
 1 

Катан Л.І., Колеснік Я.В.  

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗШИРЕНОГО 

ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМТСВ 

АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Дніпропетровський державний аграрний університет 

 

1. Актуальність проблеми 

Проблема фінансування відтворювальних процесів матеріально – технічної 

бази підприємств аграрної сфери економіки України набуває в сучасних умовах 

принципово новий, стратегічний статус. Світове виробництво, маючи 

відпрацьовану систему фінансового забезпечення відтворення основних 

засобів, характеризується сьогодні швидким зростанням масштабів 

виробництва, поглибленням галузевої диференціації та міжнародного поділу 

праці, розвитком процесів спеціалізації та кооперування, загостренням 

міжнародної конкуренції і різким зростанням конкурентоспроможності. 

Революційний розвиток методів і форм фінансового забезпечення 

інвестиційних процесів, спрямованих на відтворення основних засобів у 

світовій і українській економіці, зростання масштабів та інтенсивності 

фінансової активності в інвестиційній сфері потребують вивчення та освоєння 

міжнародного досвіду, вироблення і впровадження адекватних сучасної 

реальності підходів до вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів, що 

спрямовуються на інвестиційні потреби. 

В умовах формування постіндустріальної економіки (економіки нового 

типу) процес фінансування (фінансового забезпечення) відтворення 

матеріально – технічної бази підприємств аграрної сфери зазнав суттєвих 

деформацій - за використання амортизаційних відрахувань не вдавалося 

забезпечувати навіть простого відтворення, тому пошук альтернативних джерел 

капіталовкладень є актуальною проблемою, що визначило напрям даного 

дослідження. 
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Головною проблемою, що перешкоджає активному технічному оновленню 

основних засобів у сільськогосподарському секторі, є значна нестача коштів, 

які можна було б спрямувати на забезпечення цього процесу. Зокрема, за 

оцінками А.П. Гайдуцького, модернізація машино-тракторного парку 

сільськогосподарського призначення потребує капіталовкладень розміром 

щонайменше 7-7,2 млрд. евро [4]. 

На підприємствах аграрної сфери матеріальною основою будь-якого 

виробничого процесу виступають, насамперед, засоби праці, які 

характеризують технічний та економічний рівень розвитку суспільства й 

виступають необхідним елементом виробництва, обігу та надання послуг. 

Сукупність застосовуваних засобів праці набуває економічної форми основних 

виробничих засобів. Розглядаючи основні засоби, слід зазначити, що основні 

виробничі засоби - це частина постійного виробничого капіталу, яка виступає у 

формі засобів праці, поступово (протягом багатьох виробничих циклів, що 

повторюються) зношується, не змінюючи своєї натуральної форми, частинами 

переносить свою вартість на виготовлений продукт. 

В економічній літературі тема фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів підприємства посідає далеко не останнє місце. Цій темі 

приділили увагу українські вчені - економісти: Андрійчук В.Г., Бабич В., 

Балабанов І.Т., Білуха М.Т., Виговська Н.Г., Завгородній В.П., Ткаченко Н.М., 

Фурман А., Паранчук С.В., Пархоменко В.М., Плаксієнко В.Я., Ярема Б.П., 

Маринець В.П., Сук Л.К. та ін. Особливої уваги заслуговують праці з питання 

сутності амортизації та її впливу на відновлення основних засобів, які 

розглядалися в роботах таких вітчизняних вчених, як Александрова М.М., 

Андрійчук В.,  Виговська Н.Г., Городянська Л.В., Довбиш Г.В. та інші. 

Метою даного дослідження є визначення ефективних підходів щодо 

визначення альтернативних форм фінансового забезпечення відтворення 

основних засобів підприємств аграрної сфери економіки України в контексті як 

глобалізаційних, так і інтеграційних процесів, так і наявності нових якісних 

чинників економічного зростання.  
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2. Основний текст 

Сільське господарство забезпечує населення країни продовольством, а 

промисловість сировиною. Водночас воно є споживачем промислових засобів 

виробництва. У зв'язку з цим забезпечення високих темпів розширеного 

відтворення сукупного суспільного продукту вимагає правильних пропорцій у 

розвитку промисловості і сільського господарства. 

Розширене відтворення - це систематичне збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції, що дає змогу не лише забезпечити досягнутий 

рівень розвитку суспільства, а й виробляти додаткові засоби і предмети 

споживання. В сільськогосподарських підприємствах розширене відтворення 

може відбуватися в двох формах - екстенсивній та інтенсивній. При 

екстенсивному відтворенні розширення масштабів виробництва здійснюється 

за рахунок залучення додаткових ресурсів (збільшення посівних площ, 

поголів'я худоби, трудових ресурсів та ін.) при незмінному технічному рівні. 

Інтенсивне відтворення передбачає збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції на основі зростання продуктивності праці, яке 

забезпечується вдосконаленням техніки, технології і організації виробництва, 

впровадженням досягнень науково-технічного прогресу. 

Розширене відтворення в сільському господарстві здійснюється на основі 

дії об'єктивних економічних законів і є складовою розширеного відтворення в 

усьому народному господарстві країни, тому воно характеризується 

однаковими основними закономірностями і йому властиві всі основні риси 

останнього. Економічний закон розширеного відтворення — нагромадження, 

що є основою розвитку сільськогосподарського виробництва. Процес 

розширеного відтворення в сільському господарстві має свої особливості, 

зумовлені специфікою сільськогосподарського виробництва. 

Головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля, яка 

просторово обмежена і штучно не відтворюється. Тому обов'язковою умовою 

розширеного відтворення в сільськогосподарському виробництві є раціональне 

використання землі і проведення заходів з підвищення її родючості. Процес 
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відтворення в сільському господарстві зазнає всебічного впливу ґрунтово-

кліматичних умов, які можуть підвищувати або знижувати ефективність 

використання виробничих ресурсів. Тому розширене відтворення в аграрних 

підприємствах передбачає насамперед підвищення родючості ґрунту з 

урахуванням особливостей різних зон країни, що є необхідною умовою і 

незмінною основою збільшення виробництва продукції. 

У сільськогосподарському виробництві економічний процес відтворення 

тісно переплітається з природними (біологічними) процесами відтворення 

організмів рослин і тварин. Тому в процесі розширеного відтворення в галузях 

сільського господарства одночасно взаємодіють економічні та природні закони 

відтворення. У сільськогосподарському виробництві, на відміну від 

промисловості, людина за допомогою техніки керує природними процесами. 

При цьому технічні засоби виробництва повинні створювати найбільш 

сприятливі умови для життя та розвитку живих організмів - рослин і тварин, що 

забезпечує високий рівень їхньої продуктивності. 

Використання землі і живих організмів як засобів виробництва в 

сільському господарстві вимагає врахування біологічних закономірностей 

розвитку природи, збереження і відтворення природних ресурсів. 

Недосконалість технологічних процесів сучасного виробництва загострює 

екологічні проблеми в аграрних підприємствах, тому в процесі розширеного 

відтворення зростають витрати на відновлення і збереження природних 

ресурсів, зокрема на відтворення родючості ґрунту. В умовах науково-

технічного прогресу раціональне використання і дбайливе ставлення до 

природних ресурсів є складовою діяльності сільськогосподарських підприємств 

і одним з найважливіших чинників їхнього економічного розвитку. 

У сільському господарстві період виробництва продукції і робочий період 

не збігаються, тому на процес розширеного відтворення значний вплив має 

сезонність виробництва, особливо в галузях рослинництва. Це вимагає значної 

концентрації матеріальних і трудових ресурсів у певні періоди, розвитку 

підсобних галузей та агропромислової інтеграції. Поглиблення спеціалізації і 
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раціональне співвідношення рослинницьких і тваринницьких галузей сприяють 

вирівнюванню сезонності сільськогосподарського виробництва. 

Особливістю процесу відтворення в сільському господарстві є те, що 

значна частина засобів виробництва відтворюється в аграрних підприємствах у 

натуральній формі. Частина сільськогосподарської продукції не набуває тут 

товарної форми, залишається в підприємстві і вступає в новий цикл уже як 

засоби виробництва. Це насіння, корми, молодняк худоби, птиця, органічні 

добрива та інша продукція. З розвитком науково-технічного прогресу частка 

цих засобів виробництва зменшується, проте їхнє економічне значення і вплив 

на ефективність сільськогосподарського виробництва зростають. 

Розширене відтворення в сільському господарстві відбувається при 

абсолютному зменшенні зайнятих трудових ресурсів. Весь обсяг приросту 

валової продукції забезпечується підвищенням продуктивності праці. Для 

дальшого нарощування виробництва сільськогосподарської продукції 

необхідно здійснити відповідні заходи щодо якісної перебудови матеріально-

технічної бази сільськогосподарських підприємств. Розширене відтворення в 

умовах підвищення рівня фондо- і енергоозброєності працівників вимагає 

постійного збільшення кількості кваліфікованих кадрів, зміцнення принципу 

матеріальної зацікавленості в підвищенні продуктивності праці. 

В умовах трансформації економіки України питання формування та 

відтворення основних засобів на сільськогосподарських підприємствах є 

предметом наукового пошуку багатьох дослідників. Так, учений-економіст 

Кірейцев Г.Г. розглядає капітальні вкладення витрат на технічне 

переозброєння, реконструкцію й розширення діючих основних засобів і на 

створення нових, тим самим поєднуючи витрати на просте та розширене 

відтворення основних засобів [22]. 

Дослідники О.Т. Боброва, О.С. Філімоненков, А.Е. Фукс особливу увагу 

приділяють оновленню основних засобів, розглядаючи його як передумову 

виходу вітчизняних підприємств із кризи [3, 21,24]. 
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Поддєрьогін A.M. зазначає, що відтворення основних засобів - це процес 

безперервного їх поновлення, тим самим він розкриває зміст категорії 

«поновлення» як поступового перенесення вартості і відновлення в натуральній 

формі, тобто він включає в поняття «поновлення» характеристики простого й 

розширеного відтворення виробництва [23]. Вважаємо, що із становленням 

трансформаційної економіки та розвинутих ринкових відносин процеси 

формування й відтворення основних засобів мають розглядатися в системі 

координат, що враховує нові якісні чинники економічного зростання. Адже у 

зв'язку із суттєвою фрагментарністю розгляду поза увагою залишаються досить 

важливі аспекти дослідження, що мають, на нашу думку, аналітичну цінність. 

Як зазначає Коваль Л.В., «у сфері державного піклування важливе місце 

посідає активація відтворення основного капіталу, зокрема, на основі 

ефективної реновації - своєчасного й повноцінного відшкодування та 

оновлення елементів основного капіталу на вищій техніко-технологічній 

основі» [13]. 

Труднощі у виборі та гармонізації структури джерел фінансування, 

необхідних для формування та відтворення основних засобів ускладнюються 

ще й розбіжностями в теоретичних підходах щодо класифікації таких джерел. 

Зокрема, в своїх наукових дослідженнях Боброва О.Г. зазначає, що джерела 

формування та відтворення основних засобів поділяються на внутрішні та 

зовнішні [3]. Такий підхід можна було б розглядати як узагальнюючий, проте 

при детальному аналізі автор відносить до зовнішніх джерел бюджетне 

фінансування, банківські кредити, емісію цінних паперів, а також внески 

трудових колективів, що, вважаємо, не зовсім відповідає визначенню 

зовнішнього фінансування.  

Цікавими, на нашу думку, є міркування В.М. Гриньової та В.О. Коюди, які 

пропонують підійти до формування шляхів фінансування відтворення основних 

засобів з позиції визначення їх функціонального призначення [11]. Проте ми не 

погоджуємося з досить обмеженим, на наш погляд, переліком джерел 
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фінансування, який запропонований ученими щодо відтворення основних 

засобів невиробничого призначення. 

Вчений-економіст Д.В. Непотенко виділяє такі джерела внутрішніх 

інвестицій підприємства щодо формування та відтворення основних засобів, як: 

фондовий ринок, банківське кредитування, іпотека, лізинг тощо [16]. 

М.М. Александрова, Н.Г. Виговська, Г.Г. Кірейцев, A.M. Поддєрьогін та 

деякі інші вчені розглядають джерела відтворення основних засобів з погляду 

класифікації фінансових ресурсів підприємства залежно від об'єкта 

фінансування [1, 23]. Відповідно до цих міркувань, джерела формування та 

відтворення основних засобів доцільно поділяти на власні, залучені й позикові. 

Отже, з використанням принципів системності та комплексності, а також 

на основі аналізу останніх наукових публікацій, нами було розроблено та 

запропоновано власну узагальнюючу класифікацію джерел фінансування 

відтворення основних засобів, що, на нашу думку, сприятиме забезпеченню 

оптимізації структури таких джерел для кожного сільгосппідприємства. 

Вважаємо, що в умовах трансформації ринкових відносин та формуванні 

інноваційно – інвестиційної моделі розвитку аграрної сфери власним та 

прирівняним до них джерелам необхідно відводити чільне місце та пріоритетне 

значення у забезпеченні фінансування відтворювальних процесів на 

підприємстві. 

Багато дослідників відзначають, що внутрішні джерела інвестиційних 

ресурсів підприємства формуються саме за рахунок амортизаційних 

відрахувань на діючий основний капітал, а також відрахувань від прибутку на 

інвестиційні потреби [2, 6, 8]. Амортизаційні відрахування підприємств, 

беззаперечно, відіграють важливу роль в інвестиційному забезпеченні 

економіки, та, як зазначають науковці Національного Інституту стратегічних 

досліджень при Президентові України  економіки НАН України, є головним 

джерелом фінансування інвестицій в основні засоби у будь-якій 

постіндустріальній країні. Важливо, що за рахунок амортизації економіки 

розвинутих країн світу забезпечують понад 70% валових капіталовкладень, які 
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є вкладеннями на систематичній основі, що підтримують кругообіг основного 

капіталу.  

У контексті формування власних інвестиційних ресурсів підприємств 

важливого значення набуває прискорена амортизація. Ефективність якої 

полягає в тому, що: суб’єкти господарювання одержують додаткові кошти, не 

обтяжені податком (на відміну від прибутку);  на амортизаційні відрахування 

не впливають кон’юнктурні зміни в економіці (спад виробництва, зміна цін і 

ставок за кредитами), тобто вони є стабільним джерелом фінансових ресурсів 

на підприємстві; - амортизаційні відрахування є власними коштами 

підприємств, тобто не передбачають виплату відсотків за кредитами, а це в 

цілому підвищує ефективність виробництва;  наявність амортизаційного фонду 

і необхідність використовувати його за цільовим призначенням змушують 

керівництво підприємства витрачати ці кошти на оновлення обладнання, що 

збільшує його конкурентоспроможність; прискорена амортизація дозволяє 

підприємцям отримувати додаткові кошти в перші роки використання основних 

засобів. 

Так, згідно з визначенням, яке використовується в законодавстві США, 

амортизаційні відрахування є «витратами, що не вимагають витрачання 

коштів» (негрошовими витратами - noncash expense). Відповідно до Закону  

США «Про податкову реформу» (Tax Reform Act), прийнятого ще в 1986 р., 

підприємствам дозволяється використовувати певний тип прискореної 

амортизаційної політики (accelerated depreciation), що входить до так званої 

Модифікованої системи прискореного відновлення вартості основного капіталу 

(Modified Accelerated Cost Recovery System - далі MACRS) [20].  При 

використанні підприємством принципів MACRS усі основні засоби в 

амортизаційних цілях поділяються на вісім класів. У відповідності з зазначеним 

закон підприємства самостійно визначають строк корисного використання 

(«періоду відновлення вартості») кожного об'єкту основних засобів та метод 

амортизації його вартості. Причому за наявності достатніх економічних підстав 
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обраний строк корисного використання може суттєво відрізняться від 

технічного або технологічного терміну експлуатації відповідного об'єкту. 

Таким чином, основні засоби амортизуються за нормами класу, до якого їх 

було віднесено на підприємстві. Крім того, в рік здійснення придбання 

(незалежно від фактичної дати придбання) та останній рік експлуатації 

відповідного об'єкта основних засобів амортизаційні відрахування 

нараховуються та проводяться за піврічний термін відповідно до вимог 

спеціальної домовленості під назвою «half-year convention». Причому норми 

амортизаційних відрахувань для кожного класу основних засобів публікуються 

Казначейством Сполучених Штатів Америки. Нами подано чинні норми 

амортизаційних відрахувань для перших чотирьох класів основних засобів. 

Важливо, що застосування амортизації за системою MACRS не допускається для 

основних засобів, які протягом «податкового року» використовувалися за 

межами США. 

Для такого обладнання та устаткування застосовується альтернативна 

система амортизації (Alternative Depreciation System, далі - ADS), що базується 

на методі «рівномірних амортизаційних відрахувань». 

Таким чином, можна стверджувати про наявність досить гнучкої системи 

амортизації, запропонованої американським законодавством, що спрямовується 

на формування можливості вибору, в разі необхідності, концепції 

пришвидшеного накопичення ресурсів для відновлення основних засобів на 

підприємстві. Показово, що подібне «пільгове відновлення вартості» основних 

засобів дозволено лише підприємствам, що працюють виключно в 

американській економічній системі, тобто при роботі цих підприємств за 

кордоном використання методів амортизації за системою MACRS 

припиняється. Очевидно, що такі законодавчі вимоги спрямовано на підтримку 

оновлення основних засобів підприємств, що функціонують саме в 

американській економічній системі, які було б доцільним, на нашу думку, для 

використання й в Україні. 



 10 

Для порівняння: звітність у Російській Федерації містить дані про 

нарахування амортизації за обліковою політикою підприємства і, відповідно, за 

податковим законодавством, а в Республіці Казахстан у звітності наводяться 

дані про вартість основних засобів за періодами введення їх в експлуатацію 

[20]. 

Таким чином, вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду дає підстави 

стверджувати, що українська амортизаційна політика суттєво відрізняється від 

амортизаційної політики розвинутих країн, у яких досить часто для 

стимулювання впровадження найновіших способів виробництва та технологій 

основні засоби прирівнюються до оборотних, і витрати на їх придбання 

відносяться на витрати виробництва протягом року. 

Порівняльний аналіз систем амортизації в США, Російській Федерації та 

нашій країні приводить до висновку про значну законсервованість та 

відсутність ознак гнучкості у вітчизняній амортизаційній політиці. Вважаємо, 

що важливо визначити передумови та з'ясувати ймовірні можливості 

використання окремих елементів найбільш вдалих амортизаційних моделей, що 

успішно діють у зарубіжних країнах, з метою надання вітчизняній 

амортизаційній політиці більшої гнучкості щодо особливостей функціонування 

конкретного сільгоспвиробника, що. окрім того, сприятиме спрощенню умов 

формування його конкурентної стратегії. 

Так, відповідно до Господарського кодексу України, амортизаційна 

політика має спрямовуватися на створення суб'єктами господарювання 

найсприятливіших та рівноцінних умов забезпечення процесу простого 

відтворення основних виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно 

новій техніко-технологічній основі [5]. Проте, як показує практика останніх 

п'ятнадцяти років, амортизаційна політика в нашій державі характеризується 

своєю непослідовністю і є не до кінця виваженою та прогнозованою, що 

призводить до порушення економічної сутності самого амортизаційного 

процесу. 
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Більшість власників сільськогосподарських підприємств відмовляється 

вкладати отримані прибутки в забезпечення розширеного відтворення основних 

засобів, таким чином виводячи ці ресурси в інші, більш прибуткові сектори 

економіки. На нашу думку, розвитку таких процесів сприяє недосконалість 

існуючої законодавчої бази, в якій функціонують сільськогосподарські 

підприємства, зокрема, відсутність законодавчого забезпечення пільгових умов 

розширеного відтворення активної частини основних засобів на інноваційних 

засадах за умови, що фінансування таких процесів відбуватиметься за рахунок, 

наприклад, нерозподіленого прибутку підприємства. 

Статистичні дані свідчать про формування позитивної тенденції щодо 

зростання вартості основних засобів сільськогосподарських підприємствах як 

по Україні, так і Дніпропетровської області (табл.1). Можна констатувати, що у 

2010 р. порівняно з 2005 р. вартість основних засобів сільськогосподарських 

підприємств Дніпропетровської області зросла на 65,2 %, тоді як по Україні цей 

показник менше і складає 49,1%. Однак треба відмітити зменшення частка 

основних засобів у їх сукупній  вартості , як по Україні, так і по області 

відповідно на 4,3 в.п. та 2,2 в.п., що пояснюється суттєвою різницею в темпах 

росту основних засобів як в цілому по Україні (521,0%) та області (514,0%), так 

і галузі сільського господарства: по Україні 149,1%, по Дніпропетровській 

області 165,2 %. Беззаперечним залишається необхідність збільшення джерел 

фінансування розширеного відтворення основних засобів 

сільськогосподарських підприємств області. Незважаючи на те, що обсяги 

інвестицій в основний капітал зросли майже в 2,5 рази впродовж 2005-2010 рр., 

вартість введених в дії нових основних засобів зросла лише на 38,7% при 

зменшенні темпів їх введення.  

З урахуванням обмеженості обсягів і джерел формування власних 

фінансових ресурсів та необхідності підтримання безперервності 

відтворювальних процесів щодо основних засобів підприємства, досить 

важливе значення набуває одна з альтернатив - інвестиційне фінансування.  
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Таблиця 1 
Основні показники наявності та руху основних засобів 

сільськогосподарських підприємств по Україні і Дніпропетровській 

області за 2005-2010 рр., у фактичних цінах на кінець року* 

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Україна  

Загальна вартість 
основних засобів по 
Україні, млрд.грн. 

1276 1569 2047 3150 3904 6649 

у т. ч. в сільському 
господарстві, млрд.грн. 76,034 75,511 78,978 95,88 103,187 113,388 

Питома вага основних 
засобів галузі в 
загальній вартості, % 

6,0 4,8 3,9 3,0 2,6 1,7 

Дніпропетровська область  
Загальна вартість 
основних засобів по 
області, млн.грн. 

136776 159289 194092 263677 341076 702986 

у т. ч. в сільському 
господарстві, млн.грн. 4470 4567 5456 6287 6518 7383 

Питома вага основних 
засобів галузі в 
загальній вартості, % 

3,3 2,9 2,8 2,4 1,9 1,1 

Введено в дію основних 
засобів, млн.грн. 486 397 536 763 702 674 

Індекс до попереднього 
року х 0,8 1,1 1,4 0,9 0,96 

Ступінь зносу основних 
засобів, % 49,5 48,4 50,5 49,4 47,7 47,1 

Інвестиції в основний 
капітал сільського 
господарства, млн.грн. 

389 454 648 974 674 926 

Індекс до попереднього 
року х 1,2 1,7 1,5 0,7 1,4 

*Джерела: [18, с. 86,87; 19, с. 60,63, 169]  та власна розробка авторів  

 

У відповідності з теоретичним засадами фінансування діяльності суб’єктів 

господарювання виділяють наступні інвестиційні форми фінансового 

забезпечення відтворення основних засобів: самофінансування, акціонування, 
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кредитне фінансування, венчурне фінансування, лізинг, бюджетне 

фінансування, змішане фінансування, проектне фінансування (рис. 1). 

Самофінансування – внутрішнє фінансування, забезпечується за рахунок 

підприємства, яке планує реалізувати інвестиційний проект з відтворення 

основних засобів. Воно передбачає використання статутного капіталу, а також 

фінансових ресурсів, що формується під час фінансово – господарської 

діяльності  підприємства, перш за все, чистого прибутку і амортизаційних 

відрахувань. При цьому формування фінансових ресурсів, призначених для 

реалізації інвестиційного фінансування, повинно носити виключно цільовий 

характер, що досягається, зокрема, шляхом виділення самостійного бюджету 

інвестиційного проекту з відтворення основних засобів. Але необхідно 

відмітити, що самофінансування може бути використано тільки для реалізації 

невеликих інвестиційних проектів. Капіталомісткі інвестиційні проекти, як 

правило, фінансуються за рахунок не тільки внутрішніх, але і зовнішніх 

джерел.  

 
Рис. 1. Форми інвестиційного фінансування розширеного вітворення 

основних засобів підприємтсв аграрної сфери* 

Форми інвестиційного фінансування розширеного 
вітворення основних засобів підприємтсв аграрної сфери 

Кредитування 

Акціонування 

Власні Залучені 

Венчурне фінансування 

Лізинг 

Бюджетне фінансування 

Самофінансування 
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*Власна розробка авторів  

Акціонування, а також інші форми часткового фінансування (пайові та 

інші внески до статутного капіталу) може здійснюватися в трех основних 

формах: проведення додаткової емісії акцій діючого підприємства, що за  

організаційно-правовою формою є акціонерним товариством; залучення 

додаткових коштів (інвестиційних внесків, вкладів, паїв) засновників діючого 

підприємства для реалізації інвестиційного проекту; створення нового 

підприємства, призначеного спеціально для реалізації інвестиційного проекту з 

відтворення основних засобів (активодержатель). 

Додаткова емісія акцій використовується для реалізації великомасштабних 

інвестиційних проектів, інвестиційних програм розвитку підприємства при 

масштабному його переоснащені. Застосування цього методу пояснюється тим, 

що витрати, пов'язані з проведенням емісії, можуть бути покриті лише 

значними обсягами залучених фінансових ресурсів [14]. 

До переваг даного методу можна віднести: виплати за користування 

залучених ресурсів не носять безумовний характер, а здійснюються в 

залежності від фінансового результату акціонерного товариства; має істотні 

масштаби і необмежено по термінах; емісія акцій дозволяє забезпечити 

формування необхідного обсягу фінансових ресурсів на початку реалізації 

інвестиційного проекту, а також відстрочити виплату дивідендів до настання 

того періоду, коли інвестиційний проект почне генерувати доходи; контроль 

власників акцій за цільовим використанням коштів; поліпшення іміджу, 

фінансового стану, зростання капіталізації, розширення та розвиток діяльності 

підприємтсва. 

Тодія як недоліками акціонування, а також інших форм часткового 

фінансування є: значні операційні витрати на лістинг акцій; складна процедура 

емісії цінних паперів компанії – емітента, великі грошові затрати на професійні 

послуги учасників ринку цінних паперів, які виконують функції андерайтера та 

інвестиційного консультанта; обсяг випущених акцій не завжди може бути 

розміщений на 100%; виплата дивідендів; інформаційна відкритість емітента. 
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Кредитне фінансування процесу відтворення основних засобів 

сільськогосподарських підприємств повинно здійснюватися за допомогою 

інвестиційних кредитів, які є однією з найбільш ефективних форм зовнішнього 

фінансування інвестиційних проектів в тих випадках, коли підприємство не 

може забезпечити їх реалізацію за рахунок власних коштів та емісії цінних 

паперів [10]. Привабливість даної форми фінансування пояснюється, 

насамперед: можливістю розробки гнучкої схеми інансування; відсутністю 

витрат, пов'язаних з реєстрацією та розміщенням цінних паперів; 

використанням ефекту фінансового важеля, що дозволяє збільшити 

рентабельність власного капіталу в залежності від співвідношення власного та 

позичкового капіталу в структурі інвестованих коштів і вартості позичкових 

коштів; зменшення оподатковуваного прибутку за рахунок віднесення 

процентних виплат на витрати, що включаються до собівартості реалізованої 

продукції. 

Як правило, використовуються середньо і довгострокові інвестиційні 

кредити, тому що термін його повинен співпадати з термінами реалізації 

інвестиційного проекту. При цьому інвестиційний кредит може передбачати 

наявність пільгового періоду, тобто періоду відстрочки погашення основного 

боргу. Така умова полегшує обслуговування кредиту, але збільшує його 

вартість, так як процентні платежі обчислюються з непогашеної суми боргу 

[12]. 

Венчурне фінансування передбачає залучення коштів у статутний капітал 

підприємства інвесторів, які спочатку ставлять за мету продати свою частку в 

підприємстві після того, як її вартість в ході реалізації інвестиційного проекту 

зросте. Доходи, пов'язані з подальшим функціонуванням створеного 

підприємства, будуть отримувати ті особи, які придбають у венчурного 

інвестора його частку. 

 «Венчурний капітал» (від англ. venture - ризик) означає ризиковий капітал, 

що інвестується в нові сфери діяльності, пов'язані з великим ризиком. Венчурне 

фінансування дозволяє залучити кошти для здійснення початкових стадій 
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реалізації інвестиційних проектів інноваційного характеру (модернізація 

обладнання та освоєння нових технологічних процесів), що характеризуються 

підвищеними ризиками, але разом з тим можливостями істотного зростання 

вартості підприємств, створених з метою реалізації даних проектів [7]. 

Венчурний капітал має ряд і інших особливостей, зокрема, орієнтацію 

інвесторів на приріст капіталу, а не на дивіденди на вкладений капітал. 

Оскільки венчурне підприємство починає розміщувати свої інвестиційні 

сертифікати на фондовому ринку через три-сім років після інвестування, 

венчурний капітал має тривалий термін очікування ринкової реалізації і 

величина його приросту виявляється лише при виході підприємства на 

фондовий ринок.  

Венчурні інвестори, як правило, прагнуть безпосередньо брати участь в 

управлінні підприємством, прийнятті стратегічних рішень, так як вони 

безпосередньо зацікавлені в ефективному використанні вкладених коштів. 

Інвестори контролюють фінансовий стан підприємства, активно сприяють 

розвитку її діяльності, використовуючи свої ділові контакти та досвід в області 

менеджменту і фінансів. 

Обсяги венчурного фінансування в країнах з розвиваючою економікою 

динамічно зростають. Венчурний капітал набуває вирішальну роль у розвитку 

економіки. Це пов'язано з тим, що саме завдяки венчурним підприємствам 

вдалося реалізувати значну кількість розробок у новітніх галузях, забезпечити 

швидке переоснащення та реструктуризацію виробництва на сучасній науково-

технічній основі [15]. 

Лізинг як одна з перспективних форм розширеного відтворення, лояльний 

та гнучкий фінансовий механізм, все більш і більш набирає обертів при 

фінансуванні сільського господарства, яке є однією з найбільш ризикових ланок 

господарства, де маємо справу з живими організмами.  

Для більш стрімкого  розвитку лізингових операцій в Україні необхідно 

створити гнучку законодавчу базу, розробити більш гнучкі, адаптовані умови 
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для надання активів у лізинг державною та комерційними компаніями, 

скоординувати взаємозв’язок між підприємствами першої та другої сфер АПК. 

Бюджетне фінансування – надане в безповоротному порядку грошове 

забезпечення, виділення (асигнування) грошових коштів із державного 

(місцевого) бюджету на витрати, пов'язані з виконанням державних замовлень, 

державних програм, утриманням державних організацій. Здійснюється у формі 

виділення фінансових ресурсів (бюджетних асигнувань) за певним 

призначенням для досягнення загальнодержавних цілей або для покриття 

витрат галузей, підприємств, які перебувають на повному або частковому 

державному грошовому забезпеченні. Кожне окреме бюджетне підприємство, 

організація або установа отримує асигнування лише з одного бюджету. Саме це 

є одним зі специфічних принципів бюджетного фінансування поряд із 

загальними принципами здійснення видаткової політики [9].  

Вважаємо до основних переваг бюджетного фінансування належать: 

диверсифікація та зниження надлишкової залежності економіки області від 

промисловості; можливість подальшого розвитку кластера на базі вже існуючої 

високої конкурентоспроможності на національному рівні; велика кількість 

сільгоспвиробників з ідентичними інтересами та проблемами; можливість 

надати імпульс розвитку депресивним сільським районам. 

До недоліків можна віднести: залежність кластера від національної влади у 

ряді ключових сфер, включаючи ринок землі, виділення субсидій, регулювання 

імпорту, неефективний механізм регулювання цін, високі адміністративні 

бар`єри, недорозвиненість лізингових схем; застрарілі технології, недостатня 

кількість сільськогосподарської техніки, слабкий рівень розвитку 

сільськогосподарської інфраструктури, застаріла система зрошення; 

невідповідність навчальних програм потребам бізнеса, недостатня кількість 

висококваліфікаційних кадрів на всіх рівнях; консерватизм фермерів та 

недовіра один одному та представникам влади. 

При цьому необхідно враховувати, що в умовах членства в СОТ Україна 

повинна виконувати вимоги щодо бюджетного фінансування діяльності  
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підприємств сільського господарства  за «жовтим» та «зеленим» кошиками, а 

це, в свою чергу, сприятиме поліпшенню аграрного сектору економіки, 

відтворенню основних засобів, підвищенню продуктивності та рентабельності 

галузі. 

Практичний досвід діяльності агроформувань розвинутих зарубіжніх країн 

показує, що усі наведені форми активно використовуються в їх фінансового – 

господарській діяльності (рис. 2). Розглянемо діаграму на рисунку 2, на якій 

зображено відсоткове співвідношення між інвестиційними методами 

фінансування. 

Самофінансування
15%

Венчурне фінансування 
11%

Акціонування 
9%

Бюджетне фінансування
18%

Лізинг
21%

Кредитування 
26%

 
Рис. 2. Відсоткове співвідношення інвестиційних форм фінансування 

діяльності агроформувань*  

Джерело: [12] 

 

Поряд з переліченним вище формами фінансування розширенного 

відтворення основних засобів підприємств аграрної сфери може бути 

розглянуто змішане фінансування на основі різних комбінацій розглянутих,  а 

саме, поєднання внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування. 

Зовнішнє фінансування передбачає використання зовнішніх джерел: 

коштів фінансових інститутів, нефінансових компаній, населення, держави, 

іноземних інвесторів, а також додаткових вкладів грошових ресурсів 
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засновників підприємства. Воно здійснюється шляхом мобілізації залучених 

(часткове фінансування) і позикових (кредитне фінансування) коштів. 

Як у зовнішніх, так і внутрішніх джерел фінансування є позитивний та 

негативний бік.  

До переваг внутрішніх джерел фінансуваннятможна віднести: легкість, 

швидкість їх мобілізації; зниження ризику неплатоспроможності та 

банкрутства;  більш висока прибутковість у зв’язку з відсутністю необхідності 

виплат за залученими і позиковими джерелами; збереження власності та 

управління власниками. 

З іншого боку, недоліки полягаю в: обмеженісті фінансових ресурсів, 

іммобілізації власних коштів з господарського обороту; обмеженісті 

незалежного контролю за ефективністю використання інвестиційних ресурсів. 

До переваг зовнішніх джерел фінансування можна віднести наступні: 

можливість залучення коштів у необхідних масштабах; наявність незалежного 

контролю за ефективністю використання інвестиційних проектів. 

Недоліками є: складність і тривалість процедури залучення коштів; 

необхідність надання гарантій фінансової стійкості; підвищення ризику 

неплатоспроможності та банкрутства; зменшення прибутку у зв’язку з 

необхідністю виплат за залученими і позиковими джерелами; можливість 

втрати власності та управління компанією. 

Оптимальне співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування 

дає змогу підприємству розвиватися, застосовуючи сучасні та перспективні 

методики менеджменту та управління, а також використовуючи модернізовану 

та прогресивну техніку, обладнання (технології), що має велике значення не 

тільки для сільськогосподарського підприємства, але і для будь-якої іншої 

галузі національної економіки. 

В економічній літературі існують різні погляди з питання про склад 

методів фінансування інвестиційних проектів. Одне з основних розбіжностей 

пов'язано з розумінням терміна «проектне фінансування». При всьому 
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різноманітті тлумачень цього терміна можна виділити його широке і вузьке 

трактування. 

В широкому визначенні під проектним фінансуванням розуміється 

сукупність форм і методів фінансового забезпечення реалізації інвестиційного 

проекту. Проектне фінансування розглядається як спосіб мобілізації різних 

джерел фінансування та комплексного використання різних методів 

фінансування конкретних інвестиційних проектів; як фінансування, що має 

виключно цільовий характер використання коштів для потреб реалізації 

інвестиційного проекту. 

У вузькому визначенні проектне фінансування виступає як метод 

фінансування інвестиційних проектів, що характеризується особливим 

способом забезпечення повернення вкладень, в основі якого лежать виключно 

або в основному грошові доходи, які генеруються інвестиційним проектом, а 

також оптимальним розподілом всіх пов'язаних з проектом ризиків між 

сторонами, які беруть участь в його реалізації [17]. 

Таким чином, ми вважаємо, що інвестиційне забезпечення розширеного 

відтворення основних засобів підприємств аграрної сфери – це система форм та 

принципів управління капіталом сільськогосподарського підприємства, 

пов’язаних з залученням, розміщенням та використанням фінансових ресурсів 

підприємства  відповідно до завдань розвитку підприємства в майбутньому. 

В умовах сьогодення гостро постає питання залучення приватного 

капіталу в аграрну сферу для оновлення та модернізації основних засобів. 

Розглянемо один з видів приватного інвестування – це інвестування за рахунок 

створення інституту спільного інвестування (ІСІ), діяльність яких 

регламентується Законом України "Про інститути спільного інвестування 

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Головні засади їх 

функціонування узгоджено з Директивою ЄС "Про приведення у відповідність 

Законів та Положень стосовно спільного інвестування в цінні папери, що 

обертаються". В розвинутих економічних системах США, Великій Британії, 
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Канаді, Німеччині, Японії запропоновані фінансові інститути вже набули 

найбільшого розвитку. 

Діяльність інвестиційних фондів сприяє мобілізації та ефективному 

використанню нагромаджень населення і корпорацій шляхом залучення їх до 

інвестиційного процесу та розвитку економіки. Чим вищий рівень розвитку 

ринку цінних паперів, тим активніше розвиваються інститути спільного 

інвестування.  

Головною метою створення та діяльності ICI є регулювання відносин, що 

виникають у сфері спільного інвестування, та забезпечення гарантій прав 

власності на цінні папери і захист прав учасників фондового ринку.  

Діяльність зі спільного інвестування — діяльність, яка провадиться в 

інтересах і за рахунок учасників (акціонерів ) ICI шляхом емісії цінних паперів 

ICI з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх 

розміщення у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та 

інші активи, відповідно до законодавства України. 

Інститути спільного інвестування об'єднують індивідуальних інвесторів і 

таким чином дають змогу їм одержати переваги від інвестування внаслідок 

концентрації фінансових ресурсів. Така діяльність суттєво впливає на розвиток 

фондового ринку, забезпечуючи його динамічний розвиток та високий рівень 

ліквідності.  

Інститути спільного інвестування (ICI) — інвестиційні фонди, які 

здійснюють діяльність зі спільного інвестування на основі об'єднання 

(залучення) грошових коштів інвесторів та вкладення їх: у цінні папери, 

корпоративні права та нерухомість з метою отримання прибутку. 

Переваги інвестування коштів у інститути спільного інвестування 

полягають у: можливості обрання фонду інвестором залежно від обраної 

інвестиційної стратегії; забезпеченні диверсифікації ризику завдяки вимогам 

щодо структури вкладень у різні види активів; залежності дохідності інвестицій 

від зростання вартості чистих активів фонду; можливості вкладання коштів у 

компанії різних галузей і сфер діяльності; здійсненні кваліфікованого 
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управління інвестиційними фондами професійними менеджерами; нижчому 

рівні оподаткування; контролі за діяльністю інститутів спільного інвестування з 

боку держави. 

Характерними рисами функціонування інститутів спільного інвестування, 

які відрізняють їх від інших фінансових інститутів, є:  професійне управління 

коштами інвесторів; здійснення діяльності на різних сегментах фінансових і 

грошових ринків; використання переваг концентрації індивідуальних капіталів; 

широка диверсифікація вкладень за окремими фінансовими інструментами; 

максимальна ліквідність вкладених коштів; відносно низький рівень ризику; 

висока прибутковість, порівняно з окремими традиційними видами 

інвестування. 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд (далі ПІФ) -  це сукупність 

активів, які належать інвесторам на праві спільної часткової власності. ПІФ 

створюється компанією з управління активами (далі КУА) для проведення 

операцій з нерухомістю, цінними паперами, банківськими депозитами і ін. 

ПІФ не є юридичною особою і фактично вдає із себе безприбуткову 

організацію. Доходи отримані ПІФом від інвестиційної діяльності і його 

пасивні доходи, не оподатковуються податком на прибуток  

Податки з інвесторів ПІФу будуть стягуватися тільки при отриманні ними 

доходів у вигляді дивідендів фонду або ж у разі виходу ними з фонду - при 

продажу цінних паперів фонду (інвестиційних сертифікатів). 

Венчурний ПІФ може видавати кредити (позики) структурам, у 

статутному фонді яких він має частку. При видачі позики пайових 

інвестиційних фондів сума відсотків за вказаною борговим зобов'язанням 

відноситься до складу валових витрат підприємства. ПІФ здійснює емісію 

інвестиційних сертифікатів. ПІФ створюється на певний строк і має мінімальні 

вимоги до структури активів. Схему отримання коштів для оновлення 

матеріально-технічної бази сільськогосподарського підприємства, коли 

приватний інвестор - це співвласник сільськогосподарського підприємства 

наведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема фінансування розширеного відтворення основних 

засобів за рахунок інвестиційних коштів прибуткового 

сільськогосподарського підприємства* 
1 – сплата грошових коштів інвестора за інвестиційні сертифікати; 2 – передача 

інвестиційних сертифікатів; 3 – надання інвестиційних коштів; 4 – перерахування грошових 

коштів за основні засоби; 5 – передача основних засобів на підприємство; 6 – повернення 

грошових коштів та відсотків за користування ними. 

* Власна розробка  авторів  

Дана схема розрахунку дає можливість сільгоспвиробнику без залучення 

будь-якої фінансової установи отримати кошти для купівлі, оновлення або 

модернізації основних засобів. Умови отримання інвестиційних коштів за 

допомогою венчурного фонду набагато простіші, а ніж при отримання лізингу 

чи кредиту. Приватному інвестору зовсім не потрібно надавати пакет 

документів, як при  отриманні кредиту, та час між залученням інвестора і 

безпосереднім отриманням коштів є мінімальним,а відсотки, як при кредиті, за 

користування інвестиційними коштами сільгосппідприємства також відносять 

на валові витрати, що зменшує базу оподаткування та в свою чергу веде за 

собою зменшення загальних витрат підприємств. 

У випадку коли приватний інвестор – це незацікавлена особа щодо 

сільськогосподарського підприємства, а саме підприємство є збитковим і 

потребує «донорської» фінансової підтримки зі сторонни, порядок 

фінансування буде іншим (рис.4). 
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Рис. 4 Схема фінансування розширеного відтворення основних засобів за 

рахунок інвестиційних коштів пайового інвестиційного фонду* 
1 – перерахування коштів для купівлі інвестиційних сертифікатів; 2 – надання інвестиційних 

сертифікатів; 3 – передача корпоративних прав на ПІФ; 4 – перерахування коштів; 5 – 

перерахування коштів на закупівлю сільськогосподарської техніки; 6 – відвантаження 

техніки; 7 – надання інвестиції (позики) для розвитку сільськогосподарського підприємства; 

8 – сплата відсотків за користування позики 

* Власна розробка  авторів  

На нашу думку, головними перевагами даної схеми фінансування є: 

надання коштів сільськогосподарському підприємству без застави; захист 

проти рейдерського захвату; швидкість прийняття рішень; економія на 

оподаткуванні, тобто сплачені відсотки за надану позику відносяться на валові 

витрати, тим самим зменшує базу оподаткування; для інвестора – безпека 

недоотримання коштів, так як він є співвласником ПІФу, який володіє 

корпоративними правами сільськогосподарського підприємства. 

3. Висновки 

Таким чином, у реаліях сьогодення для підприємств аграрної сфери 

економіки України актуальною є необхідність пошуку та вдалого формування 

диверсифікованих джерел відтворення активної частини основних засобів. 

Класичні джерела відтворення основних засобів, які представлені, переважно, у 

формі амортизації та нерозподілених прибутків, неспроможні повністю 
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забезпечити реалізацію відновлювальних процесів у необхідних обсягах та на 

належних засадах. Інноваційне фінансування розширеного відтворення 

основних засобів за рахунок пайових інвестиційних фондів є альтерантивним 

фінансовим інструментом, яке дозволить підвищити ефективність розширеного 

відтворення основних засобів агароформувань. 
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