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В дипломній роботі конкретизовано поняття інвестиційної привабливості, 

розглянуто  процеси  формування  інвестиційної  привабливості 

сільськогосподарського  підприємства,  чинники  підвищення  ефективного 

господарювання.  Досліджено  теоретичні  положення  оцінки  ефективності 

функціонування підприємства. Встановлено особливості тенденцій показників 

економічної ефективності сільськогосподарських підприємств, що ведуть облік 

у  повному  обсязі,  проаналізовано  найбільш  суттєві  причинно-наслідкові 

зв’язки.  Обґрунтовано  основні  напрямки  підвищення  інвестиційної 

привабливості  сільськогосподарського  підприємства.  Сформульовано 

пропозиції  щодо  оптимізації  посівних  площ,  заміни  сортів  соняшнику  на 

гібриди, вирощування сої.

Ключові  слова: економічна  ефективність,  сільськогосподарські 

підприємства, інвестиційна привабливість.

In the thesis the concept of investment attractiveness is specified, the processes 

of  formation of  investment  attractiveness  of  the  agricultural  enterprise,  factors  of 

increasing  effective  management  are  considered.  The  theoretical  positions  of 

estimation of efficiency of enterprise functioning are investigated.

The  peculiarities  of  the  tendencies  of  indicators  of  economic  efficiency  of 

agricultural enterprises, which keep records in full volume, are analyzed, the most 

significant causative relationships are analyzed. The main directions of increase of 

investment attractiveness of agricultural enterprise are substantiated. The proposals 

on optimization of sown areas, replacement of sunflower varieties on hybrids, and the 

cultivation of soya are formulated.

Key  words: economic  efficiency,  agricultural  enterprises,  investment 

attractiveness.
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