
 
Отже, злагоджена державна політика та наявність дешевих кредитних ресурсів є 

основними передумовами у відновлені роботи підприємств комбікормової галузі і тваринництва 
взагалі.  
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В умовах постійного тиску вартості зерна на кінцеву ціну хлібопекарська галузь не в 

змозі піклуватися про належне відтворення основних фондів. Більш того, рівень повернення 
коштів постійно скорочується і в кінцевому результаті це призводить до банкрутству 
підприємств. Жорстка адміністративна політика стримує рентабельність підприємств на рівні 
5%. Хлібопекарські підприємства потребують модернізації технічного обладнання. Саме тому 
для економічного зростання галузі важливим фактором є інвестиції. Проведений аналіз рівня 
інвестиційної привабливості хлібопекарських підприємств в попередньому дослідженні [1] 
підтверджує низький рівень інвестиційної привабливості. Саме тому пропонуємо розглянути 
стратегію розширення асортименту рентабельної продукції не соціального значення (булочні 
вироби, торти, полуфабрикати) для підвищення інвестиційної привабливості хлібопекарських 
підприємств. Проблемам інвестиційного хлібопекарської галузі присвячена значна кількість 
наукових публікацій. Поміж українських учених, які займалися даною проблематикою, варто 
виділити В.І. Богачова [4], В.М. Гончарова [1], П.М. Купчак [4], В.Г. Ткаченко [5] та ін. 
Проведемо порівняльний аналіз темпу зростання долі виробництва продукції не соціального 
значення порівняно з коефіцієнтом фінансування на ВАТ «Луганськмлин» (див. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Доля виробництва продукції не соціального значення (%) порівняно з коефіцієнтом 

фінансування на ВАТ «Луганськмлин» 
Джерело: розрахунок автора на основі даних [3] 

 
Аналізуючи дані рис. 1, слід відзначити зростання долі виробництва продукції не 

соціального значення в 2010 р. – 0,2 та коефіцієнту фінансування в 2010 р. – 1,02 порівняно з 
2009 – коефіцієнт фінансування - 0,82 та доля продукції – 0,04. В 2011 р. спостерігається 
зниження коефіцієнту фінансування - 0,88 порівняно з 2010 – 1,02 і відповідно зниження долі 
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продукції – 0,12 в 2011 р. порівняно з 0,2 в 2009 р. Для визначення впливу долі виробництва 
продукції не соціального значення ВАТ «Луганськмлин» на коефіцієнт фінансування проведемо 
кореляціно-регресійний аналіз. Результати розрахунків представлені на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Аналіз залежності коефіцєнта фінансування від долі виробництва продукції не 

соціального значення ВАТ «Луганськмлин» 
 
Згідно даних рис. 2, було отримано наступне рівняння регресії: 

D*1,50,71FIN += , 
де FIN – коефіцієнт фінансування, D – доля виробництва продукції не соціального 

значення 
Аналізуючи дані рис. 2, слід зробити висновок: 
1. Між ендогенною ознакою FIN та екзогенною змінною існує практично 

функціональний зв`язок (коефіцієнт множинної кореляції R=0,986). Внаслідок цього рівняння  є 
точним, надійним, адекватним. 

2. Збільшення на 10% обсягу виробництва продукції не соціального значення 
сприятиме підвищенню коефіцієнта фінансування ВАТ «Луганськмлин» на 0,86. 

Враховуючи те, що коефіцієнт фінансування свідчить про платоспроможність 
підприємства, слід підкреслити безпосередню залежність інтегрального рівня інвестиційної 
привабливості від коефіцієнта фінансування. Ця залежність обгрунтована в нашому 
попередньому дослідженні [1]. Отже, слід зробити висновок, що збільшення обсягу виробництва 
булочних виробів, пряників, тортів сприятиме підвищенню рівня інвестиційної привабливості 
хлібозаводів. 
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Строительство является весьма специфической отраслью народного хозяйства. Можно 
сказать, для национального хозяйства оно выступает рычагом экономического роста, поскольку 
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