець	повинен	та-
кож	подати	інформацію	про	клієнта,	в	інтересах	якого	він	діє,	в	
обсязі,	передбаченому	цим	Законом	для	покупця,	а	також	копію	
договору	із	клієнтом.

14.	Відповідальність	за	недостовірність,	неповноту	поданих	
документів,	а	також	обов’язок	довести	відсутність	ознак,	перед-
бачених	частиною	другою	статті	8	цього	Закону,	покладається	
на	покупця.

Стаття 15. Продаж об’єктів малої приватизації
1.	Об’єкти	малої	приватизації	продаються	виключно	на	елек-

тронних	 аукціонах.	 Порядок	 проведення	 електронних	 аукціо-
нів	для	продажу	об’єктів	малої	приватизації	та	Порядок	відбору	
операторів	електронних	майданчиків	для	організації	проведен-
ня	електронних	аукціонів	з	продажу	об’єктів	малої	приватиза-
ції,	 авторизації	 електронних	 майданчиків,	 розмір	 та	 порядок	
сплати	плати	за	участь,	визначення	переможця	за	результатами	
електронного	аукціону,	а	також	порядок	визначення	додаткових	
умов	продажу	затверджуються	Кабінетом	Міністрів	України.

2.	Електронний	аукціон	проводиться	відповідно	до	догово-
ру,	що	укладається	між	організатором	аукціону	з	операторами	
електронних	майданчиків.

Типовий	договір	між	організатором	аукціону	та	операторами	
електронних	майданчиків	затверджується	Фондом	державного	
майна	України.
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3.	Відомості	про	учасників	аукціону	не	підлягають	розголо-
шенню	до	завершення	аукціону.

4.	Для	продажу	об’єктів	малої	приватизації	державними	ор-
ганами	приватизації,	органом	місцевого	самоврядування	протя-
гом	10	робочих	днів	з	дня	прийняття	рішення	про	приватизацію	
об’єкта	 утворюється	 аукціонна	 комісія,	 діяльність	 якої	 регу-
люється	положенням,	що	затверджується	Фондом	державного	
майна	України,	органом	місцевого	самоврядування.

До	складу	аукціонної	комісії	входять	не	менш	як	п’ять	осіб.
Аукціонна	комісія	розробляє	умови	продажу,	що	затверджу-

ються	органами	приватизації.
Стартова	ціна	продажу	визначається	відповідно	до	статті	22	

цього	Закону.
Об’єкти	соціально-культурного	призначення	приватизують-

ся	з	умовою	збереження	профілю	діяльності.
Об’єкти	 соціально-культурного	 призначення,	 що	 не	 функ-	

ціонують	більше	трьох	років	або	перебувають	в	аварійному	ста-
ні,	можуть	бути	перепрофільовані,	крім	закладів	фізичної	куль-
тури	і	спорту,	баз	олімпійської	та	паралімпійської	підготовки,	
фізкультурно-оздоровчих	 і	 спортивних	 споруд,	 лікувальних	
(лікувально-фізкультурних)	 і	 лікувально-профілактичних	 за-
кладів.

Після	 затвердження	 умов	 продажу	 органи	 приватизації	 не	
пізніш	як	через	10	робочих	днів	публікують	інформаційне	по-
відомлення	про	приватизацію	об’єкта	малої	приватизації	в	офі-
ційних	друкованих	виданнях	державних	органів	приватизації,	
на	офіційному	веб-сайті	Фонду	державного	майна	України	або	
на	офіційному	веб-сайті	органу	місцевого	самоврядування	та	в	
електронній	торговій	системі.

5.	 Аукціони	 з	 продажу	 об’єктів	 малої	 приватизації	 прово-
дяться	не	раніше	ніж	через	20	днів,	але	не	пізніше	35	днів	після	
опублікування	 інформаційного	 повідомлення	 про	 приватиза-
цію	об’єктів	малої	приватизації.

6.	Протокол	про	результати	електронного	аукціону	форму-
ється	та	оприлюднюється	електронною	торговою	системою	ав-
томатично	в	день	завершення	аукціону	в	електронній	формі.
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У	 разі	 відмови	 переможця	 аукціону	 від	 підписання	 прото-
колу	аукціону	або	від	укладення	договору	купівлі-продажу,	що	
підтверджується	 відповідним	 актом,	 електронною	 торговою	
системою	автоматично	формується	та	оприлюднюється	новий	
протокол	аукціону.

Переможець	аукціону,	який	відмовився	від	підписання	про-
токолу	аукціону	або	договору	купівлі-продажу,	позбавляється	
права	на	участь	у	подальших	аукціонах	з	продажу	того	самого	
об’єкта.

7.	 Після	 закінчення	 аукціону	 сплачений	 потенційними	 по-
купцями	гарантійний	внесок	повертається	потенційним	покуп-
цям,	які	не	стали	переможцями	аукціону,	у	строк,	що	не	переви-
щує	10	робочих	днів	 із	дня	затвердження	протоколу	аукціону	
органом	приватизації.

У	разі	відмови	переможця	аукціону	від	підписання	прото-
колу	 аукціону	 або	 відмови	 переможця	 аукціону	 від	 укладен-	
ня	договору	купівлі-продажу	гарантійний	внесок	йому	не	по-
вертається	та	підлягає	перерахуванню	до	відповідного	бюдже-
ту.

Покупцеві,	який	придбав	об’єкт	приватизації	та	підписав	до-
говір	купівлі-продажу,	зазначені	грошові	кошти	зараховуються	
під	час	розрахунку	за	придбаний	об’єкт	приватизації.

8.	 Продаж	 об’єктів	 на	 аукціоні,	 крім	 аукціону	 за	 методом	
покрокового	зниження	стартової	ціни	та	подальшого	подання	
цінових	пропозицій,	здійснюється	за	наявності	не	менше	двох	
учасників	 аукціону	 та	 вважається	 таким,	 що	 відбувся,	 у	 разі	
здійснення	на	аукціоні	не	менше	одного	кроку	аукціону	на	під-
вищення	стартової	ціни.

У	разі	якщо	для	участі	в	аукціоні	подано	заяву	на	участь	в	
аукціоні	від	одного	покупця,	аукціон	визнається	таким,	що	не	
відбувся,	а	орган	приватизації	приймає	рішення	про	приватиза-
цію	зазначеного	об’єкта	шляхом	викупу	безпосередньо	такому	
покупцеві	за	запропонованою	ним	ціною,	але	не	нижче	старто-
вої	ціни.

9.	 У	 разі	 якщо	 об’єкт,	 який	 пропонувався	 для	 продажу	 на	
аукціоні,	 не	 продано,	 крім	 випадку,	 передбаченого	 частиною	
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восьмою	цієї	статті,	проводиться	повторний	аукціон	із	знижен-
ням	стартової	ціни	на	50	відсотків.

10.	Якщо	повторний	аукціон	зі	зниженням	стартової	ціни	ви-
знається	таким,	що	не	відбувся,	у	разі	якщо	для	участі	у	такому	
аукціоні	 подано	 заяву	 на	 участь	 від	 одного	 покупця,	 то	 орган	
приватизації	 приймає	 рішення	 про	 приватизацію	 зазначеного	
об’єкта	шляхом	викупу	безпосередньо	такому	покупцеві	за	за-
пропонованою	ним	ціною,	але	не	нижче	стартової	ціни,	з	ураху-
ванням	зниження	стартової	ціни	відповідно	до	частини	дев’ятої	
цієї	статті.

11.	 У	 разі	 якщо	 об’єкт	 приватизації	 не	 продано	 в	 порядку,	
передбаченому	частинами	восьмою	–	десятою	цієї	статті,	про-
водиться	аукціон	за	методом	покрокового	зниження	стартової	
ціни	та	подальшого	подання	цінових	пропозицій	зі	зниженням	
стартової	ціни,	визначеної	згідно	з	правилами,	встановленими	
статтею	22	цього	Закону,	на	50	відсотків.

Продаж	 об’єктів	 на	 аукціоні	 за	 методом	 покрокового	 зни-
ження	стартової	ціни	та	подання	цінових	пропозицій	здійсню-
ються	за	наявності	не	менш	як	одного	учасника	аукціону.

12.	До	проведення	першого	аукціону	з	продажу	об’єкта	ма-
лої	приватизації	аукціонна	комісія	одночасно	встановлює	стар-
тові	ціни	та	умови	продажу	об’єкта	малої	приватизації	на	аук-
ціонах,	передбачених	частинами	восьмою	–	одинадцятою	цієї	
статті.

13.	У	випадку,	якщо	аукціон	визнаний	таким,	що	не	відбувся,	
або	відсутнє	рішення	органу	приватизації	щодо	викупу,	прийня-
те	відповідно	до	частин	восьмої	і	десятої	цієї	статті,	електронна	
торгова	система	протягом	п’яти	робочих	днів	з	дати	формуван-
ня	відповідного	протоколу	аукціону	автоматично	оголошує	но-
вий	аукціон,	включаючи	дату	його	проведення.

Стаття 16. Особливості викупу окремих об’єктів привати-
зації

1.	Викуп	акцій	(часток),	що	належать	державі	або	територі-
альній	громаді	у	статутних	капіталах	господарських	товариств,	
інших	 господарських	 організацій	 та	 підприємств,	 заснованих	
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на	базі	об’єднання	майна	різних	форм	власності,	здійснюється	
відповідно	до	законодавства	та	з	урахуванням	установчих	доку-
ментів	таких	товариств	і	законодавства	держав	реєстрації	таких	
товариств	(організацій,	підприємств).

Якщо	особи,	які	відповідно	до	законодавства	та	з	урахуван-
ням	установчих	документів	таких	товариств	не	скористалися	у	
визначений	строк	своїм	переважним	правом	на	викуп,	органи	
приватизації	здійснюють	продаж	таких	об’єктів	приватизації	на	
аукціоні	відповідно	до	вимог,	встановлених	цим	Законом.

Приватизація	об’єктів	державної	або	комунальної	власності,	
що	не	увійшли	до	статутного	капіталу	господарських	товариств	
та	які	перебувають	на	обліку	господарських	товариств,	створе-
них	внаслідок	приватизації	або	корпоратизації,	та	об’єктів	дер-
жавної	або	комунальної	власності,	що	не	увійшли	до	статутного	
капіталу	 господарських	 товариств	 та	 знаходяться	 у	 господар-
ського	 товариства	 на	 праві	 господарського	 відання,	 здійсню-
ється	 шляхом	 викупу	 господарським	 товариством,	 на	 балансі	
(обліку)	якого	знаходяться	об’єкти	державної	або	комунальної	
власності.

Якщо	 господарське	 товариство	 не	 скористалося	 протягом	
трьох	років	з	дня	прийняття	рішення	про	приватизацію	об’єкта	
державної	або	комунальної	власності,	що	перебуває	у	нього	на	
обліку	 та/або	 знаходиться	 на	 праві	 господарського	 відання,	
своїм	правом	на	викуп,	органи	приватизації	здійснюють	продаж	
таких	об’єктів	державної	або	комунальної	власності	на	аукціоні	
відповідно	до	вимог,	встановлених	цим	Законом.

Стаття 17. Перетворення державних або комунальних під-
приємств у господарські товариства

1.	Рішення	про	перетворення	державних	підприємств	в	ак-
ціонерні	товариства	приймають	державні	органи	приватизації	
за	поданням	уповноважених	органів	управління.	Рішення	про	
перетворення	комунальних	підприємств	у	господарські	товари-
ства	відповідного	типу	приймають	місцеві	ради.

2.	 У	 разі	 перетворення	 державного	 або	 комунального	 під-
приємства	 в	 господарське	 товариство	 у	 процесі	 приватиза-
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ції	 його	 засновником	 виступає	 орган	 приватизації,	 який	 діє	 в		
межах	повноважень,	передбачених	законодавством.

3.	До	акціонерних	товариств,	створених	у	процесі	приватиза-
ції	або	перетворення,	не	застосовуються	обмеження,	встановле-
ні	частиною	другою	статті	5,	положення	статті	9	Закону	Укра-
їни	“Про	акціонерні	товариства”	щодо	створення	акціонерних	
товариств,	а	також	 їх	діяльності	у	період	до	виконання	плану	
розміщення	акцій.

Утворення	акціонерних	товариств	у	процесі	приватизації	та	
перетворення	державних	підприємств,	а	також	емісія	акцій	та-
ких	товариств	здійснюються	в	порядку,	встановленому	Кабіне-
том	Міністрів	України.	Особливості	утворення	господарських	
товариств	у	процесі	приватизації	та	перетворення	комунальних	
підприємств	у	господарські	товариства	можуть	бути	встановле-
ні	рішенням	відповідної	місцевої	ради.

4.	 Засновник	 акціонерного	 товариства	 встановлює	 відпо-
відно	до	плану	розміщення	акцій	спосіб,	обсяг	і	строк	продажу	
акцій.	Форма	плану	розміщення	акцій	затверджується	Фондом	
державного	майна	України.

5.	У	разі	перетворення	державних	або	комунальних	підпри-
ємств	в	акціонерні	товариства	відповідно	до	цього	Закону	мо-
жуть	випускатися	тільки	прості	іменні	акції.

6.	Утворене	відповідно	до	цієї	статті	господарське	товариство	
є	правонаступником	підприємства,	що	приватизується.

7.	За	рішенням	органу	приватизації	до	початку	продажу	ак-
цій	акціонерного	товариства,	утвореного	у	процесі	приватиза-
ції	та	перетворення,	а	в	інших	випадках	—	за	рішенням	вищого	
органу	акціонерного	товариства,	до	статутного	капіталу	такого	
товариства	може	додатково	вноситися	майно,	набуте	підприєм-
ством	у	період	між	датою	оцінки	розміру	статутного	капіталу	
та	датою	державної	реєстрації	акціонерного	товариства,	безпід-
ставно	виключене	майно	та	майно,	щодо	якого	знято	заборону	
на	приватизацію.

Визначення	вартості	майна,	що	вноситься	до	статутного	ка-
піталу	 товариства,	 здійснюється	 за	 Методикою	 оцінки	 майна,	
що	затверджується	Кабінетом	Міністрів	України.
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8.	 З	 моменту	 укладення	 договору	 купівлі-продажу	 пакета	
акцій,	що	є	об’єктом	приватизації,	та	до	моменту	переходу	пра-
ва	власності	забороняється	вносити	будь-які	зміни	до	системи	
депозитарного	обліку	щодо	накладення	арешту	або	іншого	об-
меження	прав	держави	на	такий	пакет	акцій.

Стаття 18. Приватизація об’єктів державної та комуналь-
ної власності, переданих в оренду

1.	 Приватизація	 об’єктів	 державної	 або	 комунальної	 влас-
ності,	 переданих	 в	 оренду,	 здійснюється	 шляхом	 продажу	 на	
аукціоні	або	шляхом	викупу,	якщо	виконуються	умови,	перед-
бачені	частиною	другою	цієї	статті.

2.	Орендар	одержує	право	на	викуп	орендованого	майна	(бу-
дівлі,	споруди,	нежитлового	приміщення)	за	ціною,	визначеною	
за	 результатами	 його	 незалежної	 оцінки,	 якщо	 виконується	
кожна	з	таких	умов:

орендарем	 здійснено	 поліпшення	 орендованого	 майна,	 які	
неможливо	 відокремити	 від	 відповідного	 об’єкта	 без	 заподі-
яння	йому	шкоди,	в	розмірі	не	менш	як	25	відсотків	ринкової	
вартості	майна,	визначеної	суб’єктом	оціночної	діяльності	для	
цілей	оренди	майна;

орендар	отримав	письмову	згоду	орендодавця	на	здійснення	
невід’ємних	поліпшень,	які	надають	йому	право	на	приватиза-
цію	майна	шляхом	викупу;

невід’ємні	поліпшення	виконані	в	межах	трирічного	строку	
з	дати	визначення	ринкової	вартості	майна	для	цілей	укладен-
ня	договору	оренди	або	для	цілей	продовження	договору	орен-
ди;

здійснення	 і	 склад	 невід’ємних	 поліпшень,	 у	 тому	 числі	
невід’ємний	характер	поліпшень,	підтверджені	висновком	буді-
вельної	експертизи,	а	вартість	невід’ємних	поліпшень,	підтвер-
джених	висновком	будівельної	експертизи,	визначена	суб’єктом	
оціночної	діяльності;

орендар	належно	виконує	умови	договору	оренди,	відсутня	
заборгованість	з	орендної	плати;

договір	оренди	є	чинним	на	момент	приватизації.
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Надання	 згоди	 орендодавця	 на	 здійснення	 невід’ємних	 по-
ліпшень	здійснюється	в	порядку,	визначеному	Фондом	держав-
ного	майна	України	або	місцевою	радою.

3.	Орендар,	який	виконав	умови,	передбачені	частиною	дру-
гою	цієї	статті,	має	право	на	приватизацію	об’єкта	шляхом	ви-
купу.

У	 разі	 якщо	 органами	 приватизації	 прийнято	 рішення	 про	
приватизацію	на	аукціоні	з	умовами	щодо	компенсації	оренда-
рю	невід’ємних	поліпшень,	вартість	таких	поліпшень	компенсу-
ється	покупцем.

Ціна	 продажу	 об’єкта	 приватизації	 зменшується	 на	 суму	
компенсації	невід’ємних	поліпшень.

Якщо	покупцем	об’єкта	приватизації	стає	орендар,	вартість	
невід’ємних	поліпшень	зараховується	йому	під	час	остаточного	
розрахунку	за	об’єкт	приватизації.

4.	 Договір	 оренди	 зберігає	 чинність	 для	 нового	 власника	
приватизованого	 майна,	 а	 в	 разі	 якщо	 покупцем	 переданого	 в	
оренду	 об’єкта	 державного	 майна	 є	 орендар,	 дія	 відповідного	
договору	припиняється	з	дня,	за	яким	об’єкт	оренди	переходить	
у	його	власність.

Стаття 19. Продаж об’єктів великої приватизації
1.	 Порядок	 та	 умови	 продажу	 об’єктів	 великої	 приватиза-

ції	 державної	 власності	 затверджуються	 Кабінетом	 Міністрів	
України.	 Особливості	 продажу	 об’єктів	 великої	 приватизації,	
що	перебувають	у	комунальній	власності,	можуть	бути	встанов-
лені	рішенням	відповідної	місцевої	ради.

2.	 Підготовка	 до	 приватизації	 та	 продаж	 об’єктів	 великої	
приватизації	 здійснюються	 із	 залученням	 на	 конкурсних	 за-
садах	радників	у	встановленому	Кабінетом	Міністрів	України	
порядку,	крім	випадків,	передбачених	цим	Законом.	Конкурс-
ний	 відбір	 радників	 здійснюється	 з	 дотриманням	 принципів	
конкурентності,	рівноправності,	загальнодоступності,	гласності	
та	прозорості,	незалежності	членів	конкурсної	комісії.	Критерії,	
що	 встановлюються	 Кабінетом	 Міністрів	 України,	 мають	 пе-
редбачати,	зокрема:
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можливість	представництва	та	залучення	інших	консультан-
тів;

компетентність	(кваліфікація,	досвід,	знання	та	навички);
запропоновану	 радником	 методику	 підготовки	 до	 продажу,	

стратегію	продажу,	матеріально-технічне	забезпечення	та	орга-
нізацію	проекту;

запропоновані	 радником	 строки	 підготовки	 до	 продажу	 та	
продажу	об’єкта	приватизації.

Завдання	радників,	зокрема,	включають:
збір	інформації	та	аналіз	економічних,	технічних	і	фінансо-

вих	показників	діяльності	підприємства;
приведення	 основних	 показників	 бухгалтерської	 звітності	

підприємства	 у	 відповідність	 із	 стандартами	 бухгалтерського	
обліку;

забезпечення	проведення	аудиту;
підготовку	 фінансової	 моделі	 та	 визначення	 інвестиційної	

привабливості	підприємства,	можливих	шляхів	її	підвищення,	
шляхів	 реструктуризації	 кредиторської	 заборгованості,	 реко-
мендацій	щодо	встановлення	основних	цін	і	тарифів	на	продук-
цію	та	послуги,	маркетингової	політики,	інших	заходів;

визначення	стартової	ціни	та	підготовку	інформаційного	па-
кета	щодо	об’єкта	приватизації;

підготовку	документації	про	підприємство	згідно	з	вимогами	
законодавства	про	захист	економічної	конкуренції	та	про	еко-
логічний	аудит;

здійснення	заходів	щодо	пошуку	потенційного	інвестора.
Радниками	не	можуть	бути	особи,	визначені	частиною	другою	

статті	8	цього	Закону.	Радники,	залучені	для	підготовки	об’єкта	
до	приватизації,	не	можуть	бути	покупцями	такого	об’єкта.

3.	 Оплата	 послуг	 радника	 з	 підготовки	 до	 приватизації	 та	
продажу	об’єкта	великої	приватизації	здійснюється	шляхом	ви-
плати	раднику	частини	розміру	винагороди	у	фіксованому	роз-
мірі,	за	умови	повного	виконання	радником	умов	договору	про	
надання	послуг,	укладеного	з	радником,	та	змінної	частини	ви-
нагороди,	у	разі	продажу	об’єкта	приватизації	—	у	розмірі,	вста-
новленому	 у	 відсотковому	 відношенні	 до	 вартості	 проданого	
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об’єкта	приватизації,	у	порядку,	визначеному	частиною	другою	
цієї	статті.

Оплата	послуг	радника	може	здійснюватися	за	рахунок	ко-
штів	державного	бюджету	та/або	міжнародних	організацій.

4.	У	випадках,	якщо	у	конкурсному	відборі	радників	не	ви-
явив	бажання	взяти	участь	жоден	кандидат,	підготовка	до	при-
ватизації	(продажу)	об’єктів	великої	приватизації	здійснюється	
без	залучення	радників.

5.	 Продаж	 об’єктів	 великої	 приватизації,	 що	 проводиться	
державними	 органами	 приватизації	 без	 залучення	 радника,	
здійснюється	у	спосіб,	визначений	цим	Законом.

Для	об’єктів	великої	приватизації,	для	підготовки	до	прода-
жу	 яких	 радники	 не	 залучаються,	 державними	 органами	 при-
ватизації	здійснюються:

збір	 інформації	та	аналіз	економічних,	екологічних,	техніч-
них	і	фінансових	показників	діяльності	підприємства;

забезпечення	проведення	аудиту	об’єкта	приватизації;
забезпечення	визначення	стартової	ціни;
здійснення	заходів	щодо	пошуку	потенційного	інвестора.
6.	Об’єкти	великої	приватизації	підлягають	продажу	на	аук-

ціоні	з	умовами.
Для	продажу	об’єктів	великої	приватизації	державними	ор-

ганами	приватизації,	органом	місцевого	самоврядування	протя-
гом	10	робочих	днів	з	дня	прийняття	рішення	про	приватизацію	
об’єкта	утворюється	аукціонна	комісія,	діяльність	якої	регулю-
ється	 Положенням,	 що	 затверджується	 Фондом	 державного	
майна	України,	органом	місцевого	самоврядування.	До	складу	
аукціонної	комісії	входять	не	менш	як	п’ять	осіб.

Аукціонна	комісія	розробляє	умови	продажу.
Після	 затвердження	 умов	 продажу	 органи	 приватизації	 не	

пізніш	як	через	10	робочих	днів	публікують	інформаційне	пові-
домлення	про	приватизацію	об’єкта	великої	приватизації	в	офі-
ційних	друкованих	виданнях	державних	органів	приватизації,	
на	офіційному	веб-сайті	Фонду	державного	майна	України	або	
на	офіційному	веб-сайті	органу	місцевого	самоврядування	та	в	
електронній	торговій	системі.
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Умови	 продажу	 об’єктів	 великої	 приватизації	 комунальної	
власності	 затверджуються	 місцевими	 радами	 в	 порядку,	 вста-
новленому	Кабінетом	Міністрів	України,	з	урахуванням	вимог	
цього	Закону.

7.	Для	об’єктів	великої	приватизації	державної	власності	рі-
шення	про	зміну	способу	приватизації	приймає	державний	ор-
ган	приватизації.	Для	об’єктів	великої	приватизації	комуналь-
ної	власності	рішення	про	зміну	способу	приватизації	приймає	
відповідна	місцева	рада.

8.	 Аукціон	 з	 продажу	 об’єктів	 великої	 приватизації	 прово-
диться	організатором	аукціону	не	раніше	ніж	через	30	днів,	але	
не	 пізніше	 60	 днів	 після	 опублікування	 інформаційного	 пові-	
домлення	про	приватизацію	об’єктів	приватизації.

9.	Для	участі	в	аукціоні	потенційний	покупець	разом	 із	за-
явою	на	участь	в	аукціоні	подає	до	організатора	аукціону	інфор-
мацію	та	документи,	визначені	статтею	14	цього	Закону.

До	 участі	 в	 проведенні	 аукціону	 з	 продажу	 об’єкта	 прива-
тизації	 не	 допускаються	 потенційні	 покупці,	 які	 є	 між	 собою	
пов’язаними	особами.

10.	 Доступ	 до	 інформаційного	 пакета	 об’єкта	 великої	 при-
ватизації	 здійснюється	 після	 публікації	 інформаційного	 пові-	
домлення	про	приватизацію	такого	об’єкта.

Укладення	з	потенційними	покупцями	договору	про	конфі-
денційність	 інформації	 про	 об’єкт	 приватизації	 здійснюється	
після	 опублікування	 інформації	 про	 прийняття	 рішення	 про	
приватизацію	такого	об’єкта.

Потенційні	покупці	об’єкта	великої	приватизації	мають	пра-
во	надати	власні	коментарі	та	пропозиції	до	проекту	договору	
купівлі-продажу	у	порядку,	встановленому	Фондом	державно-
го	майна	України.

За	 результатами	 опрацювання	 коментарів	 та	 пропозицій	
до	 проекту	 договору	 купівлі-продажу,	 але	 не	 пізніш	 як	 за	 10	
робочих	 днів	 до	 початку	 аукціону	 з	 продажу	 об’єкта	 великої	
приватизації,	орган	приватизації	надає	потенційним	покупцям	
остаточний	 проект	 договору	 купівлі-продажу	 об’єкта	 великої	
приватизації.
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Кінцевий	 строк	 прийняття	 заяв	 на	 участь	 в	 аукціоні	 —	 сім	
робочих	днів	до	дати	проведення	аукціону.

11.	Продаж	об’єктів	на	аукціоні	здійснюється	за	наявності	не	
менше	двох	учасників	аукціону	та	вважається	таким,	що	відбув-
ся,	у	разі	здійснення	на	аукціоні	не	менше	одного	кроку	аукціону.

12.	Початком	торгів	вважається	момент	оголошення	старто-
вої	ціни	об’єкта.

Кожна	 наступна	 ціна,	 запропонована	 учасниками	 аукціону,	
повинна	перевищувати	попередню	не	менше	ніж	на	1	відсоток	
стартової	ціни	об’єкта.

Право	на	придбання	об’єкта	аукціону	отримує	переможець	
аукціону,	який	запропонував	найвищу	ціну	продажу.

13.	Під	час	проведення	аукціону	ведеться	протокол,	до	яко-
го	вносяться	інформація	про	стартову	ціну	об’єкта,	пропозиції	
учасників	аукціону,	відомості	про	учасників	аукціону,	результат	
торгів	(ціна	продажу,	відомості	про	фізичну	або	юридичну	осо-
бу,	яка	одержала	право	на	придбання	об’єкта).

У	разі	відмови	переможця	аукціону	від	підписання	протоко-
лу	аукціону,	якщо	це	підтверджується	відповідним	актом,	пере-
можець	 аукціону,	 який	 відмовився	 від	 підписання	 протоколу	
аукціону,	а	також	його	кінцевий	бенефіціар	позбавляються	пра-
ва	на	участь	у	подальших	аукціонах	з	продажу	цього	об’єкта.

14.	Після	закінчення	аукціону	сплачений	потенційними	по-
купцями	гарантійний	внесок	повертається	у	строк,	що	не	пере-
вищує	10	робочих	днів	із	дня	затвердження	протоколу	аукціону	
державним	органом	приватизації.

У	 разі	 відмови	 переможця	 аукціону	 від	 підписання	 прото-
колу	аукціону	або	від	укладення	договору	купівлі-продажу,	що	
підтверджується	відповідним	актом,	такий	учасник	та	його	кін-
цевий	бенефіціар	позбавляються	права	на	участь	у	подальших	
аукціонах	 з	 продажу	 цього	 об’єкта.	 Гарантійний	 внесок	 йому	
не	повертається	та	підлягає	перерахуванню	до	державного	бю-	
джету.

Покупцеві,	який	придбав	об’єкт	приватизації	та	підписав	до-
говір	 купівлі-продажу,	 гарантійний	 внесок	 зараховується	 під	
час	розрахунку	за	придбаний	об’єкт	приватизації.
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15.	Відомості	про	учасників	аукціону	та	їх	кількість	не	під-
лягають	розголошенню	до	моменту	початку	аукціону.

16.	У	разі	якщо	для	участі	в	аукціоні	з	продажу	об’єкта	при-
ватизації	подано	заяву	на	участь	в	аукціоні	від	одного	покупця,	
аукціон	визнається	таким,	що	не	відбувся,	а	державний	орган	
приватизації	(місцева	рада	—	щодо	об’єкта	великої	приватиза-
ції,	що	перебуває	у	комунальній	власності)	може	прийняти	рі-
шення	 про	 приватизацію	 зазначеного	 об’єкта	 шляхом	 викупу	
безпосередньо	такому	покупцеві	за	запропонованою	ним	ціною,	
але	не	нижче	стартової	ціни	для	відповідного	аукціону.

У	разі	якщо	об’єкт	приватизації	виставляється	на	продаж	на	
аукціон	із	зниженням	стартової	ціни	вперше,	стартова	ціна	зни-
жується	аукціонною	комісією	на	25	відсотків.

У	разі	якщо	об’єкт	приватизації	виставляється	на	продаж	на	
аукціон	із	зниженням	стартової	ціни	вдруге,	стартова	ціна	зни-
жується	аукціонною	комісією	на	50	відсотків.

Під	 час	 проведення	 аукціону	 із	 зниженням	 стартової	 ціни	
кожна	наступна	ціна	підвищується	на	розмір	мінімального	кро-
ку	аукціону.	Крок	аукціону	встановлює	державний	орган	при-
ватизації	на	кожний	об’єкт.	Мінімальний	крок	аукціону	стано-
вить	не	менше	1	відсотка	стартової	ціни	об’єкта.

17.	У	разі	якщо	об’єкт	великої	приватизації	не	продано	у	спо-
сіб,	 що	 передбачений	 частинами	 шостою,	 шістнадцятою	 цієї	
статті,	приватизація	такого	об’єкта	відбувається	шляхом	прове-
дення	аукціону	за	методом	вивчення	цінових	пропозицій.

18.	Аукціон	за	методом	вивчення	цінових	пропозицій	прово-
диться	у	два	етапи.

На	першому	етапі	потенційні	покупці	протягом	30	днів	з	дня	
опублікування	інформаційного	повідомлення	про	вивчення	по-
питу	подають	заяву	та	документи	на	участь	в	аукціоні	та	пропо-
зиції	щодо	ціни,	за	якою	вони	готові	придбати	об’єкт	приватиза-
ції.	Пропозиція	щодо	ціни	не	може	бути	меншою	за	50	відсотків	
від	стартової	ціни	цього	об’єкта	на	останньому	аукціоні.

Потенційний	покупець	об’єкта	приватизації	разом	із	заявою	
на	участь	в	аукціоні	та	аукціонною	пропозицією	щодо	ціни,	за	
якою	 він	 бажає	 придбати	 об’єкт	 приватизації,	 подає	 інформа-
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цію	та	відомості	щодо	відповідності	вимогам,	встановленим	до	
покупців,	згідно	із	статтею	8	цього	Закону.

Для	реєстрації	потенційні	покупці	сплачують	реєстраційний	
внесок,	а	також	вносять	гарантійний	внесок	у	розмірі	5	відсот-	
ків	 своєї	 аукціонної	 пропозиції	 щодо	 запропонованої	 ціни	
об’єкта	приватизації	на	відповідний	поточний	рахунок	держав-
них	 органів	 приватизації	 або	 подають	 банківську	 гарантію	 на	
суму	гарантійного	внеску.

Аукціонна	 комісія	 збирає	 пропозиції	 щодо	 ціни	 придбання	
об’єкта	 приватизації	 від	 потенційних	 учасників	 аукціону,	 ви-
значає	найвищу	ціну,	запропоновану	учасниками	аукціону,	і	ви-
значає	її	стартовою	ціною.

Якщо	під	час	вивчення	попиту	потенційним	покупцем	спла-
чено	гарантійний	внесок	у	розмірі	менше	5	відсотків	стартової	
ціни	об’єкта,	визначеної	аукціонною	комісією,	потенційний	по-
купець	для	участі	в	аукціоні	додатково	сплачує	відповідну	різ-
ницю	у	розмірах	гарантійних	внесків.

До	участі	в	аукціоні	також	допускаються	потенційні	покупці,	
які	не	брали	участі	у	вивченні	попиту	щодо	визначення	стартової	
ціни	об’єкта	приватизації,	але	які	можуть	бути	покупцями	відпо-
відно	до	статті	8	цього	Закону	та	сплатили	реєстраційний	внесок	
і	гарантійний	внесок	у	розмірі	5	відсотків	стартової	ціни	об’єкта.

Потенційний	покупець,	який	надав	найвищу	ціну	під	час	ви-
вчення	попиту,	що	була	визначена	стартовою,	 і	в	подальшому	
відмовився	від	участі	в	аукціоні	або	від	викупу	за	запропонова-
ною	ним	ціною,	він	та	його	кінцевий	бенефіціар	позбавляються	
права	на	участь	у	подальших	аукціонах	з	продажу	цього	об’єкта.	
Гарантійний	внесок	йому	не	повертається	та	підлягає	перераху-
ванню	до	державного	бюджету.

На	другому	етапі	проведення	аукціону	кожна	наступна	ціна	
підвищується	 на	 розмір	 мінімального	 кроку	 аукціону.	 Крок	
аукціону	встановлює	державний	орган	приватизації	на	кожний	
об’єкт.	Мінімальний	крок	аукціону	становить	не	менше	1	від-	
сотка	стартової	ціни	об’єкта.

Переможцем	аукціону	визначається	учасник	аукціону,	який	
запропонував	найвищу	ціну	за	об’єкт	приватизації.
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Стаття 20. Дотримання вимог законодавства про захист 
економічної конкуренції у процесі приватизації

1.	 У	 випадках,	 передбачених	 законодавством	 про	 захист	
економічної	 конкуренції,	 покупець	 зобов’язаний	 отримати		
дозвіл	 Антимонопольного	 комітету	 України	 на	 безпосереднє	
або	опосередковане	придбання	у	власність	акцій	(часток)	у	роз-
мірі,	що	забезпечує	досягнення	чи	перевищення	25	або	50	від-	
сотків	голосів	у	вищому	органі	управління	відповідного	суб’єкта	
господарювання,	а	також	активів	у	вигляді	єдиного	майнового	
комплексу	або	структурного	підрозділу	суб’єкта	господарюван-
ня	(далі	—	дозвіл	на	концентрацію).

2.	Порядок	подання	та	розгляду	заяви	про	надання	дозволу	
на	 концентрацію	 встановлюється	 законодавством	 про	 захист	
економічної	конкуренції.

Стаття 21. Інформація про приватизацію
1.	 Органи	 приватизації	 здійснюють	 відповідно	 до	 законо-

давства	 комплекс	 заходів	 щодо	 забезпечення	 прозорості	 при-
ватизації,	висвітлення	приватизаційних	процесів	шляхом	опри-
люднення	 в	 засобах	 масової	 інформації	 (на	 веб-сайті	 органів	
приватизації,	в	офіційних	друкованих	виданнях	органів	прива-
тизації,	у	мережі	Інтернет	та/або	на	радіо,	телебаченні,	реклам-
них	щитах)	повідомлень	про	хід	і	результати	приватизації.

2.	Обов’язковому	оприлюдненню	підлягають:
переліки	об’єктів,	що	підлягають	приватизації;
інформація	 про	 об’єкти,	 щодо	 яких	 прийнято	 рішення	 про	

приватизацію.
3.	 В	 інформаційному	 повідомленні	 про	 приватизацію	 дер-

жавного	або	комунального	майна	обов’язково	зазначаються:
спосіб	проведення	аукціону;
найменування	об’єкта	приватизації,	його	місцезнаходження;
дані	 про	 будівлі	 (споруди,	 нежитлові	 приміщення)	 та	 зе-

мельну	ділянку,	на	якій	розташовано	об’єкт	приватизації	(міс-
цезнаходження,	 кадастровий	 номер	 (за	 наявності),	 площа,	 ці-
льове	 призначення	 земельної	 ділянки,	 інформація	 про	 особу,	
якій	земельна	ділянка	належить	на	праві	власності	або	на	праві	
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користування,	інформація	про	наявність	обтяжень	на	земельну	
ділянку),	 функціональне	 використання	 будівель	 (споруд,	 не-
житлових	приміщень)	та	умови	користування	ними;

ідентифікаційний	код	згідно	з	ЄДРПОУ	(за	наявності);
розмір	 статутного	 капіталу	 товариства	 та	 кількість	 акцій	

(розмір	 частки),	 запропонованих	 до	 продажу	 (у	 разі	 продажу	
пакета	акцій	(часток);

стартова	ціна	об’єкта;
розмір	гарантійного	внеску;
розмір	реєстраційного	внеску;
найменування	установи	банку,	її	адреса	та	номери	рахунків,	

відкритих	 для	 внесення	 гарантійного	 внеску,	 реєстраційного	
внеску	та	проведення	розрахунків	за	придбані	об’єкти;

умови	продажу	та/або	експлуатації	об’єкта	приватизації	(за	
наявності);

інформація	про	договори	оренди,	укладені	щодо	об’єкта	або	
його	 частини,	 із	 зазначенням	 за	 кожним	 таким	 договором	 на-
йменування	 орендаря,	 орендованої	 площі,	 розміру	 місячної	
орендної	плати,	строку	дії	договору	оренди;

кінцевий	строк	подання	заяви	на	участь	в	аукціоні	(кінцевий	
строк	подання	цінових	аукціонних	пропозицій);

дата,	час	та	місце	проведення	аукціону;
час	і	місце	проведення	огляду	об’єкта;
інформація	про	радника	(у	разі	його	залучення);
назва	організатора	аукціону,	адреса,	номер	телефону,	час	ро-

боти	служби	з	організації	аукціону;
адреса	веб-сайту	організатора	аукціону;
інші	відомості	(за	рішенням	державного	органу	приватизації).
До	інформаційного	повідомлення	про	приватизацію	пакетів	

акцій	(часток)	єдиних	майнових	комплексів,	а	також	їх	струк-
турних	підрозділів	включаються	відомості	про:

середньооблікову	чисельність	працівників;
обсяг	та	основну	номенклатуру	продукції	(робіт,	послуг),	у	

тому	числі	експортної	(за	наявності);
основні	 показники	 господарської	 діяльності	 за	 останні	 три	

роки	та	за	останній	звітний	період;
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будівлі	(споруди,	нежитлові	приміщення)	та	земельну	ділян-
ку,	на	якій	розташовано	об’єкт	приватизації	(місце	знаходжен-
ня,	кадастровий	номер	(за	наявності),	площа,	цільове	призна-
чення	земельної	ділянки,	інформація	про	особу,	якій	земельна	
ділянка	належить	на	праві	власності	або	на	праві	користуван-
ня,	 інформація	про	наявність	обтяжень	на	земельну	ділянку),	
функціональне	 використання	 будівель	 (споруд,	 нежитлових	
приміщень)	та	умови	користування	ними;

обсяги	 викидів	 та	 скидів	 забруднюючих	 речовин	 у	 навко-
лишнє	природне	середовище,	утворення	і	розміщення	відходів,	
інформація	про	сплату	екологічних	зборів	та	платежів	тощо.

До	 інформаційного	 повідомлення	 про	 приватизацію	 окре-
мо	 визначеного	 майна,	 об’єктів	 незавершеного	 будівництва	 та	
об’єктів	 соціально-культурного	 призначення	 включається	 ін-
формація	 щодо	 балансоутримувача,	 а	 для	 об’єктів	 незаверше-
ного	будівництва	—	щодо	рівня	будівельної	готовності.

4.	 Інформаційне	повідомлення	про	вивчення	попиту	вклю-
чає	інформацію,	визначену	частиною	третьою	цієї	статті.

5.	Інформація	про	результати	продажу	об’єкта	(дані	про	по-
купця:	 для	 фізичної	 особи	 —	 прізвище,	 ім’я,	 по	 батькові;	 для	
юридичної	особи	—	назва,	ціна,	за	якою	придбано	об’єкт	прива-
тизації)	підлягає	опублікуванню	в	додатку	до	“Державного	ін-
формаційного	бюлетеня	про	приватизацію”	—	газеті	“Відомості	
приватизації”,	а	також	на	офіційному	веб-сайті	Фонду	держав-
ного	майна	України,	в	електронній	торговій	системі	протягом	
10	робочих	днів	після	затвердження	державним	органом	при-
ватизації	результатів	продажу.

Розділ III 
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 22. Формування стартової ціни об’єктів привати- 
зації

1.	Стартова	ціна	об’єкта	великої	приватизації	визначається	
радником	(у	разі	залучення).
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2.	У	разі	необрання	радника	у	процесі	конкурсного	відбору	
стартова	ціна	об’єкта	великої	приватизації	встановлюється	аук-
ціонною	 комісією	 на	 підставі	 вартості,	 визначеної	 відповідно	
до	Методики	оцінки,	що	затверджується	Кабінетом	Міністрів	
України.

3.	 Для	 визначення	 стартової	 ціни	 шляхом	 вивчення	 аукці-
онних	пропозицій	не	враховуються	пропозиції	щодо	стартової	
ціни,	що	надійшли	від	покупців,	які	не	відповідають	вимогам,	
встановленим	статтею	8	цього	Закону.

Форма	 аукціонної	 пропозиції	 щодо	 стартової	 ціни	 об’єктів	
великої	приватизації	затверджується	Фондом	державного	май-
на	України	або	місцевою	радою.	Не	допускається	подання	про-
позиції	щодо	стартової	ціни	у	вигляді	діапазону	ціни	або	у	будь-
якому	 іншому	вигляді,	що	не	дозволяє	визначити	однозначну	
пропозицію	щодо	стартової	ціни.	У	разі	подання	потенційним	
покупцем	 пропозиції	 щодо	 стартової	 ціни,	 що	 не	 відповідає	
затвердженій	формі,	або	у	вигляді,	що	не	дозволяє	визначити	
однозначну	пропозицію	щодо	стартової	ціни,	така	пропозиція	
не	враховується	аукціонною	комісією	при	визначенні	стартової	
ціни.

4.	 Стартова	 ціна	 об’єкта	 малої	 приватизації	 визначається	
аукціонною	комісією	на	рівні	балансової	вартості	об’єкта	(акти-
вів	об’єкта)	малої	приватизації.

У	 разі	 відсутності	 балансової	 вартості	 об’єкта	 (активів	
об’єкта)	малої	приватизації	така	вартість	встановлюється	аук-
ціонною	 комісією	 на	 підставі	 вартості,	 визначеної	 відповідно	
до	Методики	оцінки,	що	затверджується	Кабінетом	Міністрів	
України.	Якщо	об’єктом	малої	приватизації	є	акції,	частки,	стар-
това	 ціна	 об’єкта	 малої	 приватизації	 встановлюється	 на	 рівні	
номінальної	вартості	пакета	акцій	(часток).

5.	 Визначення	 вартості	 майна,	 що	 вноситься	 до	 статутно-
го	 капіталу	 товариства,	 вартості	 акцій	 (часток),	 що	 належать	
державі	у	статутних	капіталах	господарських	товариств,	інших	
господарських	 організацій	 та	 підприємств,	 заснованих	 на	 базі	
об’єднання	майна	різних	форм	власності,	та	підлягають	прива-
тизації	шляхом	викупу,	а	також	оцінка	об’єктів	приватизації,	по-
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вернених	за	рішенням	суду	у	державну	власність,	здійснюються	
відповідно	до	Методики	оцінки,	що	затверджується	Кабінетом	
Міністрів	України.

Стаття 23. Джерела коштів для придбання державного або 
комунального майна, що приватизується

1.	Майно,	що	приватизується,	може	бути	придбано	за	раху-
нок	власних	і	позичених	коштів	покупців,	які	мають	право	бра-
ти	участь	у	приватизації	відповідно	до	цього	Закону.

2.	 Покупці	 —	 нерезиденти	 України	 набувають	 у	 власність	
майно,	 що	 приватизується,	 у	 процесі	 приватизації	 з	 оплатою	
його	ціни	у	національній	валюті	або	у	вільно	конвертованій	ва-
люті.

У	разі	здійснення	покупцем	платежу	у	вільно	конвертованій	
валюті	сума,	що	підлягає	сплаті	у	такій	валюті,	визначається	за	
офіційним	 курсом	 гривні	 до	 такої	 валюти,	 встановленим	 На-	
ціональним	 банком	 України	 на	 день	 укладення	 (підписання)	
договору	купівлі-продажу.

3.	Покупці,	які	мають	право	брати	участь	у	приватизації	від-
повідно	до	цього	Закону,	вправі	використовувати	для	придбан-
ня	об’єктів	приватизації	кошти	відповідно	до	валютного	зако-
нодавства	України.

4.	У	разі	придбання	об’єкта	приватизації	за	рахунок	залуче-
них	 коштів	 покупець	 повинен	 також	 подати	 інформацію	 про	
відповідного	кредитора,	а	також	документальне	підтвердження,	
що	такий	кредитор	погоджується	надати	відповідний	обсяг	фі-
нансування	у	разі,	коли	такого	учасника	буде	обрано	перемож-
цем	аукціону.	Кредитором	не	може	бути	особа,	яка	не	може	бути	
покупцем	відповідно	до	статті	8	цього	Закону.

Стаття 24. Порядок проведення розрахунків за приватиза-
цію об’єктів

1.	 Покупець,	 який	 підписав	 договір	 купівлі-продажу,	 спла-
чує	на	відповідний	поточний	рахунок	органів	приватизації	ціну	
продажу	об’єкта	приватизації	не	пізніше	ніж	протягом	30	днів	з	
дня	підписання	договору	купівлі-продажу.
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2.	За	несплату	коштів	за	об’єкт	приватизації	згідно	з	догово-
ром	купівлі-продажу	протягом	30	днів	з	дня	укладення	догово-
ру	купівлі-продажу	нараховується	неустойка.

3.	Несплата	коштів	за	об’єкт	приватизації	згідно	з	договором	
купівлі-продажу	протягом	60	днів	з	дня	укладення	договору	ку-
півлі-продажу	є	підставою	для	розірвання	такого	договору	від-
повідно	до	статті	30	цього	Закону.

Стаття 25. Використання грошових коштів, одержаних від 
приватизації

1.	Кошти,	одержані	від	продажу	державного	або	комуналь-
ного	майна,	 інші	надходження,	безпосередньо	пов’язані	з	про-
цесом	 приватизації	 (суми	 штрафних	 санкцій	 за	 несвоєчасні	
розрахунки	за	придбані	об’єкти	приватизації	тощо),	зарахову-
ються	до	державного	або	місцевого	бюджету	у	повному	обсязі,	
крім	плати	за	участь.

У	 разі	 прийняття	 рішення	 про	 припинення	 приватизації	
сплачені	 реєстраційний	 внесок	 за	 реєстрацію	 покупців	 для	
участі	в	аукціоні	та	гарантійний	внесок	повертаються	всім	по-
тенційним	покупцям	такого	об’єкта.

2.	У	разі	делегування	власних	повноважень	стосовно	прива-
тизації	майна,	що	перебуває	у	комунальній	власності,	держав-
ним	 органам	 приватизації	 органи	 місцевого	 самоврядування	
обов’язково	 передбачають	 у	 місцевих	 програмах	 приватиза-
ції	 та	 бюджетах	 субвенції	 на	 відшкодування	 державним	 орга-
нам	приватизації	витрат,	пов’язаних	з	реалізацією	зазначеного		
майна.

У	разі	ухвалення	органами	місцевого	самоврядування	рішен-
ня	про	делегування	власних	повноважень	державним	органам	
приватизації,	 частина	 коштів,	 що	 надійшли	 від	 приватизації	
майна,	яке	перебуває	у	комунальній	власності,	перераховуєть-
ся	 на	 рахунки	 державних	 органів	 приватизації	 з	 відповідного	
місцевого	 бюджету	 за	 визначеними	 органами	 місцевого	 само-
врядування	нормативами	у	порядку,	встановленому	Кабінетом	
Міністрів	 України,	 для	 спрямування	 на	 фінансування	 витрат,	
пов’язаних	з	реалізацією	комунального	майна.
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3.	За	рахунок	коштів	державного	бюджету	або	відповідного	
місцевого	бюджету	для	проведення	заходів,	пов’язаних	з	при-
ватизацією,	здійснюються	такі	видатки:

1)	оплата	послуг,	що	надаються:
особами	та	організаціями,	залученими	до	робіт	з	проведен-

ня	обов’язкового	екологічного	аудиту,	аудиту,	експертизи	тех-
нічного	стану,	охорони	та	збереження	об’єктів	власності	в	особі	
органів	приватизації	до	 їх	подальшого	продажу,	надання	юри-
дичних	послуг;

суб’єктами	 оціночної	 діяльності	 —	 суб’єктами	 господарю-
вання,	що	залучаються	для	проведення	оцінки	майна	у	процесі	
приватизації	(корпоратизації),	оцінки	об’єктів	приватизації,	по-
вернутих	 за	 рішенням	 суду	 в	 державну	 або	 комунальну	 влас-
ність;

особами	та	організаціями,	залученими	до	робіт	з	виготовлен-
ня	технічної	документації	на	об’єкт;

депозитарними	установами	щодо	депозитарного	обліку	цін-
них	паперів	та	обслуговування	обігу	цінних	паперів	на	рахун-
ках	у	цінних	паперах;

особами	 та	 організаціями,	 залученими	 до	 роботи	 із	 забез-
печення	 функціонування	 єдиної	 комп’ютерної	 мережі	 органів	
приватизації,	придбання	і	супроводження	програмного	забезпе-
чення	для	здійснення	процесу	приватизації	державного	майна;

закладами	і	центрами	з	навчання	та	підвищення	кваліфікації	
кадрів	органів	приватизації	та	осіб,	представників	держави	або	
територіальної	 громади,	 які	 беруть	 участь	 у	 загальних	 зборах	
товариств,	та	осіб,	які	включені	до	складу	наглядових	рад,	реві-
зійних	комісій;

2)	витрати,	пов’язані	із:
забезпеченням	міжнародної	діяльності	у	сфері	приватизації;
провадженням	інформаційної	діяльності	з	питань	проведен-

ня	приватизації,	управління	майном	державного	сектору	в	про-
цесі	 приватизації,	 висвітленням	 приватизаційних	 процесів	 у	
засобах	масової	інформації,	супроводженням	веб-сайту	Фонду	
державного	майна	України;

виконанням	науково-дослідних	робіт;
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виданням	 та	 розповсюдженням	 офіційних	 друкованих	 ви-
дань	органів	приватизації;

придбанням	комп’ютерної	та	офісної	техніки,	засобів	зв’язку,	
обладнання,	інвентарю,	програмних	продуктів.

4.	Оплата	послуг	радників	здійснюється	в	порядку,	визначе-
ному	 частиною	 другою	 статті	 19	 цього	 Закону	 з	 урахуванням	
положень	частини	третьої	статті	19	цього	Закону.

5.	 Частина	 витрат,	 визначених	 частиною	 третьої	 цієї	 статті,	
може	фінансуватися	за	рахунок	технічної	допомоги	міжнарод-
них	фінансових	організацій	або	коштів	міжнародних	фінансо-
вих	організацій	з	урахуванням	того,	що	у	разі	надходження	від	
таких	міжнародних	донорів	відповідної	вимоги	частина	витрат,	
яка	початково	була	покрита	фінансуванням	таких	донорів	і	по-
тім	відшкодована	покупцем,	повинна	бути	невідкладно	поверну-
та	таким	міжнародним	донорам	протягом	10	робочих	днів	після	
здійснення	повного	розрахунку	за	договором	купівлі-продажу.

Розділ IV 
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 26. Оформлення угод приватизації
1.	 Під	 час	 приватизації	 об’єкта	 державної	 або	 комунальної	

власності	шляхом	його	продажу	на	аукціоні,	викупу	між	про-
давцем	 і	 покупцем	 укладається	 відповідний	 договір	 купівлі-
продажу.

Укладення	 та	 внесення	 змін	 до	 договорів	 купівлі-продажу	
здійснюються	відповідно	до	вимог	законодавства.

Зміни,	 що	 вносяться	 до	 договорів	 купівлі-продажу,	 укла-
дених	у	процесі	приватизації,	 здійснюються	в	порядку,	що	за-
тверджується	Фондом	державного	майна	України,	та	не	можуть	
передбачати:

зменшення	 відповідальності	 покупця	 за	 невиконання	 ним	
зобов’язань;

зменшення	 загального	 обсягу	 інвестицій,	 визначених	 дого-
вором	купівлі-продажу.
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2.	 До	 договору	 купівлі-продажу	 включаються	 передбачені	
умовами	аукціону,	викупу	зобов’язання	сторін	щодо:

збереження	основних	видів	діяльності	підприємства;
технічного	 переозброєння,	 модернізації	 виробництва	 (сума	

інвестицій)	та	енергомодернізації	об’єкта;
виконання	встановлених	мобілізаційних	завдань;
погашення	 боргів	 із	 заробітної	 плати	 та	 перед	 бюджетом,	

простроченої	кредиторської	заборгованості	підприємства;
забезпечення	соціальних	гарантій	працівникам	згідно	з	ви-

могами	трудового	законодавства;
вимог	та	додаткових	обмежень	природоохоронного	законо-

давства	щодо	користування	об’єктом;
оплати	послуг	юридичних	та	фізичних	осіб	(у	разі	їх	залучен-

ня),	 пов’язаних	 із	 виконанням	 заходів	 з	 приватизації	 об’єктів	
державної	власності,	зокрема:

проведення	 обов’язкового	 екологічного	 аудиту	 у	 випадках,	
передбачених	законодавством;

надання	послуг	радника	у	випадках,	передбачених	цим	За-
коном;

проведення	оцінки	майна	в	процесі	приватизації	у	випадках,	
передбачених	цим	Законом.

До	 договору	 купівлі-продажу	 об’єкта	 великої	 приватизації	
можуть	включатися	гарантії	продавця	щодо	розкриття	 інфор-
мації	про	стан	об’єкта	приватизації	та/або	суб’єкта	господарю-
вання,	акції	(частки)	якого	є	об’єктом	великої	приватизації,	та	
наявні	(потенційні)	обтяження	такого	об’єкта	приватизації	та/
або	майна	суб’єкта	господарювання,	а	також	відповідальність	за	
повноту	та	достовірність	такої	інформації.

З	 моменту	 переходу	 права	 власності	 на	 об’єкт	 приватизації	
покупець,	який	придбав	об’єкт	приватизації,	зобов’язаний	вико-
нувати	всі	умови	договору	купівлі-продажу	об’єкта	приватизації.

У	 разі	 укладення	 договорів	 купівлі-продажу	 під	 інвести-
ційні	 зобов’язання	такі	договори	можуть	містити	умови	щодо	
недопущення	 виникнення	 податкового	 боргу	 до	 виконання	
зобов’язань	у	визначені	договором	строки.	Умови	щодо	недопу-
щення	податкового	боргу	обов’язково	включаються	до	догово-



320

рів	 купівлі-продажу	 під	 інвестиційні	 зобов’язання	 у	 випадках	
наявності	у	покупця	чи	отримання	ним	у	результаті	приватиза-
ції	вирішального	впливу	на	управління	чи	діяльність	юридич-
ної	особи.

З	моменту	укладення	договору	купівлі-продажу	до	моменту	
переходу	 права	 власності	 укладення	 будь-яких	 правочинів	 та	
внесення	змін	до	діючих	правочинів,	стороною	яких	є	господар-
ське	товариство,	акції	або	частки	якого	є	об’єктом	приватизації,	
здійснюються	за	погодженням	з	державним	органом	привати-
зації	та	покупцем,	який	придбав	об’єкт	приватизації.

3.	 Виключними	 умовами	 для	 розірвання	 договору	 купівлі-
продажу	 об’єкта	 приватизації	 в	 порядку,	 передбаченому	 зако-
нодавством,	є:

1)	несплата	протягом	60	днів	коштів	за	об’єкт	приватизації	
з	дня	укладення	договору	купівлі-продажу	відповідно	до	його	
умов;

2)	невиконання	умов	продажу	об’єкта	і	зобов’язань	покупця,	
визначених	договором	купівлі-продажу,	в	установлений	таким	
договором	строк;

3)	подання	органу	приватизації	неправдивих	відомостей;
4)	сплата	за	об’єкт	приватизації	коштів,	отриманих	з	пору-

шенням	 вимог	 законодавства,	 яке	 регулює	 відносини	 у	 сфері	
запобігання	легалізації	 (відмиванню)	доходів,	одержаних	зло-
чинним	 шляхом,	 фінансуванню	 тероризму	 та	 фінансуванню	
розповсюдження	зброї	масового	знищення;

5)	 невиконання	 зобов’язання	 покупця	 щодо	 недопущення	
скорочення	 чисельності	 працівників	 з	 ініціативи	 нового	 влас-
ника	чи	уповноваженого	ним	органу;

6)	продаж	або	в	інший	спосіб	відчуження	покупцем	прива-
тизованого	об’єкта	особам,	визначеним	частиною	другою	статті	
8	цього	Закону,	протягом	виконання	зобов’язань	за	договором	
купівлі-продажу.

Договір	купівлі-продажу	повинен	містити	положення	щодо	
відповідальності	 (звільнення	 від	 відповідальності)	 у	 разі	 ви-
никнення	форс-мажорних	обставин	(стихійне	лихо,	обставини	
непереборної	сили	тощо).
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4.	 Договір	 купівлі-продажу	 не	 підлягає	 нотаріальному	 по-
свідченню,	крім	випадків,	передбачених	законом.

Усі	пов’язані	з	нотаріальним	посвідченням	договору	купівлі-
продажу	витрати	у	випадках,	якщо	нотаріальне	посвідчення	до-
говору	передбачене	законодавством,	покладаються	на	покупця.

5.	Для	нотаріального	посвідчення	договору	купівлі-продажу	
об’єкта	 незавершеного	 будівництва	 органи	 приватизації	 пода-
ють	нотаріусу	такі	документи:

копія	 наказу	 Фонду	 державного	 майна	 України	 про	 вклю-
чення	об’єкта	незавершеного	будівництва	до	переліку	об’єктів	
державної	власності,	що	підлягають	приватизації;

копія	наказу	органу	приватизації	або	рішення	місцевої	ради	
про	приватизацію	об’єкта;

акт	 обстеження	 об’єкта	 незавершеного	 будівництва	 (опис	
об’єкта);

витяг	з	інформації	про	приватизацію	об’єкта,	опублікованої	
в	офіційних	друкованих	виданнях	органів	приватизації;

копія	 затвердженого	 органами	 приватизації	 протоколу	 про	
проведення	аукціону;

довіреність	 на	 право	 представництва	 інтересів	 державних	
органів	приватизації.

6.	Право	власності	на	об’єкт	приватизації	переходить	до	по-
купця	після	сплати	в	повному	обсязі	ціни	продажу	об’єкта	ра-
зом	з	неустойкою	(у	разі	її	нарахування),	крім	випадків	перехо-
ду	права	власності	на	пакет	акцій.

Право	власності	на	придбаний	пакет	акцій	переходить	до	по-
купця	після	повної	сплати	ціни	продажу	разом	з	неустойкою	(у	
разі	її	нарахування)	за	пакет	акцій	та	з	моменту	зарахування	па-
кета	акцій	на	рахунок	у	цінних	паперах	покупця	у	депозитарній	
установі.

Право	власності	на	об’єкт	приватизації	переходить	до	покуп-
ця	не	раніше	дати	отримання	дозволу	Антимонопольного	комі-
тету	України	на	концентрацію,	якщо	отримання	такого	дозволу	
вимагається	законом.

Приватизація	 окремо	 стоячої	 будівлі,	 розташованої	 на	 зе-
мельній	ділянці,	яка	перебуває	в	оренді	або	постійному	корис-
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туванні	 третьої	 особи,	 є	 підставою	 для	 дострокового	 припи-
нення	 договору	 оренди	 з	 такою	 третьою	 особою	 (припинення	
її	права	постійного	користування)	в	частині	земельної	ділянки,	
необхідної	для	обслуговування	і	використання	приватизовано-
го	 об’єкта	 за	 призначенням.	 Власник	 такої	 земельної	 ділянки	
зобов’язаний	укласти	договір	оренди	з	покупцем	об’єкта	прива-
тизації,	що	є	окремо	стоячою	будівлею,	відповідно	до	Земельно-
го	кодексу	України,	у	тримісячний	строк	з	моменту	реєстрації	
покупцем	права	власності	на	об’єкт	приватизації.

Якщо	 права	 користування	 такою	 земельною	 ділянкою,	 ви-
значеною	в	абзаці	четвертому	цієї	частини,	не	оформлено	або	
така	 земельна	 ділянка	 не	 перебуває	 у	 користуванні	 жодної	
особи,	 власник	 земельної	 ділянки	 вживає	 заходів	 для	 переда-
чі	в	оренду	покупцю	об’єкта	приватизації	земельної	ділянки	в	
частині,	необхідній	для	обслуговування	і	використання	прива-
тизованого	об’єкта	за	призначенням,	у	шестимісячний	строк	з	
моменту	реєстрації	покупцем	права	власності	на	об’єкт	прива-
тизації.

7.	Не	допускається	звільнення	працівників	приватизованого	
підприємства	 з	 ініціативи	 нового	 власника	 чи	 уповноважено-
го	ним	органу	протягом	шести	місяців	з	дня	переходу	до	нього	
права	 власності,	 крім	 випадків	 приватизації	 об’єктів	 шляхом	
продажу	без	умов.

8.	Укладення	колективного	договору	між	новим	власником	
або	уповноваженим	ним	органом	і	трудовим	колективом,	а	та-
кож	працевлаштування	вивільнених	працівників	здійснюються	
відповідно	до	законодавства.

9.	На	вимогу	однієї	із	сторін	договір	купівлі-продажу	може	
бути	розірвано,	у	тому	числі	 за	рішенням	суду,	в	разі	невико-
нання	 іншою	 стороною	 зобов’язань,	 передбачених	 договором	
купівлі-продажу,	у	визначені	строки	або	визнано	недійсним	за	
рішенням	суду.

10.	 У	 разі	 розірвання	 в	 судовому	 порядку	 договору	 купів-
лі-продажу	 у	 зв’язку	 з	 невиконанням	 покупцем	 договірних	
зобов’язань	приватизований	об’єкт	підлягає	поверненню	в	дер-
жавну	(комунальну)	власність.
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11.	Порядок	повернення	в	державну	(комунальну)	власність	
об’єктів	приватизації	в	разі	розірвання	або	визнання	недійсни-
ми	 договорів	 купівлі-продажу	 таких	 об’єктів	 затверджується	
Фондом	державного	майна	України.

Повернення	покупцям	коштів,	сплачених	за	об’єкти	прива-
тизації,	 здійснюється	 у	 порядку,	 встановленому	 Фондом	 дер-
жавного	майна	України,	на	підставі	рішення	суду	з	коштів,	які	
надійшли	 від	 повторного	 продажу	 таких	 об’єктів	 (зменшених	
на	суму	збитків,	неустойки,	штрафів	та	будь-яких	інших	плате-
жів,	які	належать	до	сплати	покупцем	згідно	з	цим	Законом	та/
або	договором	купівлі-продажу),	протягом	п’яти	робочих	днів	
після	надходження	коштів	від	повторного	продажу	на	рахунок	
державного	органу	приватизації.

Повернення	коштів	покупцям	здійснюється	в	сумі,	отрима-
ній	державними	органами	приватизації	в	результаті	повторного	
продажу	 об’єктів,	 але	 не	 може	 перевищувати	 суми,	 сплаченої	
покупцем	під	час	попереднього	продажу.

У	разі	якщо	об’єкт	приватизації	визнано	банкрутом,	кошти	
від	повторного	продажу	покупцю	не	повертаються.

У	 разі	 повернення	 в	 державну	 (комунальну)	 власність	
об’єктів	приватизації	орган	приватизації	приймає	рішення	про	
повторний	продаж	такого	об’єкта	у	порядку,	визначеному	цим	
Законом.

12.	За	згодою	сторін	у	договорі	купівлі-продажу	об’єкта	при-
ватизації	 може	 передбачатися	 можливість	 вирішення	 спорів,	
що	виникають	між	продавцем	та	покупцем	у	зв’язку	з	догово-
ром	купівлі-продажу	об’єкта	приватизації	чи	на	його	підставі,	
у	міжнародному	комерційному	арбітражному	суді.	При	цьому	
якщо	 орган	 приватизації	 в	 договорі	 купівлі-продажу	 об’єкта	
приватизації	передбачає	вирішення	спорів,	що	виникають	між	
продавцем	та	покупцем	у	зв’язку	з	договором	купівлі-продажу	
об’єкта	 приватизації	 чи	 на	 його	 підставі,	 у	 міжнародному	 ко-
мерційному	 арбітражному	 суді,	 але	 сторони	 не	 досягли	 згоди	
щодо	вибору	міжнародного	комерційного	арбітражного	суду,	в	
якому	такий	спір	підлягає	розгляду,	будь-який	спір,	суперечка	
або	претензія,	що	виникають	стосовно	укладеного	договору	ку-
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півлі-продажу	об’єкта	приватизації	або	пов’язані	з	ним,	у	тому	
числі	щодо	його	порушення,	припинення	або	недійсності,	під-
лягають	остаточному	вирішенню	шляхом	арбітражу	відповідно	
до	Арбітражного	регламенту	Арбітражного	інституту	Торгової	
палати	міста	Стокгольма.

13.	Договір	та	інформація	про	внесені	зміни	або	розірвання	
договору	 купівлі-продажу	 об’єкта	 малої	 приватизації	 підляга-
ють	опублікуванню	в	електронній	торговій	системі	протягом	10	
календарних	днів	з	дня	укладання,	внесення	таких	змін	або	ро-
зірвання	договору	купівлі-продажу	об’єкта	малої	приватизації.

Стаття 27. Контроль за виконанням договорів купівлі-про-
дажу

1.	Контроль	за	виконанням	умов	договору	купівлі-продажу,	
укладеного	з	переможцем	аукціону,	та	викупу	об’єктів	привати-
зації	здійснює	орган	приватизації.

2.	Порядок	здійснення	контролю	за	виконанням	зобов’язань,	
визначених	у	договорі	купівлі-продажу,	затверджує	Фонд	дер-
жавного	майна	України.

3.	Строк	виконання	зобов’язань,	визначених	у	договорі	ку-
півлі-продажу,	крім	мобілізаційних	завдань,	не	повинен	переви-
щувати	п’яти	років,	за	винятком	тих,	для	яких	Фондом	держав-
ного	майна	України	за	поданням	аукціонної	комісії	може	бути	
встановлено	інший	строк	виконання	зобов’язань.

4.	Зобов’язання,	визначені	у	договорі	купівлі-продажу,	збе-
рігають	свою	дію	для	осіб,	які	придбавають	об’єкт	у	разі	його	
подальшого	відчуження	протягом	строку	дії	таких	зобов’язань.

5.	 Відчуження	 майна	 (акцій),	 обтяжених	 передбаченими	 у	
цій	частині	зобов’язаннями,	можливо	виключно	за	згодою	ор-
гану	 приватизації,	 який	 здійснює	 контроль	 за	 їх	 виконанням.	
Порядок	надання	згоди	органами	приватизації	встановлюється	
Фондом	державного	майна	України.

6.	 Забороняється	 подальше	 відчуження	 придбаного	 пакета	
акцій	шляхом	його	дроблення	до	повного	виконання	покупцем	
умов	 договору	 купівлі-продажу	 об’єкта	 приватизації,	 а	 також	
подальше	відчуження	приватизованого	об’єкта	без	збереження	
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для	нового	власника	зобов’язань,	визначених	умовами	аукціо-
ну,	викупу.

7.	 У	 разі	 подальшого	 відчуження	 приватизованого	 об’єкта	
до	 нового	 власника	 переходять	 невиконані	 зобов’язання,	 що	
були	передбачені	договором	купівлі-продажу	об’єкта	привати-
зації.

Новий	 власник,	 а	 також	 кредитор	 фінансування	 купівлі	
об’єкта	приватизації	повинен	відповідати	вимогам	до	покупців	
об’єктів	приватизації,	встановленим	статтею	8	цього	Закону.

8.	Передача	приватизованого	об’єкта	в	заставу	або	внесення	
такого	об’єкта	до	статутного	капіталу	господарського	товари-
ства	в	період	дії	умов	договору	купівлі-продажу	здійснюється	
за	згодою	органу	приватизації,	який	є	стороною	цього	договору,	
в	установленому	Фондом	державного	майна	України	порядку.

9.	 Проведення	 додаткової	 емісії	 акцій	 акціонерним	 това-
риством	 —	 емітентом	 до	 повного	 виконання	 покупцем	 пакета	
акцій	такого	товариства	зобов’язань	відповідно	до	укладеного	
договору	 купівлі-продажу	 може	 здійснюватися	 виключно	 за	
попередньою	згодою	органу	приватизації.

10.	У	разі	подальшого	відчуження	приватизованого	об’єкта	
новий	 власник	 у	 двотижневий	 строк	 з	 дня	 переходу	 до	 нього	
права	 власності	 на	 такий	 об’єкт	 зобов’язаний	 подати	 до	 орга-
ну	приватизації	копії	документів,	що	підтверджують	перехід	до	
нього	права	власності.

11.	 Орган	 приватизації	 зобов’язаний	 вимагати	 від	 нового	
власника	 виконання	 зобов’язань,	 визначених	 договором	 ку-
півлі-продажу	об’єкта	приватизації,	а	в	разі	їх	невиконання	за-
стосовувати	до	нього	санкції	згідно	із	законом	і	захищати	пра-
ва	 держави	 або	 територіальної	 громади	 іншим	 чином,	 у	 тому		
числі	 звертатися	 до	 суду	 з	 позовом	 про	 розірвання	 договору	
купівлі-продажу	 об’єкта	 приватизації	 або	 визнання	 його	 не-	
дійсним.

12.	Депозитарна	установа,	яка	зафіксувала	набуття	прав	на	
цінні	папери	нового	власника,	зобов’язана	подати	органу	при-
ватизації	 інформацію	 про	 нового	 власника	 приватизованого	
об’єкта	на	письмову	вимогу	органу	приватизації.
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Стаття 28. Правонаступництво власників
1.	Особи,	які	придбали	державні	або	комунальні	підприєм-

ства	як	єдині	майнові	комплекси,	є	правонаступниками	їх	май-
нових	 прав	 (крім	 права	 постійного	 користування	 земельною	
ділянкою)	і	обов’язків	відповідно	до	умов	договору	між	продав-
цем	і	покупцем	та	законодавства	України.

2.	 Правонаступництво	 щодо	 акцій	 (часток),	 придбаних	 у	
процесі	 приватизації,	 які	 належали	 державі	 (територіальній	
громаді)	в	майні	суб’єктів	підприємницької	діяльності,	створе-
них	за	участю	державних	(комунальних)	підприємств,	підтвер-
джується	договором	купівлі-продажу.

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства 
про приватизацію

1.	За	порушення	законодавства	про	приватизацію	до	винних	
осіб	 застосовується	 кримінальна,	 адміністративна,	 дисциплі-
нарна,	цивільно-правова	відповідальність	відповідно	до	законів	
України.

2.	Посадові	особи	органів	приватизації,	інших	органів	вико-
навчої	влади	несуть	кримінальну,	адміністративну,	матеріальну	
та	 дисциплінарну	 відповідальність	 за	 порушення	 законодав-
ства	про	приватизацію.

3.	Посадові	особи	підприємств,	на	балансі	яких	перебувають	
об’єкти	 приватизації,	 несуть	 адміністративну	 відповідальність	
у	вигляді	штрафу	за:

порушення	 вимог	 органів	 приватизації	 щодо	 своєчасного	
подання	 достовірної	 інформації	 про	 об’єкти	 приватизації,	 які		
підлягають	продажу,	або	подання	інформації	не	в	повному	об-
сязі	—	у	розмірі	ста	неоподатковуваних	мінімумів	доходів	гро-
мадян;

вчинення	 тих	 самих	 дій	 протягом	 року	 після	 накладення	
адміністративного	 стягнення	 —	 у	 розмірі	 від	 ста	 до	 двохсот	
п’ятдесяти	неоподатковуваних	мінімумів	доходів	громадян.

Штрафи	 стягуються	 з	 винних	 осіб	 за	 рішенням	 суду	 в	 по-
рядку,	 передбаченому	 Кодексом	 України	 про	 адміністративні	
правопорушення,	за	позовами	державних	органів	приватизації.
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4.	У	разі	несплати	коштів	за	об’єкт	приватизації	згідно	з	до-
говором	 купівлі-продажу	 протягом	 30	 днів	 з	 дня	 укладення	
договору	 та	 його	 нотаріального	 посвідчення	 (у	 разі	 якщо	 но-
таріальне	 посвідчення	 договору	 передбачено	 законодавством)	
покупець	 сплачує	 на	 користь	 органу	 приватизації	 неустой-
ку	в	розмірі	5	відсотків	ціни	продажу	об’єкта.	У	разі	несплати		
коштів	 згідно	 з	 договором	 купівлі-продажу	 протягом	 наступ-
них	30	днів	договір	підлягає	розірванню.

5.	У	разі	повного	або	часткового	невиконання	умов	договорів	
купівлі-продажу	встановлюється	така	відповідальність	покупців:

у	 разі	 порушення	 встановлених	 умовами	 договору	 купівлі-
продажу	 строків	 внесення	 інвестицій	 в	 установленому	 обсязі	
покупцями	сплачується	пеня	у	розмірі	0,1	відсотка	вартості	не-
внесених	інвестицій	за	кожний	день	прострочення;

у	 разі	 невиконання	 або	 неналежного	 виконання	 покупцем	
умов	договору	купівлі-продажу	майна	(акцій,	часток)	підпри-
ємства	 у	 зв’язку	 з	 визнанням	 такого	 підприємства	 банкрутом	
покупець	сплачує	штраф	у	розмірі	100	відсотків	суми	невико-
наних	ним	зобов’язань,	але	не	менш	як	10	відсотків	ціни	прид-	
баного	об’єкта	приватизації.	При	цьому	достатнім	підтверджен-
ням	факту	невиконання	або	неналежного	виконання	умов	до-
говору	купівлі-продажу	є	прийняття	господарським	судом	по-
станови	 про	 визнання	 банкрутом	 підприємства,	 майно	 (акції,	
частки)	 якого	 є	 об’єктом	 купівлі-продажу.	 Порушення	 прова-
дження	у	справі	про	банкрутство	(введення	процедури	розпо-
рядження	 майном,	 винесення	 ухвали	 про	 проведення	 санації)	
не	звільняє	покупця	об’єкта	приватизації	від	відповідальності	
за	невиконання	умов	договору	купівлі-продажу;

у	разі	недотримання	покупцем	зобов’язань	щодо	збереження	
протягом	визначеного	періоду	основних	видів	діяльності	при-
ватизованого	об’єкта	покупець	сплачує	штраф	у	розмірі	10	від-
сотків	вартості	придбаного	майна;

у	разі	невиконання	покупцем	умов	договору	купівлі-прода-
жу	 майна	 (акцій,	 часток)	 підприємства	 щодо	 виникнення	 по-
даткового	боргу	покупець	сплачує	штраф	у	розмірі	10	відсотків	
суми	податкового	боргу.
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За	недопущення	працівників	органів	приватизації,	протидію	
чи	 перешкоджання	 проведенню	 ними	 перевірки	 дотримання	
умов	договору	купівлі-продажу	державного	або	комунального	
майна	на	керівника	приватизованого	підприємства	накладаєть-
ся	штраф	у	розмірі	1000	неоподатковуваних	мінімумів	доходів	
громадян	за	кожний	встановлений	факт.

Факт	недопущення	працівників	органів	приватизації	до	про-
ведення	 ними	 перевірки	 дотримання	 умов	 договору	 купівлі-
продажу	державного	або	комунального	майна	підтверджується	
складеним	у	присутності	відповідних	правоохоронних	органів	
та	 підписаним	 працівниками	 державних	 органів	 приватизації	
актом	про	недопуск	до	проведення	перевірки.

Форма	акта	про	недопуск	до	проведення	перевірки	затвер-
джується	Фондом	державного	майна	України.

Штрафи	стягуються	з	винних	осіб	за	рішенням	суду	в	уста-
новленому	порядку	та	перераховуються	до	Державного	бюдже-
ту	України.

Стаття 30. Особливості розгляду спорів щодо приватизації 
державного або комунального майна

1.	 Спори	 щодо	 приватизації	 державного	 або	 комунального	
майна,	 крім	 спорів,	 які	 виникають	 із	 публічно-правових	 від-
носин	та	віднесені	до	компетенції	адміністративних	судів,	ви-
рішуються	господарським	судом	у	порядку,	встановленому	Гос-
подарським	 процесуальним	 кодексом	 України,	 крім	 випадків,	
коли	 сторони	 погодили	 передачу	 таких	 спорів	 на	 вирішення	
міжнародному	комерційному	арбітражу	відповідно	до	частини	
дванадцятої	статті	26	цього	Закону.

2.	Строк	позовної	давності	для	звернення	з	позовом	про	ви-
знання	 недійсними	 результатів	 приватизації	 об’єкта	 великої	
приватизації	 або	 договору	 купівлі-продажу	 об’єкта	 великої	
приватизації	становить	три	роки.

Строк	 позовної	 давності	 для	 звернення	 з	 позовом	 про	 від-
мову	в	затвердженні	протоколу	аукціону,	визнання	недійсними	
результатів	приватизації	об’єкта	малої	приватизації	або	догово-
ру	 купівлі-продажу	 об’єкта	 малої	 приватизації	 становить	 три	
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місяці.	 Строк	 позовної	 давності	 для	 звернення	 з	 позовом	 про	
оскарження	рішення	органу	приватизації	про	недопущення	до	
участі	в	аукціоні	або	про	неукладення	договору	купівлі-прода-
жу	з	переможцем	аукціону	складає	один	місяць	з	дня	оприлюд-
нення	результатів	аукціону.

Розділ V 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ  

ПОЛОЖЕННЯ

1.	 Цей	 Закон	 набирає	 чинності	 з	 дня,	 наступного	 за	 днем	
його	опублікування.

2.	 Установити,	 що	 приватизація	 (продаж)	 об’єктів,	 щодо	
яких	 рішення	 про	 приватизацію	 було	 прийнято	 до	 набрання	
чинності	цим	Законом,	здійснюється	та	завершується	відповід-
но	до	вимог	цього	Закону,	крім	об’єктів,	за	якими:

дата	 проведення	 аукціону,	 конкурсу,	 викупу,	 продажу	 па-
кетів	 акцій	 (часток,	 паїв)	 господарських	 товариств,	 зазначена	
в	 опублікованому	 інформаційному	 повідомленні	 про	 продаж	
державного	 або	 комунального	 майна,	 припадає	 на	 день	 після	
набрання	чинності	цим	Законом;

після	завершення	процедури	продажу	відбувається	оформ-
лення	договору	купівлі-продажу;

на	 момент	 прийняття	 рішення	 про	 їх	 приватизацію	 нале-
жали	до	об’єктів	групи	Г	згідно	з	класифікацією	об’єктів	при-
ватизації,	 встановленою	 Законом	 України	 “Про	 приватизацію	
державного	майна”,	та	щодо	яких	є	дійсною	оцінка,	або	Кабіне-
том	Міністрів	України	визначено	радника	для	надання	послуг	з	
підготовки	до	приватизації	та	продажу	об’єктів	приватизації	за	
результатами	проведення	конкурсу.

3.	Установити,	що	акти	Кабінету	Міністрів	України	і	Фонду	
державного	майна	України	з	питань	приватизації,	прийняті	до	
набрання	чинності	цим	Законом,	діють	до	затвердження	Кабі-
нетом	Міністрів	України	і	Фондом	державного	майна	України	
відповідних	актів,	передбачених	цим	Законом.
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4.	 Установити,	 що	 приватизація	 об’єктів	 агропромислового	
комплексу,	щодо	яких	на	день	набрання	чинності	цим	Законом	
державними	органами	приватизації	затверджені	плани	їх	при-
ватизації,	 здійснюється	 та	 завершується	 відповідно	 до	 вимог	
Закону	 України	 “Про	 особливості	 приватизації	 майна	 в	 агро-
промисловому	комплексі”.

5.	Установити,	що	уповноважені	органи	управління	держав-
ним	 майном	 або	 корпоративними	 правами,	 управління	 яких	
вони	здійснюють,	у	двотижневий	строк	з	дня	набрання	чинності	
цим	Законом	мають	подати	Фонду	державного	майна	України	
пропозиції	про	включення	об’єктів	права	державної	власності	
до	переліку	об’єктів,	що	підлягають	приватизації	у	році	набран-
ня	чинності	цим	Законом,	разом	з	інформацією,	зазначеною	у	
частинах	четвертій,	п’ятій	статті	11	цього	Закону,	та	основними	
показниками	 господарської	 діяльності	 за	 останні	 три	 роки	 та	
останній	звітний	період.

Фонд	державного	майна	України	у	тримісячний	строк	з	дня	
набрання	чинності	цим	Законом	забезпечує	оприлюднення	пе-
реліків	 об’єктів,	 що	 підлягають	 приватизації	 у	 році	 набрання	
чинності	цим	Законом,	в	офіційних	друкованих	виданнях	дер-
жавних	 органів	 приватизації,	 на	 офіційному	 веб-сайті	 Фонду	
державного	майна	України.

6.	Установити,	що	положення	цього	Закону	щодо	привати-
зації	пакетів	акцій,	що	належать	державі	у	статутному	капіталі	
банків,	у	капіталізації	яких	взяла	участь	держава,	діють	в	час-
тині,	що	не	суперечить	Закону	України	“Про	особливості	про-
дажу	пакетів	акцій,	що	належать	державі	у	статутному	капіталі	
банків,	у	капіталізації	яких	взяла	участь	держава”.

7.	Установити,	що	до	1	січня	2021	року	за	результатами	опра-
цювання	 коментарів	 та	 пропозицій	 потенційних	 покупців	 до	
проекту	 договору	 купівлі-продажу	 об’єкта	 великої	 приватиза-
ції	у	порядку,	встановленому	частиною	дев’ятою	статті	19	цього	
Закону,	орган	приватизації	на	запит	потенційного	покупця	має	
визначити	в	договорі	купівлі-продажу	об’єкта	великої	привати-
зації,	що	договір	регулюється	правом	Англії	та	Уельсу,	з	ураху-
ванням	 положень	 Закону	 України	 “Про	 міжнародне	 приватне	
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право”,	крім	положень,	які	регулюються	імперативними	норма-
ми	права	України.

Положення	щодо	можливості	застосування	Закону	України	
“Про	міжнародне	приватне	право”	до	проекту	договору	купівлі-
продажу	об’єкта	великої	приватизації	включаються	на	підставі	
висновків	аукціонної	комісії.

8.	Визнати	такими,	що	втратили	чинність:
Закон	України	“Про	приватизацію	державного	майна”	(Відо-

мості	Верховної	Ради	України,	1992	р.,	№	24,	ст.	348	із	наступ-
ними	змінами);

Закон	 України	 “Про	 приватизацію	 невеликих	 державних	
підприємств	(малу	приватизацію)”	(Відомості	Верховної	Ради	
України,	1992	р.,	№	24,	ст.	350	із	наступними	змінами);

Закон	України	“Про	особливості	приватизації	майна	в	агро-
промисловому	комплексі”	(Відомості	Верховної	Ради	України,	
1996	р.,	№	41,	ст.	188	із	наступними	змінами);

Закон	України	“Про	особливості	приватизації	підприємств,	
що	належать	до	сфери	управління	Міністерства	оборони	Укра-
їни”	(Відомості	Верховної	Ради	України,	2000	р.,	№	35,	ст.	279;	
2003	р.,	№	37,	ст.	300;	2012	р.,	№	7,	ст.	53);

Закон	України	“Про	особливості	приватизації	об’єктів	неза-
вершеного	 будівництва”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	 України,	
2000	р.,	№	45,	ст.	375	із	наступними	змінами);

Закон	 України	 “Про	 призупинення	 приватизації	 підпри-
ємств	 нафтопереробної	 промисловості	 України”	 (Відомості	
Верховної	Ради	України,	2005	р.,	№	6,	ст.	143);

Закон	України	“Про	Державну	програму	приватизації”	(Ві-
домості	Верховної	Ради	України,	2012	р.,	№	39,	ст.	466);

Постанову	 Верховної	 Ради	 України	 “Про	 введення	 в	 дію	
Закону	 України	 “Про	 приватизацію	 майна	 державних	 під-
приємств”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	 України,	 1992	 р.,	 №	 24,		
ст.	349);

Постанову	Верховної	Ради	України	“Про	порядок	введення	
в	дію	Закону	України	“Про	приватизацію	невеликих	державних	
підприємств	(малу	приватизацію)”	(Відомості	Верховної	Ради	
України,	1992	р.,	№	24,	ст.	351);
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пункт	3	Постанови	Верховної	Ради	України	“Про	Державну	
програму	 приватизації	 майна	 державних	 підприємств”	 (Відо-
мості	Верховної	Ради	України,	1992	р.,	№	38,	ст.	567);

Постанову	Верховної	Ради	України	“Про	порядок	введення	
в	дію	Закону	України	“Про	внесення	змін	і	доповнень	до	Закону	
України	“Про	приватизацію	невеликих	державних	підприємств	
(малу	 приватизацію)”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	 України,		
1996	р.,	№	34,	ст.	161);	

Постанову	 Верховної	 Ради	 України	 “Про	 порядок	 введен-
ня	в	дію	Закону	України	“Про	особливості	приватизації	майна	
в	 агропромисловому	 комплексі”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	
України,	1996	р.,	№	41,	ст.	189).

9.	Внести	зміни	до	таких	законодавчих	актів	України:
1)	у	Земельному	кодексі	України	(Відомості	Верховної	Ради	

України,	2002	р.,	№	3–4,	ст.	27):
абзац	 перший	 частини	 шостої	 статті	 120	 доповнити	 слова-

ми	“крім	об’єктів	державної	власності,	що	підлягають	продажу	
шляхом	приватизації”;

частину	дев’яту	статті	122	виключити;
абзац	другий	частини	першої	статті	128	виключити;
абзац	третій	частини	другої	статті	135	виключити;
2)	 у	 статті	 146	 Господарського	 кодексу	 України	 (Відомості	

Верховної	Ради	України,	2003	р.,	№№	18–22,	ст.	144):
частини	другу	і	третю	викласти	в	такій	редакції:
“2.	 Приватизація	 державних	 (комунальних)	 підприємств	

здійснюється	в	порядку,	встановленому	законом.
3.	 Приватизація	 державних	 (комунальних)	 підприємств	 чи	

їх	майна	здійснюється	шляхом:
купівлі-продажу	об’єктів	приватизації	на	аукціоні;
викупу	об’єктів	приватизації”;
частину	четверту	після	слів	“громадянин	України”	доповни-

ти	словами	“крім	випадків,	встановлених	законом”;
3)	у	Цивільному	кодексі	України	(Відомості	Верховної	Ради	

України,	2003	р.,	№№	40–44,	ст.	356):
абзац	другий	частини	третьої	статті	331	викласти	в	такій	ре-

дакції:
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“У	разі	необхідності	особа,	зазначена	в	абзаці	першому	цієї	
частини,	може	укласти	договір	щодо	об’єкта	незавершеного	бу-
дівництва	 після	 проведення	 державної	 реєстрації	 права	 влас-
ності	на	нього	відповідно	до	закону”;

частину	першу	статті	345	доповнити	абзацом	другим	такого	
змісту:

“У	результаті	придбання	єдиного	майнового	комплексу	дер-
жавного	 (комунального)	 підприємства	 у	 процесі	 приватизації	
до	покупця	переходять	всі	його	права	та	обов’язки”;

у	частині	другій	статті	377	слова	“багатоквартирних	будин-
ків”	замінити	словами	“багатоквартирних	будинків	та	об’єктів	
державної	власності,	що	підлягають	продажу	шляхом	привати-
зації”;

4)	 частину	 другу	 статті	 10	 Закону	 України	 “Про	 гідроме-	
теорологічну	 діяльність”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	 України,		
1999	р.,	№	16,	ст.	95)	виключити;

5)	у	Законі	України	“Про	банки	і	банківську	діяльність”	(Ві-
домості	Верховної	Ради	України,	2001	р.,	№	5–6,	ст.	30;	2011	р.,	
№	36,	ст.	362;	2013	р.,	№	26,	ст.	264;	2014	р.,	№	33,	ст.	1162):

у	частині	другій	статті	32	слова	 “протягом	строку	його	дії”	
замінити	 словами	 “та	 Законом	 України	 “Про	 спрощення	 про-
цедур	реорганізації	та	капіталізації	банків”	протягом	строку	їх	
дії”;

у	статті	34:
частину	 першу	 доповнити	 словами	 “(крім	 стратегічних	 ін-

весторів,	які	подають	заявку	на	участь	у	конкурсі	відповідно	до	
Закону	 України	 “Про	 особливості	 продажу	 пакетів	 акцій,	 що	
належать	державі	у	статутному	капіталі	банків,	у	капіталізації	
яких	взяла	участь	держава”)”;

перше	 речення	 частини	 третьої	 доповнити	 словами	 “(крім	
стратегічних	інвесторів,	які	подають	заявку	на	участь	у	конкур-
сі	відповідно	до	Закону	України	“Про	особливості	продажу	па-
кетів	акцій,	що	належать	державі	у	статутному	капіталі	банків,	
у	капіталізації	яких	взяла	участь	держава”)”;

6)	 у	 підпункті	 “а”	 пункту	 2	 частини	 другої	 статті	 22	 Зако-
ну	 України	 “Про	 захист	 економічної	 конкуренції”	 (Відомості	
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Верховної	Ради	України,	2001	р.,	№	12,	ст.	64)	слова	“цілісного	
майнового	 комплексу”	 замінити	 словами	 “єдиного	 майнового	
комплексу”;

7)	 у	 Законі	 України	 “Про	 управління	 об’єктами	 державної	
власності”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	 України,	 2006	 р.,	 №	 46,	
ст.	456	із	наступними	змінами):

у	частині	другій	статті	5:
пункти	9	і	10	виключити;
доповнити	пунктом	17-3	такого	змісту:
“17-3)	визначає	істотні	умови	договору,	який	укладається	з	

Адміністратором	 електронної	 торгової	 системи	 та	 оператором	
електронного	майданчика	—	юридичною	особою,	що	має	право	
використовувати	електронний	майданчик”;

пункт	18	доповнити	підпунктами	“ш”,	“щ”,	“ю”	та	“я”	такого	
змісту:

“ш)	продажу	об’єктів	великої	приватизації	державної	влас-
ності;

щ)	проведення	електронних	аукціонів	для	продажу	об’єктів	
малої	приватизації;

ю)	відбору	операторів	електронних	майданчиків	для	органі-
зації	проведення	електронних	аукціонів	з	продажу	об’єктів	ма-
лої	приватизації,	авторизації	електронних	майданчиків,	розмір	
та	порядок	плати	за	участь	у	електронному	аукціоні,	визначен-
ня	переможця	за	результатами	електронного	аукціону;

я)	визначення	додаткових	умов	продажу	об’єктів	малої	при-
ватизації”;

пункт	23	викласти	в	такій	редакції:
“23)	за	поданням	Фонду	державного	майна	України:
а)	затверджує	перелік	об’єктів	великої	приватизації,	що	під-

лягають	приватизації;
б)	затверджує	умови	продажу	об’єктів	великої	приватизації	

державної	власності”;
пункт	13	частини	першої	статті	5-2	викласти	в	такій	редакції:
“13)	подає	Кабінету	Міністрів	України	пропозиції	щодо	до-

цільності	придбання	державою	пакетів	акцій	(часток)	господар-
ських	товариств,	утворених	у	процесі	приватизації	(корпорати-
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зації),	в	 інших	власників	та	акцій	додаткової	емісії	у	порядку,	
встановленому	Кабінетом	Міністрів	України”;

у	пункті	1	частини	першої	статті	7:
підпункт	 “є”	 після	 слова	 “проведення”	 доповнити	 словом	

“аудиту”;
підпункт	"і”	виключити;
абзац	другий	частини	дев’ятої	статті	11	викласти	в	такій	ре-

дакції:
“Зазначені	обмеження	не	поширюються	на	рішення	органів	

управління	господарських	товариств,	Фонду	державного	майна	
України	 або	 уповноважених	 органів	 управління	 про	 передачу	
об’єктів	 соціальної	 сфери,	 гуртожитків	 та	 об’єктів	 незаверше-
ного	 капітального	 будівництва	 у	 комунальну	 власність	 (крім	
об’єктів	соціальної	сфери,	гуртожитків	та	об’єктів	незавершено-
го	будівництва,	що	перебувають	у	господарському	віданні	чи	в	
оперативному	управлінні	військових	частин,	закладів,	установ	
та	організацій	Збройних	Сил	України)	та	на	відчуження	шля-
хом	приватизації”;

8)	 у	 статті	 20	 Закону	 України	 “Про	 культуру”	 (Відомості	
Верховної	Ради	України,	2011	р.,	№	24,	ст.	168):

абзац	другий	частини	другої	виключити;
абзаци	третій	і	десятий	частини	третьої	виключити;
9)	 у	 Законі	 України	 “Про	 Фонд	 державного	 майна	 Ук-	

раїни”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	 України,	 2012	 р.,	 №	 28,		
ст.	311):

у	статті	4:
у	частині	першій:
у	пункті	3	слова	“план	приватизації	або”	виключити;
пункт	4	викласти	в	такій	редакції:
“4)	 захист	 майнових	 прав	 державних	 підприємств,	 а	 також	

державних	пакетів	акцій	(часток),	що	належать	до	сфери	управ-
ління	Фонду	державного	майна	України	на	території	України”;

частину	другу	викласти	в	такій	редакції:
“2.	Фонд	державного	майна	України	подає:
щокварталу	 Президенту	 України,	 Верховній	 Раді	 України	

і	 Кабінету	 Міністрів	 України	 аналітичну	 довідку	 про	 роботу	
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Фонду	державного	майна	України	та	хід	приватизації	держав-
ного	майна;

щороку	Президенту	України,	Верховній	Раді	України	і	Кабі-
нету	Міністрів	України	звіт	про	роботу	Фонду	державного	май-
на	України	та	хід	приватизації	державного	майна”;

у	частині	першій	статті	5:
у	пункті	2:
абзац	другий	виключити;
в	 абзаці	 четвертому	 слова	 “передприватизаційної	 підготов-

ки”	виключити;
абзац	тринадцятий	викласти	в	такій	редакції:
“утворює	аукціонні	комісії”;
в	абзаці	шістнадцятому	слова	“плани	приватизації	майна,	що	

перебуває	в	державній	власності”	виключити;
абзац	сімнадцятий	викласти	в	такій	редакції:
“переліки	об’єктів	малої	приватизації”;
абзац	двадцять	перший	після	слова	“проведення”	доповнити	

словом	“аудиту”;
в	абзаці	тридцятому	слова	“та	реструктуризації”	виключити;
у	пункті	3:
абзац	одинадцятий	викласти	в	такій	редакції:
“подає	Кабінету	Міністрів	України	пропозиції	щодо	доціль-

ності	 придбання	 державою	 пакетів	 акцій	 (часток)	 господар-
ських	товариств,	утворених	у	процесі	приватизації	(корпорати-
зації),	в	інших	власників	та	акцій	додаткової	емісії”;

абзац	тринадцятий	виключити;
у	тексті	Закону	слово	“пай”	в	усіх	відмінках	і	числах	виклю-

чити;
10)	 розділ	 X	 “Прикінцеві	 та	 перехідні	 положення”	 Закону	

України	 “Про	 відновлення	 платоспроможності	 боржника	 або	
визнання	 його	 банкрутом”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	 Украї-
ни,	2012	р.,	№	32–33,	ст.	413	із	наступними	змінами)	доповнити	
пунктами	4-2-4-4	такого	змісту:

“4-2.	Справи	про	банкрутство	боржників,	якими	є	державні	
підприємства	 та/або	 господарські	 товариства,	 більше	 ніж	 50	
відсотків	 акцій	 (часток)	 яких	 прямо	 чи	 опосередковано	 нале-
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жать	державі,	щодо	яких	прийнято	рішення	про	приватизацію,	
не	порушуються	до	завершення	приватизації.

4-3.	 Провадження	 у	 справах	 про	 банкрутство	 боржників,	
якими	 є	 державні	 підприємства	 та/або	 господарські	 товари-
ства,	більше	ніж	50	відсотків	акцій	(часток)	яких	прямо	чи	опо-
середковано	 належать	 державі,	 щодо	 яких	 прийнято	 рішення	
про	приватизацію,	підлягає	припиненню,	крім	тих,	що	ліквіду-
ються	за	рішенням	власника.

Після	 припинення	 провадження	 у	 справі	 про	 банкрутство	
забороняється	стягнення	на	підставі	виконавчих	та	 інших	до-
кументів,	що	містять	майнові	вимоги,	у	тому	числі	на	предмет	
застави,	за	якими	стягнення	здійснюється	в	судовому	або	в	по-
засудовому	порядку	відповідно	до	законодавства,	крім	випад-
ків	перебування	виконавчого	провадження	на	стадії	розподілу	
стягнутих	з	боржника	грошових	сум	(у	тому	числі	одержаних	
від	продажу	майна	боржника),	перебування	майна	на	стадії	про-
дажу	з	моменту	оприлюднення	інформації	про	продаж,	а	також	
у	 разі	 звернення	 стягнення	 на	 заставлене	 майно	 та	 виконан-
ня	 рішень	 у	 немайнових	 спорах;	 не	 нараховується	 неустойка	
(штраф,	пеня),	не	застосовуються	інші	фінансові	санкції	за	не-
виконання	чи	неналежне	виконання	зобов’язань	 із	задоволен-
ня	всіх	вимог,	зупиняється	перебіг	позовної	давності,	не	засто-
совується	індекс	інфляції	за	весь	час	прострочення	виконання	
грошового	зобов’язання,	три	проценти	річних	від	простроченої	
суми	тощо.

Зазначені	дії	не	поширюються	на	задоволення	вимог	поточ-
них	кредиторів,	на	виплату	заробітної	плати	та	нарахованих	на	
ці	суми	страхових	внесків	на	загальнообов’язкове	державне	пен-
сійне	та	інше	соціальне	страхування,	на	відшкодування	шкоди,	
заподіяної	здоров’ю	та	життю	громадян,	на	виплату	авторської	
винагороди,	аліментів,	а	також	на	вимоги	за	виконавчими	до-
кументами	немайнового	характеру,	що	зобов’язують	боржника	
вчинити	певні	дії	чи	утриматися	від	їх	вчинення.

4-4.	 Справи	 про	 банкрутство	 боржників,	 якими	 є	 державні	
підприємства	 та/або	 господарські	 товариства,	 більше	 ніж	 50	
відсотків	 акцій	 (часток)	 яких	 прямо	 чи	 опосередковано	 нале-



338

жать	 державі,	 щодо	 яких	 прийнято	 рішення	 про	 завершення	
приватизації,	не	можуть	порушуватися	протягом	одного	року	з	
дня	 завершення	 приватизації	 з	 підстав,	 які	 виникли	 до	 завер-
шення	приватизації”;

11)	у	Законі	України	“Про	особливості	продажу	пакетів	ак-
цій,	що	належать	державі	у	статутному	капіталі	банків,	у	капі-
талізації	яких	взяла	участь	держава”	(Відомості	Верховної	Ради	
України,	2012	р.,	№	49,	ст.	561):

пункт	1	частини	першої	статті	1	викласти	в	такій	редакції:
“1)	банки	—	банки,	акції	яких	придбані	державою	відповідно	

до	законів	України	“Про	першочергові	заходи	щодо	запобігання	
негативним	 наслідкам	 фінансової	 кризи	 та	 про	 внесення	 змін	
до	деяких	законодавчих	актів	України”	та	“Про	систему	гаран-
тування	вкладів	фізичних	осіб”;

у	 статті	 3	 слова	 “на	 день	 набрання	 чинності	 цим	 Законом”	
виключити;

у	статті	5:
частину	першу	після	слова	“нерезиденти”	доповнити	слова-

ми	“міжнародні	фінансові	організації”;
частину	 третю	 доповнити	 реченням	 такого	 змісту:	 “Націо-

нальний	банк	України	розглядає	документи,	подані	стратегіч-
ними	інвесторами	для	одержання	такого	погодження,	протягом	
одного	місяця	з	дня	отримання	повного	пакета	відповідних	до-
кументів”;

частини	другу	і	третю	статті	6	викласти	в	такій	редакції:
“2.	Радником	з	продажу	пакетів	акцій	банків	може	бути	юри-

дична	особа,	яка	відповідає	таким	кваліфікаційним	критеріям:
1)	наявність	не	менш	як	п’ятирічного	міжнародного	досвіду	

з	надання	консультацій,	укладення,	супроводження	та	виконан-
ня	договорів	з	продажу	фінансових	установ;

2)	відсутність	кредиторських	вимог	до	банків,	щодо	продажу	
пакетів	акцій	яких	залучається	радник,	та	заборгованості	перед	
банками,	щодо	продажу	пакетів	акцій	яких	залучається	радник;

3)	відсутність	поточних	зобов’язань	з	надання	послуг	радни-
ка	з	продажу	пакетів	акцій	банків	перед	пов’язаними	особами	
банків;
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4)	відсутність	зобов’язань	перед	третіми	особами	з	надання	
послуг	з	придбання	на	їх	користь	та	за	їхній	рахунок	пакетів	ак-
цій	у	банківських	установах	в	Україні.

3.	Міністерство	фінансів	України	залучає	радника	з	продажу	
пакетів	акцій	банків	у	порядку,	визначеному	Міністерством	фі-
нансів	України”;

у	частині	першій	статті	7:
в	абзаці	першому	слова	“без	дроблення	на	частини”	виклю-

чити;
пункт	1	викласти	в	такій	редакції:
“1)	залучення	радника	з	продажу	пакетів	акцій	банків”;
у	частині	першій	статті	9:
друге	речення	пункту	3	виключити;
пункт	8	доповнити	словами	“та	розміру	оплати	послуг	рад-

ника	з	продажу	пакетів	акцій	банків”;
статтю	14	викласти	в	такій	редакції:
“Стаття	14.	Оплата	послуг	радника	з	продажу	пакетів	акцій	

банків	 та	 інших	 витрат,	 пов’язаних	 з	 продажем	 пакетів	 акцій	
банків

1.	 Оплата	 послуг	 радника	 з	 продажу	 пакетів	 акцій	 банків	
та	 інших	витрат,	пов’язаних	з	продажем	пакетів	акцій	банків,	
здійснюється	 банками	 відповідно	 до	 умов	 договору,	 укладе-	
ного	 між	 Міністерством	 фінансів	 України,	 банком	 та	 радни-
ком”;

12)	 в	 абзаці	 четвертому	 пункту	 1	 частини	 першої	 статті	 20	
Закону	 України	 “Про	 Кабінет	 Міністрів	 України”	 (Відомості	
Верховної	Ради	України,	2014	р.,	№	13,	ст.	222;	2016	р.,	№	12,	
ст.	137)	слова	“забезпечує	розроблення	і	виконання	державних	
програм	приватизації”	виключити;

13)	 у	 Законі	 України	 “Про	 державну	 реєстрацію	 речових	
прав	на	нерухоме	майно	та	їх	обтяжень”	(Відомості	Верховної	
Ради	України,	2016	р.,	№	1,	ст.	9	із	наступними	змінами):

абзац	перший	частини	першої	статті	27	після	слів	“інших	ре-
чових	прав”	доповнити	словами	“крім	державної	реєстрації	пра-
ва	власності	на	об’єкт	незавершеного	будівництва”;

розділ	IV	доповнити	статтею	27-1	такого	змісту:
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“Стаття	27-1.	Державна	реєстрація	права	власності	на	об’єкт	
незавершеного	будівництва

1.	Для	державної	реєстрації	права	власності	на	об’єкт	неза-
вершеного	будівництва	подаються	такі	документи:

1)	документ,	що	посвідчує	речове	право	на	земельну	ділян-
ку	під	таким	об’єктом	(у	разі	відсутності	у	Державному	реєстрі	
прав	зареєстрованого	відповідного	речового	права	на	земельну	
ділянку);

2)	документ,	що	відповідно	до	законодавства	надає	право	на	
виконання	 будівельних	 робіт	 (крім	 випадків,	 коли	 реєстрація	
такого	 документа	 здійснювалася	 в	 Єдиному	 реєстрі	 докумен-
тів,	що	дають	право	на	виконання	підготовчих	та	будівельних	
робіт,	засвідчують	прийняття	в	експлуатацію	закінчених	будів-	
ництвом	об’єктів,	відомостей	про	повернення	на	доопрацюван-
ня,	відмову	у	видачі,	скасування	та	анулювання	зазначених	до-
кументів);

3)	 документ,	 що	 містить	 опис	 об’єкта	 незавершеного	 бу-	
дівництва	 за	 результатами	 технічної	 інвентаризації	 такого	
об’єкта.

2.	Для	державної	реєстрації	права	власності	на	об’єкт	неза-
вершеного	 будівництва,	 що	 підлягає	 приватизації,	 подаються	
такі	документи:

1)	копія	наказу	Фонду	державного	майна	України	про	вклю-
чення	об’єкта	незавершеного	будівництва	до	переліку	об’єктів	
державної	власності,	що	підлягають	приватизації;

2)	 копія	 наказу	 державного	 органу	 приватизації	 про	 при-
йняття	рішення	про	приватизацію	такого	об’єкта;

3)	документ,	що	містить	опис	об’єкта	незавершеного	будів-
ництва	за	результатами	технічної	інвентаризації	такого	об’єкта.

3.	Державна	реєстрація	права	власності	на	об’єкт	незаверше-
ного	будівництва,	набутого	на	підставі	договору,	здійснюється	
на	підставі	такого	договору.

4.	Державна	реєстрація	права	власності	на	об’єкт	незаверше-
ного	будівництва	на	підставі	рішення	суду,	що	набрало	законної	
сили,	проводиться	за	правилами,	визначеними	частинами	пер-
шою	–	третьою	цієї	статті.
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5.	Державна	реєстрація	обтяжень	на	об’єкти	незавершеного	
будівництва	 проводиться	 відповідно	 до	 вимог,	 встановлених	
частиною	другою	статті	27	цього	Закону”;

14)	частину	першу	статті	34	Закону	України	“Про	виконав-
че	 провадження”	 (Відомості	 Верховної	 Ради	 України,	 2016	 р.,		
№	30,	ст.	542,	№	51,	ст.	839;	2017	р.,	№	9,	ст.	67)	доповнити	пунк-
том	12	такого	змісту:

“12)	 включення	 державних	 підприємств	 або	 пакетів	 акцій	
(часток)	 господарських	 товариств	 до	 переліку	 об’єктів	 малої	
або	великої	приватизації,	що	підлягають	приватизації”;

15)	у	Законі	України	“Про	спрощення	процедур	реорганіза-
ції	та	капіталізації	банків”	(Відомості	Верховної	Ради	України,	
2017	р.,	№	21,	ст.	241):

у	статті	3:
у	частині	першій:
після	абзацу	першого	доповнити	двома	новими	абзацами	та-

кого	змісту:
“Капіталізація	банків,	частка	держави	в	статутному	капіталі	

яких	перевищує	75	відсотків	акцій	(часток),	за	участю	міжна-
родних	 фінансових	 організацій,	 здійснюється	 без	 попередньої	
згоди	Національного	банку	України.

Банк,	частка	держави	у	статутному	капіталі	якого	перевищує	
75	відсотків	акцій	(часток),	має	право	здійснити	капіталізацію	
за	 участю	 міжнародної	 фінансової	 організації	 за	 спрощеною	
процедурою	 за	 рахунок	 грошових	 коштів	 або,	 за	 згодою	 між	
банком	 і	 міжнародною	 фінансовою	 організацією,	 за	 рахунок	
майнових	прав,	немайнових	прав,	що	мають	грошову	вартість,	
цінних	паперів,	іншого	майна”.

У	зв’язку	з	цим	абзаци	другий	–	десятий	вважати	відповідно	
абзацами	четвертим	–	дванадцятим;

абзац	одинадцятий	викласти	в	такій	редакції:
“Банк	має	право	здійснити	капіталізацію	за	спрощеною	про-

цедурою	в	обсязі	та	за	рахунок	грошових	коштів,	джерела	по-
ходження	яких	було	перевірено	Національним	банком	України	
під	час	надання	попередньої	згоди,	крім	випадків,	визначених	
цим	Законом”;
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у	частині	другій:
у	пункті	1:
підпункт	“а”	викласти	в	такій	редакції:
“а)	наглядова	рада	приймає	рішення	про	скликання	загаль-

них	 зборів,	 порядок	 денний	 яких	 включає	 лише	 питання	 про	
прийняття	рішень,	необхідних	для	проведення	капіталізації,	у	
тому	числі	про	зміну	розміру	статутного	капіталу	банку	згідно	
з	цим	Законом,	 затвердження	змін	до	статуту	банку	у	зв’язку	
із	збільшенням	його	статутного	капіталу,	та	процедурні	питан-
ня	проведення	загальних	зборів,	затверджує	порядок	денний	та	
повідомлення	про	проведення	загальних	зборів,	яке	не	містить	
проектів	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	порядку	
денного	загальних	зборів,	не	пізніше	ніж	за	десять	робочих	днів	
до	дати	їх	проведення.	Пропозиції	до	порядку	денного	загаль-
них	 зборів	 не	 приймаються.	 Проекти	 рішень	 щодо	 кожного	 з	
питань,	включених	до	порядку	денного	загальних	зборів,	форма	
і	текст	бюлетенів	для	голосування	затверджуються	наглядовою	
радою	не	пізніше	ніж	за	два	робочі	дні	до	дати	проведення	за-
гальних	зборів”;

підпункт	“б”	доповнити	словами	“яке	не	містить	проектів	рі-
шень	 щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	 до	 порядку	 денного	
загальних	зборів”;

абзац	 перший	 пункту	 2	 після	 слова	 “інвестори”	 доповнити	
словами	“в	тому	числі	міжнародні	фінансові	організації”;

у	пункті	3:
абзац	перший	доповнити	словами	“крім	випадків,	встановле-

них	цим	Законом”;
абзац	 другий	 після	 слова	 “акцій”	 доповнити	 словами	 “крім	

випадків,	встановлених	цим	Законом”;
частину	третю	доповнити	пунктами	9	та	10	такого	змісту:
“9)	переважного	права	акціонерів	при	додатковій	емісії	ак-

цій	 у	 разі	 капіталізації	 міжнародними	 фінансовими	 організа-
ціями;

10)	розміщення	акцій	за	ціною,	не	нижчою	за	їх	номінальну	
вартість”;

доповнити	частиною	четвертою	такого	змісту:
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“4.	У	разі	капіталізації	банку,	частка	держави	у	статутному	
капіталі	якого	перевищує	75	відсотків	акцій	(часток),	за	учас-
тю	 міжнародної	 фінансової	 організації,	 наглядова	 рада	 такого	
банку	затверджує	ринкову	вартість	акцій,	визначену	відповідно	
до	частини	першої	статті	8	Закону	України	“Про	акціонерні	то-
вариства”,	станом	на	день,	що	передує	дню	опублікування	пові-	
домлення	про	скликання	загальних	зборів,	у	порядку,	встанов-
леному	цим	Законом”;

16)	у	пункті	1	розділу	II	“Прикінцеві	та	перехідні	положен-
ня”	Закону	України	“Про	внесення	змін	до	деяких	законодав-
чих	актів	України	щодо	спрощення	ведення	бізнесу	та	залучен-
ня	інвестицій	емітентами	цінних	паперів”	від	16	листопада	2017	
року	цифри	“12,	28,	36,	37,	38,	39,	46	та	53”	замінити	цифрами	
“13,	29,	37,	38,	39,	40,	47	та	54”	відповідно.

10.	Кабінету	Міністрів	України	протягом	трьох	місяців	з	дня	
набрання	чинності	цим	Законом:

розробити	та	привести	у	відповідність	 із	цим	Законом	свої	
нормативно-правові	акти;

забезпечити	розроблення	та	прийняття	міністерствами	та	ін-
шими	 центральними	 органами	 виконавчої	 влади	 нормативно-
правових	актів,	передбачених	цим	Законом;

забезпечити	перегляд	і	скасування	міністерствами	та	інши-
ми	 центральними	 органами	 виконавчої	 влади	 їх	 нормативно-
правових	актів,	що	суперечать	цьому	Закону.

Президент	України																													П.	ПОРОШЕНКО

м.	Київ	
18	січня	2018	року	
						№	2269-VIII
	



Викладено	методичні	авторські	підходи	щодо	дослідження	ефективності	
інвестиційних	 проектів	 вертикально-інтегрованих	 агропромислових	 форму-
вань	на	основі	теорії	нечітких	множин;	сформульовано	пропозиції	щодо	вдо-
сконалення	механізму	підвищення	інвестиційної	привабливості	агропромис-
лових	формувань	за	рахунок	впровадження	комплексної	системи	управління	
інвестиційною	привабливістю;	внесено	пропозиції	щодо	формування	стратегії	
підвищення	 інвестиційної	 привабливості	 агропромислових	 формувань	 на	
основі	моделі	регулювання	діяльності	агропромислових	структур	за	посеред-
ництвом	проведення	активної	державної	політики.	Приділено	увагу	обґрунту-
ванню	 та	 розробці	 теоретико-методичних	 засад	 і	 практичних	 рекомендацій	
щодо	підвищення	інвестиційної	привабливості	агропромислових	формувань.
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