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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішою складовою змін, що за�

безпечує швидку реакцію сільськогоспо�
дарських підприємств на вплив чинників
внутрішнього й зовнішнього середовищ є
ефективне інвестиційне  забезпечення.
Відновлення довіри інвесторів, вміле вико�
ристання різноманітних джерел інвестуван�
ня, розблокування кредитування підпри�
ємств реального сектору економіки, по�
ліпшення інвестиційного клімату, недопущен�
ня масових банкрутств, вирішення структур�
них і соціальних проблем, збереження влас�
ного та нарощування інноваційного потенц�
іалу розвитку та інвестиційної привабли�
вості — це ті пріоритети, на яких необхідно
сконцентрувати зусилля.
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Для здійснення ефективної виробничо�
господарської діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств у сучасних умовах
особливо актуальною є проблема залучення,
мобілізації й ефективного використання
інвестицій. Пожвавлення інвестиційної ак�
тивності є однією з головних умов стійкого,
якісного, економічного розвитку підпри�
ємств усіх форм власності й галузей. Інвес�
тиційна активність — складова частина діло�
вої активності підприємств, що включає та�
кож виробничу, інноваційну, ринкову, мар�
кетингову та інші. Інвестиційна активність
підприємств виражається в їх дієвій, цілес�
прямованій і результативній діяльності щодо
залучення інвестицій з усіх внутрішніх і
зовнішніх джерел, а також ефективного ви�



58
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2013

користання залучених інвестиційних ре�
сурсів. Для сільськогосподарських підпри�
ємств особливо актуальною стала проблема
вибору та пошуку джерел інвестицій. Стиму�
лювання інвестиційної діяльності, вироблен�
ня чіткої стратегії інвестування, визначен�
ня її пріоритетних напрямів, мобілізація всіх
джерел інвестицій є найважливішою умовою
стійкого і якісного розвитку сільського гос�
подарства і всього агропромислового комп�
лексу країни [8].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки проблематиці інвестицій�
ної діяльності сільськогосподарських під�
приємств приділяється все більше уваги
вітчизняних авторів, теоретиків та прак�
тиків, серед них: Н.О. Татаренко, А.Ф. Гой�
ко [2], Б.В. Губський [3], О.І. Дацій [4], Т.В. Ма�
йорова [9], А.А. Пересада, А.М. Поручник
[11].

Предметом дослідження українських
дослідників все частіше стають проблеми
ефективного поєднання інвестицій та інно�
вацій. Зазначена проблематика є предметом
та об'єктом цілої низки фундаментальних
праць. Над актуальними питаннями інвести�
ційного забезпечення інноваційної діяль�
ності плідно працюють В. Осецький [10], А. Су�
хоруков [7], Л. Федулова [12], Л. Шинкарук
[13] та інші науковці.

Віддаючи належне результатам дослід�
жень вказаних авторів щодо визначення сут�
нісного змісту інвестицій в агропромислово�
му виробництві, виділення ознак їх класиф�
ікації, напрямів інвестиційного розвитку, не�
обхідно зазначити, що критичний аналіз та
узагальнення наукових поглядів відносно
інвестиційного потенціалу із погляду дже�
рел його відтворення, а також забезпечення
інвестиційної привабливості сільськогоспо�
дарських підприємств залишається недо�
статньо дослідженим.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі наукових

поглядів щодо визначення джерел інвесту�
вання сільськогосподарських підприємств,
формування інвестиційного потенціалу із
погляду джерел його відтворення, а також
забезпечення інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Джерела інвестицій підприємств можна

розглядати як внутрішні й зовнішні, власні

й залучені, в тому числі внутрішні й зовнішні
позикові засоби. До внутрішніх джерел інве�
стицій належать власні фінансові засоби, ча�
стина прибутку, амортизаційні заощаджен�
ня, суми, що виплачуються страховими орга�
нами, кошти працівників, а також інші види
активів, земельні ділянки, інші об'єкти влас�
ності. Найбільш значними внутрішніми дже�
релами на підприємствах можна назвати:
прибуток підприємств; амортизаційні відра�
хування; кошти працівників підприємств; до�
ходи від емісії та продажу цінних паперів.

Основна мета інвестиційної діяльності на
підприємствах — це забезпечення і якісне
поліпшення відтворювального процесу. У
нормальних економічних умовах господарю�
вання основним внутрішнім джерелом інве�
стицій підприємств є їхній прибуток. Части�
на прибутку направляється на придбання
нової сільськогосподарської техніки, запас�
них частин, насіння, добрив, будівельних ма�
теріалів і інших ресурсів. З кожним роком у
сільському господарстві зростає виробниц�
тво продукції. Однак говорити про стійке
зростання ще зарано. Основними причина�
ми збитковості значної кількості госпо�
дарств є різке зростання цін на промислові
засоби виробництва сільськогосподарсько�
го призначення, формування низьких цін на
сільськогосподарську продукцію в умовах
монополізму підприємств першої і третьої
сфер АПК, значне зменшення дотацій і ком�
пенсацій сільськогосподарським товарови�
робникам з боку держави, їх слабка адапта�
ція до ринкових умов тощо.

При відсутності в багатьох сільськогос�
подарських підприємств прибутку треба ак�
тивніше мобілізувати інші джерела інвес�
тицій. При недостачі прибутку як джерела
інвестицій особливу увагу варто приділяти
амортизаційним відрахуванням, покликаним
відшкодовувати фізичний і моральний знос
основних засобів. Амортизаційні відраху�
вання є одним і головних джерел фінансу�
вання відтворення і відновлення основних
засобів. Нині їх значення зростає, оскільки
підприємства забезпечують процес віднов�
лення основних засобів переважно за раху�
нок власних вкладень і не можуть розрахо�
вувати на допомогу держави та бюджетне
фінансування в широких масштабах [5].
Інтенсивний розвиток виробництва, підви�
щення якості й конкурентоспроможності ви�
робленої продукції неможливі без постійно�
го відновлення основних засобів і техно�
логій.
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У сучасних умовах для підвищення ефек�
тивності використання основних фондів усе
більш вагомого значення набуває якісне ви�
користання амортизаційних відрахувань, що
направляються переважно на відновлення
активної частини основних засобів підприє�
мства. Старе устаткування, недовантаження
потужностей, проблеми з ремонтом і замі�
ною зношеної сільськогосподарської техні�
ки новою, згортання виробництва багатьох
видів продукції рослинництва і тваринницт�
ва призвели до великих фінансових втрат,
сприяли збитковості багатьох господарств.
У цій ситуації амортизаційна політика під�
приємств має бути більш ефективною, спря�
мованою на поліпшення й відновлення ак�
тивної частини основних фондів і виробни�
чих потужностей. Від вирішення цієї пробле�
ми залежатиме життєздатність підприємств,
їх фінансовий стан,  конкурентоспро�
можність і можливість залучення додатко�
вих фінансових засобів.

Для підвищення ролі амортизації в інве�
стиційному процесі необхідно усунути ряд
недоліків, а саме: використання амортизац�
ійних засобів не на реконструкцію, переос�
нащення виробництва, а на поточні госпо�
дарські потреби; монополізація в деяких га�
лузях промисловості, що призводить до не�
сприйнятливості інновацій; моральний знос,
що зумовлює здешевлення засобів вироб�
ництва; застарілі розрахунки норм аморти�
зації, що не відображають дійсність.

Варто звернути увагу і на таке внутрішнє
джерело інвестицій, як додаткова емісія
акцій акціонерними підприємствами. Ця ем�
ісія дозволяє залучити додаткові фінансові
засоби для фінансування інвестиційних про�
ектів; при цьому активи підприємства не
збільшуються. Додаткові акції, їхній випуск
і розміщення пов'язані з певним ризиком, це
свого роду запозичення засобів з обов'язко�
вою виплатою дивідендів. Тому керівництво
підприємства має правильно оцінити еконо�
мічний ефект у разі випуску додаткової
емісії акцій.

Аналізуючи джерела інвестицій у розви�
ток сільськогосподарських підприємств у
сучасних умовах, слід зазначити, що зроста�
ючу роль мають відіграти зовнішні джерела
цих інвестицій. До зовнішніх джерел інвес�
тицій сільськогосподарських підприємств
належать: бюджетне фінансування; кредити
банків; засоби різних ринкових структур;
лізинг; засоби населення; іноземні інвестиції
тощо. Бюджетне фінансування залишається

одним із вагомих джерел у вирішенні про�
блеми відновлення, модернізації основних
фондів. У регіонах частка бюджетних за�
собів у інвестиціях неухильно зменшується
(за рідкісним винятком), що багато в чому
пов'язано з дефіцитом бюджетних засобів,
переходом від адміністративного управлін�
ня до управління об'єктами власності різних
форм. Частка позабюджетних засобів у інве�
стиціях неухильно зростає, що має призвес�
ти в підсумку до зменшення фінансової ролі
держави в інвестиційному процесі [6].

Особливе місце в інвестиційному процесі
займають кредити банків. Кредит дає змогу
прискорити оборот фінансових засобів, є
важливим джерелом формування основно�
го й оборотного капіталу підприємств. Кре�
дитування також пришвидшує розвиток ви�
робництва, підвищує його ефективність, за�
безпечує його безперервність. Ці кредитні
ресурси підприємствам видають на умовах
платності, повернення, терміновості, цільо�
вого призначення і матеріального забезпе�
чення. Довгострокове кредитування могло б
стати одним із важливих джерел інвестицій.
Однак у сучасних умовах (особливо сіль�
ськогосподарських підприємств) використо�
вується вкрай рідко. Таке несприятливе для
підприємств становище в кредитуванні вик�
ликано низкою причин: високою ставкою,
хитким економічним становищем, низькою
активністю банків у розширенні діапазонів
своєї діяльності. З урахуванням стану еко�
номіки і прогнозів її розвитку можна при�
пустити, що кредитування інвестиційної
діяльності в найближчі роки буде здійсню�
ватися на регіональному і місцевому рівнях
з перевагою короткострокових позик.

У багатьох регіонах зростаючу роль в
інвестуванні підприємств сільського госпо�
дарства й інших галузей АПК стали відігра�
вати нові великі фінансово�промислові
структури, які надають сільськогосподарсь�
ким підприємствам товарні кредити, постав�
ляють матеріально�технічні ресурси під май�
бутній урожай [1]. Це полегшує сільським
товаровиробникам розрахунки з кредитора�
ми і сприяє припливу реальних інвестицій в
аграрний сектор регіональної економіки.

Великі можливості збільшення інвестицій
у розвиток сільськогосподарського вироб�
ництва відкрились з організацією агрофірм,
що є ефективною сучасною формою агро�
промислової інтеграції. В агрофірми в єди�
ному відтворювальному процесі поєднують�
ся підприємства сільського господарства,
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заготівель, переробки і реалізації сільсько�
господарської продукції.

Важливим зовнішнім джерелом інвес�
тицій для аграрних підприємств стає лізинг.
На сьогодні лізинг як особливий вид оренди
рухомого і нерухомого майна широко поши�
рюється не тільки за кордоном, й у нашій
країні. Лізингова форма відносин найбільш
приваблива для дрібних і середніх підпри�
ємств, тому що для них стає реальним про�
ведення реконструкції, переоснащення ви�
робництва при виборі прийнятних форм
фінансування. Лізингові операції є найбільш
перспективними в розвитку інвестування,
тому що в умовах збитковості багатьох
сільгосппідприємств проблема недостачі
оборотних коштів істотно утрудняє розви�
ток.  Лізинг — це особливий вид оренди
різних машин, техніки, устаткування, за�
собів транспорту, виробничих споруджень
тощо з подальшою передачею їх по залиш�
ковій вартості у власність лізингоотримува�
чеві.

З економічної точки зору лізинг — товар�
ний кредит у основні фонди. Але якщо при
товарному кредитуванні в чистому вигляді
товароодержувач водночас вступає в права
власності, то при лізингу ці права залиша�
ються за лізингодавачем до повної оплати
предмета лізингу лізингоотримувачем. Еко�
номічно це вигідно, тому що зменшується
оподатковувана база. Але все�таки основна
перевага лізингу порівняно з іншими форма�
ми інвестування полягає в тому, що підприє�
мець може почати власну справу, володіючи
лише частиною необхідних фінансових за�
собів для придбання основних фондів. Тим
самим вивільняються додаткові засоби
відтворення. Підприємству при цьому нада�
ються не грошові ресурси, контроль за яки�
ми не завжди можливий, а безпосередньо
засоби виробництва. Економічна сутність
лізингу робить його застосування найбільш
ефективним у галузях, що випускають про�
дукцію високого ступеня готовності, збут
якої багато в чому визначається її конкурен�
тоспроможністю і наявністю коштів у кори�
стувача цієї продукції.

Зазвичай лізингові операції припускають
трьох учасників: підприємство�виробник;
орендодавець�лізингова фірма; орендар�
лізингоотримувач. Але у разі, якщо проект
дорогий, то кількість його учасників проек�
ту збільшується. Це, як правило, відбуваєть�
ся за рахунок залучення додаткових фінан�
сових джерел (страхових компаній, банків

тощо). Існує два основні види лізингових
операцій, визнаних у всьому світі: фінансо�
вий лізинг із повною окупністю; оператив�
ний лізинг із неповною окупністю. Найбільш
широкого поширення набув фінансовий
лізинг. Термін, на який передається устат�
кування в тимчасове користування, за три�
валістю наближається до терміну експлуа�
тації й амортизації всієї чи більшої частини
його вартості. Протягом терміну договору
лізингодавач за рахунок лізингових пла�
тежів повертає собі всю вартість майна. По
закінченню терміну лізингу підприємство
має можливість придбати устаткування по
залишковій вартості.  При фінансовому
лізингу обов'язки з технічного обслугову�
вання, ремонту, страхування устаткування
лягають на лізингоотримувача.

Лізинг із неповною окупністю характери�
зується тим, що термін договору лізингу
істотно коротший, ніж нормативний термін
служби майна. Так, лізингопостачальник
змушений надавати об'єкт лізингу в тимчасо�
ве користування кілька разів. Відповідно,
зростає ризик щодо відшкодування його за�
лишкової вартості при відсутності попиту на
цей об'єкт. Розміри лізингових платежів в
оперативному лізингу набагато вищі, ніж у
фінансовому, тому що обов'язки з технічно�
го ремонту, обслуговування, страхування ус�
таткування лежать на лізингопостачальнику.

Однак на сьогодні розвитку лізингу пере�
шкоджає ряд обставин: необхідність значно�
го стартового капіталу для організації лізин�
гової компанії, оскільки вона купує устатку�
вання за повну вартість; нерозвиненість
інфраструктури лізингового ринку, що вклю�
чає мережу лізингових компаній, консалтин�
гових фірм, систему інформаційного забез�
печення; брак кваліфікованих кадрів для
лізингових компаній. Можна припустити, що
в перспективі лізингові операції не тільки
мають підвищити інвестиційну активність, й
усунуть ряд труднощів, зумовлені упровад�
женням нових технологій, модернізацією ви�
робництва, стануть одним із могутніх джерел
інвестицій на підприємствах багатьох галу�
зей, у тому числі в сільському господарстві.

Особливе місце в інвестиційному процесі
займають кошти фізичних осіб, різних стра�
хових компаній, інвестиційних фондів, пен�
сійних фондів, спеціалізованих фінансових
компаній. Залучення засобів населення в
інвестиційну сферу варто розглядати не
тільки як джерело капіталовкладення, а і як
один із методів захисту особистих заощад�
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жень від інфляції. На сьогодні одним із го�
ловних негативних факторів, що знижують
інвестиційну активність населення, є недо�
віра, слабка захищеність приватних інвес�
тицій з боку держави. Не відпрацьовано та�
кож механізм залучення приватних заощад�
жень населення, хоча практика показує: ве�
личезні суми коштів як у національній, так і
в закордонній валюті знаходяться без руху,
що не тільки ускладнює, й підриває фінан�
сово�економічний стан як підприємств, так
і держави. Населення ще недостатньо купує
акції високоприбуткових підприємств. Для
припливу заощаджень населення на ринок
капіталу необхідна широка інфраструктура
фінансових, інвестиційних компаній, різних
фондів. Але основним завданням залишаєть�
ся забезпечення державних гарантій приват�
ним інвесторам. Особливу роль  мають
відіграти регіональні органи влади, тому що,
на наш погляд, вирішення проблеми залучен�
ня приватних інвестицій на регіональному
рівні значно спрощується в порівняно з дер�
жавним рівнем.

Одним із важливих джерел інвестицій є
залучення іноземного капіталу [14]. Це може
здійснюватися шляхом створення спільних
підприємств, підприємств із пайовою учас�
тю, створення підприємств, що повністю на�
лежать іноземним інвесторам, у формі
фінансових і матеріальних вкладень інозем�
них фізичних і юридичних осіб, іноземних
організацій різних форм власності. Для
збільшення припливу іноземного капіталу в
економіку країни необхідно вжити низку
кардинальних заходів: стабілізувати еконо�
мічне становище в країні, подолати кризу
неплатежів, здешевлення кредитів, знизити
податки для товаровиробників, провести
структурну перебудову в регіонах і галузях,
посилити державну підтримку прогресивних
галузей, що впливають на прискорення нау�
ково�технічного прогресу, переглянути мита
на ввезені товари, використовувані як вне�
сок іноземних інвесторів, удосконалити пра�
вові основи інвестиційної діяльності.

Хоча в цілому по країні і були спроби
створення сприятливого інвестиційного
клімату для іноземних інвесторів, що харак�
теризуються прийняттям законодавчих
рішень, але це істотно не вплинуло на підви�
щення інвестиційної активності іноземного
капіталу. Для стабілізації економіки і пол�
іпшення інвестиційного клімату потрібно
вжити ряд радикальних заходів, спрямова�
них на формування й розвиток економічних

відносин і безпосереднє вирішення завдань
залучення іноземного капіталу. Необхідно
вжити ряд заходів, спрямованих на захист
прав власності іноземного капіталу. У пер�
шу чергу треба створити систему страхуван�
ня і гарантій іноземному капіталу.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи джерела інвестицій аграрних

підприємств у останні роки, слід зазначити,
що найбільшу частку становлять власні за�
соби. Серед зовнішніх джерел певну частку
становлять бюджетні кошти і лізинг. Ос�
таннім часом у інвестуванні різко зросла
роль великих ринкових структур регіональ�
ного АПК і агрофірм. Для підвищення інве�
стиційного потенціалу підприємств необхі�
дно оперативно мобілізувати всі джерела
інвестицій і ефективно використовувати
інвестиційні засоби.

Подальший розвиток сільськогоспо�
дарських підприємств повинен мати інвести�
ційний характер із найповнішим використан�
ням досягнень науки і практики, а також
кращого світового досвіду для виявлення та
забезпечення якісно нового рівня задово�
лення існуючих чи майбутніх потреб спожи�
вачів. Для цього діяльність суб'єктів госпо�
дарювання має відбуватися на основі наро�
щування обсягів виробництва за рахунок
раціонального використання наявного ви�
робничого та ринкового потенціалів, імпле�
ментації інноваційно�інвестиційних стра�
тегій та провайдингу. Узагальнення досвіду
роботи малих, середніх і великих госпо�
дарств аграрного сектора підтверджує
доцільність використання різноманітних
інвестиційних інструментів, а саме: первин�
ного розміщення цінних паперів, євробондів,
кредитів, реінвестування прибутків, залу�
чення капітальних інвестицій для запровад�
ження інновацій, а також підвищення ефек�
тивності та конкурентоспроможності агро�
промислових підприємств України в умовах
глобалізації світової економіки.
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