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Найважливішою особливістю відтворювального процесу в сільському господарстві є його тісний взаємозв'язок
із відтворювальним процесом в АПК країни. Проміжне положення сільського господарства, що перебуває у складі
виробничоNекономічних відносин ресурсовиробників і переробної промисловості, визначає його залежність від цих
галузей щодо формування витрат і результатів виробництва.

Встановлено, що інвестування як процес — це взаємодія між двома суб'єктами щодо залучення додаткових реN
сурсів з метою приросту капіталу. Водночас процес інвестування зумовлений можливостями створення не лише відпоN
відного обсягу додаткових ресурсів, але й обсягу, більшого від початкової величини. Отже, в інвестуванні та виробN
ництві є спільна заінтересованість у забезпеченні ефективного відтворення. Процес приросту капіталу забезпечується
у рамках державної інвестиційної політики фінансовими інститутами або товаровиробниками.

Доведено, що для відтворювального процесу інвестиційна діяльність — це формування ресурсів для виробничої
стадії діяльності підприємства. Сільськогосподарські підприємства постійно потребують надходження інвестиційN
них ресурсів як для забезпечення поточної діяльності, так і для створення нових, модернізації діючих виробництв,
освоєння нової техніки та технологій для виробництва якісної і конкурентоспроможної продукції.

The most important feature of the reproduction process in agriculture is its close relationship with the reproduction
process in the country's agroNindustrial complex. The intermediate position of agriculture, which is a part of the production
and the economic relations of resource producers and the processing industry, determines its dependence on these
industries for the formation of costs and production results.

It is proved that in the process of reproduction of agricultural products fixed assets and working capital are used,
labor, which in the process of production of final products are spent partially or completely.

It is established that investing as a process is an interaction between two entities to attract additional resources in
order to increase capital. In this case, the investment process is due to the possibility of creating not only the appropriate
amount of additional resources, but also the amount greater than the initial value. Thus, in investment and production
there is a common interest in ensuring effective reproduction. The process of capital growth is provided within the
framework of state investment policy by financial institutions or commodity producers.

The system of investment in agriculture should be considered through the operating conditions, which include natural
and climatic conditions (taking into account their impact on crop yields, livestock production, etc.), organizational and
economic mechanism of management, as the form of management directly affects investment and reproduction In
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agricultural holdings, the issues of investment are dealt with by the top management, within the structure it is possible
to redistribute investment resources, in agricultural cooperatives another source of investment is additional unit
contributions, etc.), investment climate (regulatory regulation of investment), features of agriculture.

It is proved that for the reproduction process investment activity is the formation of resources for the production
stage of the enterprise. Agricultural enterprises constantly need investment resources both to ensure current activities
and to create new ones, modernize existing industries, develop new equipment and technologies for the production of
quality and competitive products.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішою особливістю відтворю&

вального процесу в сільському господарстві є
його тісний взаємозв'язок із відтворювальним
процесом в АПК країни. Проміжне положен&
ня сільського господарства, що перебуває у
складі виробничо&економічних відносин ресур&
совиробників і переробної промисловості, виз&
начає його залежність від цих галузей щодо
формування витрат і результатів виробництва.

У процесі відтворення сільськогосподарсь&
кої продукції використовуються основні засо&
би й обігові кошти, робоча сила, які в процесі
виробництва кінцевої продукції витрачаються
частково або повністю. Частково витрачають&
ся основні засоби, які переносять свою вартість
на новостворений продукт відповідно до зносу
матеріальної основи. Повністю витрачаються
обігові засоби, які в повному обсязі викорис&
товуються на виготовлення продукції, перено&
сять вартість на новостворений продукт і по&
вертаються виробникові після його реалізації
в грошовій формі. Робоча сила у процесі вироб&
ництва за допомогою засобів праці створює
продукт, вартістю вище витрат виробництва на
відповідну величину прибутку, у який входить
додана вартість, що створюється як живою, так
і уречевленою працею.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання теорії і практики інвестицій, фор&

мування джерел їх фінансування, досліджен&
ня інвестиційної діяльності підприємств вивча&
ли зарубіжні вчені Дж. Бейлі, В. Беренс, Г. Бір&
ман, К. Боулдінг, Ф. Луцз, П. Хавранек, У. Шарп
та інші дослідники. Вагомий внесок в економі&

Ключові слова: відтворення, сільськогосподарське підприємство, інвестиційна діяльність,
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чну теорію засад інвестиційної діяльності, оці&
нки економічної оцінки ефективності інвес&
тицій та інвестиційної привабливості зробили
вітчизняні науковці: В.Ф. Бесєдін, І.О. Бланк,
В.І. Благодатний, В.Г. Блохіна, П.І. Гайдуцький,
С.О. Гуткевич, О.І. Гутуров, М.Д. Денисенко,
М.І. Долішній, І.О. Іващук, М.І. Кісіль, М.Ю. Ко&
денська, О.В. Кущина, В.М. Кутузов, А.С. Му&
зиченко, Т.В. Майорова, А.А. Пересада,
П.Т. Саблук, В.Г. Федоренко та багато інших.
Але значна частина питань, пов'язаних із дос&
лідженнями суті, структури, ефективності інве&
стиційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, ще залишається не розкритою,
або потребує удосконалення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретич&

них, методологічних положень щодо визначен&
ня ролі і місця інвестицій у відтворювальному
процесі сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Під час розгляду питання про взаємозв'я&

зок інвестиційних і відтворювальних процесів
у формуванні ресурсного потенціалу постає не&
обхідність розкриття категорій відтворення та
ресурсного потенціалу. Так, відтворення у
сільському господарстві зазнає дії загальних
економічних законів і є неперервним відновлю&
вальним процесом виробництва продукції та
послуг, у якому відтворення засобів і предметів
праці, трудових ресурсів, послуг та виробничих
відносин розглядаються як складова частина
суспільного відтворення. У класичному ро&
зумінні відтворення — це процес виробництва
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в неперервному русі та відновленні. Нині у
сільському господарстві (за винятком окремих
товаровиробників) складається ситуація, коли
виробництво здійснює рух, але не відновлення.
Така ситуація є неприродною не лише для ви&
робничих систем, просте відтворення було ти&
повим навіть для простого натурального вироб&
ництва докапіталістичного періоду, але й для
природних систем. Це характерно як для від&
творення матеріальних благ, так і робочої сили,
й виробничих відносин.

Вперше питання відтворення розглянув
французький економіст Ф. Кене (1694—1774
рр.) і запропонував. Відповідно до неї його мо&
дель повторення процесу виробництва можли&
во за умови пропорційності, якої можливо до&
сягти на основі конкуренції та вільного ціно&
утворення [1]. Теорія відтворення Кене була
першою спробою розгляду процесу відтворен&
ня у масштабах суспільства, тобто як цілісно&
го макроекономічного процесу, основи якого
закладаються в національній економіці краї&
ни. Дослідник розробив модель суспільного
відтворення та міжгалузевого балансу, так
звані "Економічні таблиці". В основу диферен&
ціації макроелементів моделі відтворення він
поклав соціально&класовий принцип. Отже,
перше розуміння відтворення як комплексної
соціально&економічної категорії не зводить&
ся лише до математичних розрахунків обсягів
ресурсів.

Пізніше до процесу відтворення у масшта&
бах відтворення привернув увагу К. Маркс. Він
створив теорію суспільного відтворення як
єдність трьох процесів: відтворення сукупного
суспільного продукту, продуктивних сил і ви&
робничих відносин. Ці три процеси здійснюють&
ся в єдності та взаємодії. Матеріальною осно&
вою неперервного відновлення й розвитку ви&
робництва є сукупний суспільний продукт,
який в умовах ринкової економіки має товар&
ний характер, його реалізація необхідна для
неперевності виробництва. Відтворення про&
дуктивних сил охоплює відтворення трудових
ресурсів і полягає у тому, що людина відтво&
рить себе не лише як працівник зі своїми фізич&
ними та інтелектуальними здібностями, але і як
працівник певної якості або типу. Важливою
частиною цього процесу є відтворення природ&
них ресурсів, або природних умов економічно&
го росту. З розвитком суспільства відтворення
дедалі більше набуває еколого&економічного
характеру [2]. Окрім того, на думку К. Маркса,
відтворення передбачало співвідношення між
структурою виробництва та структурою су&
спільних потреб, тобто певну пропорційність,

що є важливим у контексті даного дисертацій&
ного дослідження.

За К. Марксом, відтворення — це переду&
мова існування людства та системоутворюваль&
ний фактор умов його буття, який змінюється
залежно від конкретних історичних умов.
Відтворювальний цикл розглянуто як замкну&
ту схему, яка включає: виробництво — розподіл
— обмін — споживання. Отже, основним зав&
данням моделі К. Маркса є пошук умов реалі&
зації сукупного суспільного продукту. Наприк&
лад, заробітна плата, яку виплачено працівни&
кам, повертається у виробництво через прид&
бання ними продукції та послуг — предметів
споживання. Товаровиробники купують мате&
ріальні ресурси для відтворення. А витрати на
реновацію засобів виробництва відшкодову&
ються за рахунок виручки від продажу пред&
метів споживання. Теорія кругообігу та відтво&
рення капіталу, розроблена К. Марксом, доз&
воляє детально дослідити процес інтенсифі&
кації.

Розвинув марксову теорію відтворення
В.І. Ленін. Ріст капіталістичного виробницт&
ва, а,  відповідно й внутрішнього ринку,
відбувається не стільки за рахунок предметів
споживання, скільки за рахунок засобів ви&
робництва згідно із законом випереджаль&
ного росту виробництва засобів виробницт&
ва [3). Ріст виробництва та внутрішнього
ринку переважно за рахунок засобів вироб&
ництва В.І. Ленін оцінював як суперечливий
процес, оскільки цей розвиток відображає
не лише прогрес техніки, а й обмеженість
індивідуального споживання народних мас
унаслідок їх пролетарського стану.

Просте відтворення забезпечує такі ж об&
сяги продукції, як і в попередньому циклі ви&
робництва продукції, отже, обсяги ресурсів, які
використовуються для виробнцитва, залиша&
ються незмінними. Одержаного при простому
відтворенні продукту має бути достатньо для
відновлення ресурсного потенціалу, врахову&
ючи можливе погіршення його якості (наприк&
лад, деградація земель та ін.). Отже, відтворен&
ня засобів і предметів праці, підтримка їх на
достатньому (досягнутому) якісному та кіль&
кісному рівнях здійснюється по мірі необхід&
ності.

Деякі дослідники висловлюють думку, що
відтворення є відновленням суспільно&еконо&
мічних відносин із залученням у виробництво
додаткових ресурсів на основі науково обгрун&
тованих та інноваційних шляхів підвищення їх
ефективного використання та збалансованих
показників виробництва продукції. З метою
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оцінки досягнення розширеного відтворення
авторами пропонується використовувати по&
казники фінансово&економічної стійкості
підприємства [4]. Вважаємо що такий підхід
можливий лише для розуміння сутності розши&
реного відтворення.

У наукових працях рентабельність вироб&
ництва розглядається як базовий показник ха&
рактеристики відтворення в сільському госпо&
дарстві. Водночас ефективний механізм дер&
жавної підтримки є обов'язковою умовою
функціонування підприємств аграрного сек&
тора без порушення умов відтворення при що&
річному відновленні родючості грунту, відтво&
ренні трудових ресурсів, забезпеченні капіта&
лом [5]. Вважаємо, що дохідність і рента&
бельність виробництва сільськогосподарської
продукції не може характеризувати рівень
розширеного відтворення, особливо в галузі
рослинництва, продукція якої використо&
вується у тваринництві. Діяльність сільсько&
господарського підприємства при реалізації
інвестиційного проєкту, наприклад, під час
введення переробних потужностей, на першо&
му етапі за бухгалтерською звітністю може
бути збитковою, але при цьому його виробни&
ча діяльність спрямована на забезпечення роз&
ширеного відтворення.

Розширене відтворення — це постійно
відновлювальний процес ведення виробничої
діяльності у збільшених масштабах, а ефек&
тивне виробництво — це виробнича діяль&
ність у стабільних умовах, які постійно за&
безпечують розширене відтворення [6; 7].
Вважаємо, що дане визначення повністю
охоплює всі особливості розширеного від&
творення.

Під час розгляду процесів відтворення слід
враховувати, що нинішні умови господарюван&
ня передбачають уточнене поняття відтворен&
ня. Так званий період "ринку покупця" перед&
бачає інноваційний розвиток виробництва, яке
дозволить виробляти максимальний обсяг про&
дукції в умовах обмеженого ресурсного забез&
печення, зокрема у сільському господарстві,
враховуючи особливості цієї галузі. Інновацій&
не відтворення пояснюється змінами у струк&
турі сучасної економіки, що характеризує пе&
рехід від "матеріальної" до "інноваційної" еко&
номіки.

Відтворювальний процес у галузях націо&
нального господарства відбувається по&різно&
му. З огляду на це, на нашу думку, необхідно
визначити умови й особливості, які впливають
або визначають середовище для процесу
відтворення в сільському господарстві. Сере&

довище відтворювального процесу в досліджу&
ваній галузі формується під впливом біокліма&
тичних, економічних, соціальних факторів, які
зумовлюють його специфіку та характеризу&
ють використання ресурсів і виробничо&еко&
номічні відносини, що визначають умови гос&
подарюючих суб'єктів.

Сільське господарство у взаємодії з інши&
ми сферами аграрного сектору утворює вироб&
ничо&економічну систему із численними взає&
мозалежними галузями, якій притаманні спе&
цифічні особливості.

Зазначимо, що інвестування як процес — це
взаємодія між двома суб'єктами щодо залучен&
ня додаткових ресурсів з метою приросту ка&
піталу. Водночас процес інвестування зумовле&
ний можливостями створення не лише відпові&
дного обсягу додаткових ресурсів, але й обся&
гу, більшого від початкової величини. Отже, в
інвестуванні та виробництві є спільна заінтере&
сованість у забезпеченні ефективного відтво&
рення. Процес приросту капіталу забезпе&
чується у рамках державної інвестиційної по&
літики фінансовими інститутами або това&
ровиробниками.

Здійснення інвестиційного процесу перед&
бачає наявність низки обов'язкових умов: ре&
сурсний потенціал у всіх суб'єктів інвестиц&
ійної діяльності повинен відповідати потре&
бам у інвестиціях; прийняття управлінських
рішень на рівні господарюючого суб'єкта, ре&
гіонального та національного управління з
метою забезпечення інвестиційними ресурса&
ми; дієвість механізму трансформації інвес&
тиційних ресурсів у матеріальні блага. На
нашу думку, сучасне поняття "інвестиції" не
відображає взаємозв'язку інвестицій та
відтворення.

З метою досягнення ефективності діяль&
ності суб'єкти інвестиційної діяльності взає&
модіють між собою, при цьому вони вклада&
ють кошти на основі відбору найбільш раціо&
нальних напрямів, а товаровиробники пере&
творюють капітал у матеріальні блага, не&
обхідні для виробництва, одержуючи при цьо&
му приріст власного капіталу. Взаємодія
суб'єктів інвестиційної діяльності ефективна
за умови забезпечення повернення, платності
та терміновості коштів, що використовують&
ся. Це забезпечує і цілісність інвестиційної
системи, що є важливою характеристикою си&
стеми.

Систему інвестицій в сільському госпо&
дарстві необхідно розглядати через умови фун&
кціонування, до яких доцільно віднести при&
родно&кліматичні умови (враховуючи їхній
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вплив на вихід продукції рослинництва, вироб&
ництва продукції тваринництва тощо), органі&
заційно&економічний механізм господарюван&
ня, оскільки форма господарювання безпосе&
редньо впливає на процеси інвестування і
відтворення (в агрохолдингах питаннями інве&
стування займається вища ланка менеджмен&
ту, всередині структури можливо перерозпо&
діляти інвестиційні ресурси, в сільськогоспо&
дарських кооперативах ще одним джерелом
інвестування є додаткові пайові внески і т.д.),
інвестиційний клімат (нормативно&правове ре&
гулювання інвестування), особливості сіль&
ського господарства.

Одним з елементів інвестиційної системи є
інвестиційний процес, для протікання якого
необхідно забезпечити оптимальне співвідно&
шення усіх складових системи та мінімізувати
негативний вплив негативних чинників. Лише за
цієї умови господарюючі суб'єкти можуть за&
безпечити розширене відтворення.

Ефективність інвестиційного процесу оці&
нюється безперервністю й динамічним зростан&
ням: темпів оновлення основних фондів; рівня
рентабельності виробництва; повернення кре&
дитних ресурсів.

Взаємодія елементів інвестиційної системи
відображається в ефективній реалізації
функцій інвестицій, які є основою для веден&
ня інноваційної діяльності; збалансованого
розвитку сфер аграрного сектору; забезпечен&
ня житлом та об'єктами соціальної інфраст&
руктури; скорочення безробіття та міграції
сільського населення; створення умов для "зе&
леної" економіки, забезпечення екологічної
безпеки, виробництва екологічно чистої про&
дукції; запобігання деградації грунту та підви&
щення його родючості; забезпечення потреби
сільгосптоваровиробників у матеріально&тех&
нічних ресурсах; гарантування продовольчої
безпеки.

Основним завданням інвестиційної сис&
теми як елементу відтворювальної системи
розглядається створення достатніх ресурсів
для відновлення відтворювального потенці&
алу з метою ведення виробництва сільсько&
господарської продукції: на початковому
етапі — на умовах простого відтворення, на
другому етапі — на умовах розширеного
відтворення.

Прискорення науково&технічного прогресу
та обмеженість ресурсів у сільськогосподарсь&
ких підприємствах визначають специфіку фор&
мування їхньої відтворювальної політики. У
сучасних умовах вона повинна насамперед за&
безпечувати стійкість інноваційного розвитку

підприємства як здатності підтримувати в дов&
гостроковій перспективі конкурентоспромож&
ний рівень ключових економічних параметрів,
таких як прибуток, витрати та програма вироб&
ництва.

Стабільне фінансування відтворення скла&
дових ресурсного забезпечення виробничої
діяльності дає змогу підприємству не лише
своєчасно привести власну технологічну базу
відповідно до вимог науково&технічного про&
гресу, а й оперативно реагувати на зміни навко&
лишнього середовища, гнучко адаптуватися до
ринкових умов та задовольняти споживчий
попит.

Ефективність відтворювальної політики
характеризується результатом від залучення
інвестицій, тобто збільшенням активів підприє&
мства й інших показників його діяльності. З цієї
позиції перспективна мета відтворювальної
політики полягає у перевищенні доходів від
інвестування порівняно з вкладеним інвести&
ційним капіталом, що у довгостроковій перспек&
тиві забезпечить зростання чистого дисконто&
ваного грошового доходу в умовах невизначе&
ності й ризику.

Політика фінансування відтворювальних
процесів сільськогосподарського підприємства
тісно пов'язана з якісним і кількісним аналізом
структури джерел інвестування. Перехід
сільськогосподарських підприємств до іннова&
ційного шляху розвитку залежить від їхньої
здатності мобілізувати й раціонально викори&
стовувати наявні у них ресурси. Забезпечення
своєчасного оновлення засобів виробництва та
збільшення виробничого потенціалу безпосе&
редньо впливають на поточні й перспективні
результати економічної діяльності підприєм&
ства.

Це означає, що постає не лише проблема
невідкладного забезпечення підприємства
достатнім обсягом інвестиційних ресурсів, а
й оптимізації їх вартості та підтримки фінан&
сової рівноваги у процесі здійснення іннова&
ційно&інвестиційної діяльності. Існуючий ме&
ханізм фінансування відтворення більшості
вітчизняних сільськогосподарських під&
приємств орієнтується не на забезпечення
розширеного відтворення, а лише на задово&
лення мінімальних технологічних потреб.
Розширення ресурсного потенціалу і реаліза&
ція найбільш ефективних шляхів його модер&
нізації неможливі без формування й розвит&
ку чіткого механізму фінансування відтворю&
вальних процесів. Цей механізм передбачає
вибір напрямів відтворення ресурсів, залу&
чення необхідних джерел фінансування —



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13—14, 2020

101

внутрішніх і зовнішніх, реалізацію визначе&
ної інвестиційної стратегії. Використання
підприємством лише власного капіталу дає
можливість забезпечити високий рівень
фінансової стійкості й не залежати від різкої
зміни економічної ситуації, проте через втра&
чені фінансові можливості, обмежує темпи
розвитку підприємства. За відсутності позич&
кових коштів або заниженої частки позичко&
вого капіталу воно змушене вести свою
діяльність за вищих вимог що до його дохід&
ності, оскільки обмеженість фінансових ре&
сурсів передбачає більш жорстку процедуру
відбору інвестиційних проектів.

Також в умовах обмеженості фінансових
можливостей підприємство не буде достатньо
динамічним і маневреним. Такий стан вия&
виться стримувальним чинником щодо своє&
часного реагування на зміни ринкової кон'&
юнктури та підтримки конкурентоспромож&
ності.

Використання позичкового капіталу підви&
щує потенціал розвитку підприємства, що по&
єднується з можливостями приросту рента&
бельності діяльності. Однак зі збільшенням ча&
стки позичкових коштів у загальній величині
капіталу, що буде використаний, збільшують&
ся фінансові ризики та зростає загроза банк&
рутства. Це означає, що вибір схеми фінансу&
вання відтворювальних процесів на під&
приємстві грунтується на оптимізації структу&
ри капіталу.

Під оптимальною структурою капіталу ро&
зуміють співвідношення між власними та по&
зичковими коштами, за якого досягаються
мінімальне значення показника середньозва&
женої вартості капіталу та максимальна вар&
тість підприємства [8.]. Водночас мають бути
оптимальні пропорції між рівнем фінансової
стійкості та рівнем рентабельності власного
капіталу [9)]. Змінюючи співвідношення між
величиною власного та позичкового капіталу,
можна істотно підвищити капіталізацію під&
приємства, що є основним завданням управлін&
ня підприємством.

Джерела фінансування відтворювальних
процесів поділяють на три групи: власні, пози&
чені та залучені [10; 11]. Зазначимо, що до скла&
ду власних джерел фінансування відтворюваль&
них процесів включають страхові відшкодуван&
ня збитку і кошти від продажу активів, однак,
якщо ретельно проаналізувати, то їх включа&
ють до формування резерву прибутку. Саме
тому реальними внутрішніми джерелами влас&
ного інвестиційного капіталу в сільськогоспо&
дарського підприємства є накопичені аморти&

заційні відрахування та прибуток. Нормативи
щорічних сум амортизаційних відрахувань і
накопиченого прибутку підприємство визначає
самостійно з урахуванням власної відтворю&
вальної політики та показників ефективності
використання ресурсного потенціалу.

Щодо позичкових джерел фінансування
відтворювальної діяльності, до яких підприєм&
ство найчастіше звертається у разі дефіциту
власних інвестиційних ресурсів, то вони поділя&
ються на довгострокові, термін повернення
яких становить більше року, і короткострокові
— з терміном повернення менше року. Для інве&
стиційних цілей використовують переважно
довгострокові джерела фінансування. Серед
найбільш поширених джерел інвестування на
основі позичкових коштів одержання довгост&
рокового кредиту в банку та оформлення
лізингової угоди. Вибір між цими альтернати&
вами залежить від конкретних умов лізингової
угоди та кредитного договору одержання по&
зичкового капіталу від фінансово&кредитних
інститутів. Перевага лізингу порівняно з інши&
ми інвестиційними джерелами полягає в тако&
му: 1) придбанні у лізинг основні засоби по&
вністю переносять свою вартість на готову про&
дукцію на основі лізингових платежів упро&
довж терміну договору фінансової оренди,
який звичайно набагато коротший від терміну
корисного використання цих засобів, що дає
змогу вивільнити з&під оподаткування значні
суми; 2) упродовж терміну дії договору пред&
мет лізингу знаходиться у власності лізинго&
давця, підприємству&позичальнику висувають
не такі жорсткі вимоги, як у разі з банківським
кредитуванням; з цієї причини знижено вимо&
ги до гарантійної та заставної лізингової уго&
ди порівняно із кредитним договором. Якщо
розглядати можливість цільового фінансуван&
ня відтворювальної діяльності через державні
або приватні корпорації, венчурні фонди, фон&
ди розвитку та впровадження інновацій тощо,
то можна зробити висновок, що подібні інве&
стиційні механізми у вітчизняній практиці не
діють. Емісія дольових і боргових цінних па&
перів також не є поширеним джерелом
фінансування відтворювальної діяльності
через нерозвиненість вітчизняного фондо&
вого ринку.

Останнє застереження стосується й вітчиз&
няного інвестиційного кредитування, адже над&
то часто сільськогосподарські підприємства
змушені брати кредити на поповнення оборот&
них засобів. Щодо залучених джерел фінансу&
вання відтворювальних процесів, то основним
з них є запозичення коштів у ділових партнерів
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(зокрема, у великих, фінансово забезпечених
контрагентів). Варіантом подібного залучення
є вивільнення коштів у результаті управління
кредиторської заборгованості й одержання від
постачальників згоди на відтермінування пла&
тежу. Зрозуміло, що у обох випадках підприє&
мство повинно мати ідеальну репутацію в бізне&
сових колах у поєднанні з високою економіч&
ною стійкістю.

Важливу роль у формуванні джерел фінан&
сування відтворювальних процесів відіграють
бюджетні засоби — кошти державних кредитів,
інвестиційні податкові кредити, субсидії та
гранти, а також кошти, що вивільняються у ре&
зультаті використання податкових пільг.

Як переконує практика зовнішні джерела
фінансування доцільно використовувати у тому
разі, якщо значну частину інвестиційних ре&
сурсів підприємство уже сформувало. Допус&
тима частка власного капіталу повинна бути не
нижче 25—30 % від необхідного рівня фінан&
сування проекту, саме ця величина зазвичай є
початковим внеском при укладанні лізингово&
го договору.

Отже, внутрішні джерела мають важливе
значення при фінансуванні відтворювальних
процесів у сільськогосподарському під&
приємстві. Розглянемо детальніше важливий із
них — амортизаційні накопичення. Амортиза&
ція як економічна категорія має двоїстий харак&
тер. З одного боку, вона визначає повернення
раніше здійснених витрат, пов'язаних зі ство&
ренням і придбанням активів [12; 13]. З іншого
боку, амортизація виступає як джерело відтво&
рення, сутність якого полягає у накопиченні
фінансових ресурсів для подальшого повного
або часткового оновлення ресурсів. Очевидно,
що величина амортизаційних відрахувань впли&
ває на фінансові результати підприємства. За&
вищений її рівень спотворює дані бухгалтерсь&
кої звітності, підвищуючи собівартість про&
дукції, що може зумовити зниження інвести&
ційної привабливості підприємства. Водночас
низька частка амортизаційних відрахувань
збільшує оборотність вкладених у придбання
основних активів коштів, що подовжує термі&
ни корисного використання основних засобів
і, як наслідок, підвищує ризики морального та
фізичного їх старіння.

Зазначимо, що амортизаційна політика не
повинна перешкоджати можливості підприєм&
ства регулювати свій економічний стан. Водно&
час вона є інструментом контролю за збереже&
ністю і примноженням власного капіталу
організації. При цьому необхідно, щоб вона
була спрямована на подолання технологічної

відсталості підприємства й покращення його
ресурсного потенціалу. Так, амортизаційна
політика являє собою організацію облікового
процесу, яка визначається інтересами підприє&
мства, що відображає економічну структуру й
порядок поступового зниження цінності унас&
лідок його зношення основних засобів.

ВИСНОВКИ
Інвестиційна діяльність у сільськогоспо&

дарських підприємствах має бути зорієнтова&
на на досягнення інтенсивного відтворення ре&
сурсного забезпечення виробничої діяльності.
Збільшення оборотних і необоротних активів
у підприємствах підвищує виробничий потен&
ціал галузі, зокрема на основі використання
інноваційних технологій, які враховують біо&
кліматичний потенціал, виробництво конкурен&
тоспроможної продукції та ін.

Реальна практика організації процесів
відтворення в сільськогосподарських підприє&
мствах переконує, що у ситуації, коли теоре&
тичні засади порушуються, а державна під&
тримка в основному спрямована не на підтрим&
ку ефективної системи розширеного відтворен&
ня у галузі, а на — змінний капітал, не фор&
мується додатковий продукт, а це екстенсив&
ний шлях розвитку. Отже, основне завдання
полягає у створенні оптимального середовища
для інвестиційної діяльності в сільськогоспо&
дарських підприємствах з урахуванням відтво&
рювального потенціалу складових ресурсного
забезпечення виробничої діяльності.

Отже, для відтворювального процесу інве&
стиційна діяльність — це формування ресурсів
для виробничої стадії діяльності підприємства.
Сільськогосподарські підприємства постійно
потребують надходження інвестиційних ре&
сурсів як для забезпечення поточної діяльності,
так і для створення нових, модернізації діючих
виробництв, освоєння нової техніки та техно&
логій для виробництва якісної і конкуренто&
спроможної продукції. Отже, інвестиційний
процес — це рух факторів виробництва і гро&
шових коштів у формі їх вкладення у певні
об'єкти, з одного боку, а з іншого — роздільне,
зорієнтоване на просте чи розширене відтво&
рення виробничих потужностей у сфері мате&
ріального виробництва, або на приріст трудо&
вих ресурсів.
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