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ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У статті розглянуті актуальні проблеми процесів внутрішньої капіталізації аграрного секX
тора України, яка має відтворювальну функцію основних засобів сільськогосподарського виробництва.
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Summary. In the articles the issues of the day processes of internal capitalization in agrarian sector of Ukraine
are considered as as also the reproductive function of the fixed assets of agricultural production is analized.
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Постановка проблеми. Розвиток сільськогоспо�
дарського виробництва в умовах ринкових відно�
син потребує не тільки зовнішньої, а і внутрішньої
інвестиційної активності, як одного із факторів
капіталізації основних засобів — отримання необ�
хідних грошових і матеріальних ресурсів.

Традиційно внутрішнє інвестування являє
собою довгострокові вкладення у придбання за�
собів праці для забезпечення виробничого циклу
господарської діяльності і представлено такими
джерелами, як прибуток та амортизаційні відраху�
вання — інтегрованими в грошовій формі вираз�
никами всіх чинних факторів сільськогосподарсь�
кого виробництва, що уособлюють в собі активи,
які використовуються в господарському обороті.

Але незначна активізації внутрішньої інвес�
тиційної діяльності сільськогосподарських під�
приємств (збитковість, низький рівень рентабель�
ності, диспаритет цін) призводить до використан�
ня коштів не за призначенням, чим збільшує
деструктивні чинники процесів відновлення ос�
новних засобів виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос�
лідженню проблеми капіталізації економіки Ук�
раїни, і зокрема її аграрного сектора, присвячено
численні публікації провідних вітчизняних і за�
рубіжних науковців, таких як: А. А. Грищенко,
Б. Є. Кваснюк, С. С. Шумська, П. С. Єщенко,
Н. Ю. Брюховецька, В. Г. Андрійчук, М. Я. Дем’я�
ненко, П. Т. Саблук та ін.

Аналіз науковців тенденцій і факторів капі�
талізації дозволив констатувати те, що сьогодні
агропромисловий комплекс України позбавлений
можливостей ефективного відтворення основних
засобів виробництва.

Метою статті є дослідження впливу внут�
рішнього інвестування як фактора капіталізації на
відновлювальні процеси основних засобів вироб�
ництва сільськогосподарських товаровиробників.

Виклад основного матеріалу. Функціонування
аграрних підприємств в умовах ринкової еконо�
міки розширює спектр завдань, вирішення яких
у комплексі потребують аналітичної оцінки кож�

ного параметра (з урахуванням кількісного і
якісного виразу) в управлінні процесом відтво�
рення основних засобів та подальшому зміцненні
і розвитку об’єкта управління.

За таких умов необхідною є реалізація систем�
ного підходу до процесу відтворення основних
засобів аграрного сектора економіки України, який
повинен бути направлений на капіталізацію галузі.

Капіталізація (англ. capitalizations) — пере�
творення доданої вартості (нерозподіленого при�
бутку) в капітал, тобто використання її на роз�
ширення виробництва (збільшення активів під�
приємства) [1, с. 85].

Економічний механізм капіталізації передба�
чає відображати витрати на придбання активів як
статтю відповідних активів, а не як витрати на
виробництво продукції. Списання на собівартість
продукції (на витрати) буде проводитися в тому
майбутньому звітному періоді, коли буде одержа�
ний (реалізований) відповідний дохід (вигода). Це
підкреслює характер і задає напрям цільового
вкладання фінансових джерел, виходячи з еконо�
мічного визнання засобів виробництва основни�
ми (функціонування більше одного року).

Як зазначає Н. Ю. Брюховецька, термін «ка�
піталізація» використовується для характеристи�
ки досить різних явищ і може характеризувати:

1) збільшення власного капіталу за рахунок влас�
них нагромаджень, позик банків, позик на фінансо�
вих ринках, бюджетного фінансування та ін.;

2) спосіб розподілу й використання прибут�
ку, що має на меті розвиток підприємства;

3) обліковий метод визнання витрат в якості
активів;

4) вартість чистих активів організації або суму
акціонерного капіталу;

5) метод визначення вартості майна за його
прибутковістю;

6) перетворення доданої вартості в капітал
[2, с. 226].

У сферах національної економіки застосову�
ються різні показники оцінки капіталізації. Так,
найбільш відпрацьований показник капіталізації
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до недавнього часу використовувався тільки у
фінансовій сфері: банківських установах (дос�
татність капіталу для здійснення активних опе�
рацій); в корпоративному секторі (показник по�
точної ринкової вартості цінних паперів емітента).
Але проблема нарощування основного капіталу є
нагальною для всіх без винятку суб’єктів господа�
рювання, і особливо у сільському господарстві.

Вирішальну роль у процесі капіталізації сіль�
ськогосподарського виробництва відіграє основ�
ний капітал, який становить близько 90 % сукуп�
ного капіталу товаровиробників.

Сукупний сільськогосподарський капітал
включає основний капітал (з урахуванням землі),
оборотний, людський та фінансовий [3, с. 225].
Тобто капіталізація галузі залежить не тільки від
зовнішніх джерел фінансування (інвестиції), а й
від нарощування внутрішніх (прибуток).

Капіталізація сільського господарства, на
думку В. Г. Андрійчука, характеризується як про�
цес інтенсивного нарощування капіталу галузі з
метою підвищення його продуктивності шляхом
капіталізації власних доходів сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, вливання капіталу з інших
сфер економіки, залучення інвестицій та руху
капіталу всередині галузі від менш ефективних
власників до ефективніших [4, с. 71].

Економічна природа відновлення основних
засобів аграрного виробництва з використанням
інвестиційного ресурсу прямо пов’язана з отри�
манням і використанням прибутку. Де прибуток
є головним, власним джерелом фінансування
(мікроекономічний ефект), і виступає як один із
факторів капіталізації основного капіталу.

Призначення прибутку (англ. profit) полягає
у забезпеченні приросту загальної вартості капіта�
лу. Це конкретна форма чистого доходу, яка реа�
лізується і надходить на підприємство у вигляді
різниці між валовою виручкою від реалізації про�
дукції та сукупними витратами на її виробництво.
Прибуток є головною метою і критерієм ефектив�
ності господарської діяльності підприємств, що
відображає створену і реалізовану додану вартість.

Виконання ряду функцій, успішність здійс�
нення яких ґрунтується на основі фіксації ви�
значеної величини прибутку, з цільовим його
використанням, — створює систему управління
прибутком, де виокремлюються такі основні її
складові:

— Прогнозування і планування — визначен�
ня параметрів процесів фінансування.

— Поповнення капіталу (основного і обо�
ротного).

— Стимулювання — характеризує прибут�
ковість функціонуючого капіталу.

Структурна сформованість прибутку обме�
жується максимально можливою сумою коштів —
нерозподіленим прибутком, який є базою у ство�
ренні ресурсного потенціалу товаровиробників —

фонду нагромадження, що виступає джерелом фі�
нансування основного капіталу (його приросту).

Таким чином, процес відтворення основних
засобів виробництва може відбутися при високому
динамізмі утворення прибутку з достатнім рівнем
рентабельності сільськогосподарського виробниц�
тва, яке на сучасному етапі не відповідає потребам
його формування. На це впливає співвідношення
рівня реалізаційних цін на сільськогосподарську і
промислову продукцію з існуючим диспаритетом не
на користь аграрних товаровиробників.

Диспропорція цін, яка не ліквідована регу�
ляторною політикою держави, зумовила ресурс�
не виснаження сільськогосподарських підпри�
ємств, внаслідок чого спроможність генерувати
прибуток зменшилась. Це зумовлює низьку спро�
можність як до процесів відновлення основних
засобів виробництва, так і всього основного ка�
піталу аграрних підприємств.

Зокрема, збереження рудимента цін з часів
соціалістичної планово�командної економічної
системи призвело до невідрегульованості міжга�
лузевих відносин у системі суспільного відтворен�
ня та ігнорування специфічних особливостей
сільськогосподарського виробництва (залежність
від природних факторів, використання біологіч�
них ресурсів). Подолання такого явища повинно
здійснюватися цільовою економічною політикою
держави із відпрацюванням ринкового механіз�
му регулювання у цих сферах.

Динаміка генерації прибутку сільськогоспо�
дарськими підприємствами (табл. 1) свідчить про
позитивний його динамізм, загальна сума якого
за аналізований період збільшилась у 2 рази.

Слід зазначити, що узагальнений рівень рен�
табельності хоч і визначає незначну тенденцію до
зростання, але не є стійким. Крім того, незважа�
ючи на зростання прибутку, кількість збиткових
сільськогосподарських підприємств за останні три
роки збільшується в середньому на 600–700 гос�
подарств і складає щорічно близько 1,4 % дигре�
суючого рівня, що зумовлює низьке забезпечення
власної ресурсної спроможності господарств у
відтворювальному процесі основних засобів ви�
робництва. При цьому господарства, які одержу�
вали прибуток, мали можливість у відтворюваль�
ному процесі засобів виробництва, а збиткові —
обмежувались амортизаційними відрахуваннями,
використовуючи їх як оборотний капітал для
підтримки засобів виробництва у робочому стані.

У зв’язку з цим необхідно відмітити, що еко�
номічна місія амортизації проявляється через
механізм трансформації капіталу у відтворюваль�
ному процесі і відіграє роль посилення процесу
мобілізації внутрішніх джерел коштів.

Перебіг амортизаційних відрахувань у процесі
виробництва відшкодовує спожитий основний
капітал і дає приріст вартості (додаткову вартість,
валовий прибуток) як вихідну основу чистого при�
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Таблиця 1
Генерація прибутку сільськогосподарськими підприємствами України

Джерело: складено автором за [5, с. 38, 51, 52].

бутку товаровиробників. Але в умовах дефіциту
фінансових ресурсів цільове призначення аморти�
заційних відрахувань направляється виключно на
просте відтворення вартості основних засобів ви�
робництва, де зазначені відрахування в основно�
му перетікають до оборотного капіталу, зменшую�
чи відтворювальну функцію основного.

Проведені нами дослідження показали, що в
умовах трансформації національної ринкової еко�
номіки кошти амортизаційних відрахувань як
специфічного виду капіталовкладень призвели до
нецільового їх використання. Оскільки прибут�
ковість сільськогосподарських підприємств не�
значна, а кількість збиткових господарств із року
в рік зростає, то це все зводиться до забезпечен�
ня витрат оборотного капіталу, а не основного.

За цих умов кошти амортизаційних відраху�
вань все менше використовувалися за своїм
цільовим призначенням, тобто на відтворення
основного капіталу, а йшли на поповнення вироб�
ничих витрат (капіталу оборотного). Про це
свідчить те, що загальна величина інвестицій в
основний капітал у цей період була набагато
меншою від суми амортизаційних відрахувань,
тобто значна частина їх була інвестована в обо�
ротний капітал [6, с. 94].

Таким чином, у залежності від капіталоміст�
кості для нормального відтворювального процесу в
сільському господарстві, вважається межа рента�
бельності виробництва у 35–45 %, на що фактич�
ний її рівень (табл. 1) не досягає і половини бажа�
ної величини. При існуванні недостатнього рівня
рентабельності виробництва отримуваний прибуток
не може в належній мірі направлятися товаровироб�
никами як забезпечення власних ресурсів відтворю�
вального процесу засобів виробництва, а аморти�
заційні відрахування не спроможні виконати свою
основну функцію — функцію відновлення основ�
ного капіталу із незначною трансформованою час�
ткою у фонді нагромадження.

Забезпеченість сільськогосподарських това�
ровиробників основним капіталом значно збіль�
шилася за рахунок зростання його вартості. Внас�
лідок чого концентрація основного капіталу аг�
рарної сфери економіки України досить значна і
становить 46,1 % за середньоквадратичним відхи�
ленням коефіцієнта варіації (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать, що коефіцієнт варіації
забезпеченості основним капіталом і капіталооз�

Таблиця 2
Коефіцієнти варіації питомих показників

виробничого капіталу сільськогосподарських
підприємств України у 2009 р.

броєність сільськогосподарських підприємств має
незначні коливання, що становить 52,5 % та
49,7 % відповідно. Проте концентрація варіації
виробничого капіталу дуже незначна (13,4 % без
врахування землі — до 55 %), це підкреслює
рівномірність його розподілу за регіонами краї�
ни, а щодо їх сукупності — то вона однорідна.
Отримані дані важливі для здійснення достовір�
ного аналізу, оскільки обчислені середні величи�
ни варіації є типовими для даної сукупності.

Фактор капіталізації значною мірою визна�
чається структурою використання (вкладання) ка�
піталу, а саме превалювання тієї частини капіталу,
який бере участь у виробничому процесі (табл. 3).

Джерело: розраховано автором за [5, с. 31, 33, 51].

Таблиця 3
Структура та динаміка вартісного руху основного

капіталу сільськогосподарських підприємств України

Джерело: розраховано автором за [5, с. 33, 34].

Аналіз структурної динаміки основного капі�
талу товаровиробників (табл. 3) показує, що най�
більшу питому вагу займають основні засоби вироб�
ництва, які протягом останніх років мали тенден�
цію до збільшення. Це пояснюється тим, що
сільськогосподарські підприємства взяли курс на
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оновлення основних засобів, особливо в частині їх
технічного переоснащення, де рівень оновлення за
2009 р. збільшився майже на 6,4 відсоткового пунк�
ту проти 2005 р. Стосовно чого необхідно відмітити,
що коефіцієнт оновлення основних засобів щороку
зростає і значно перевищує коефіцієнт вибуття. Така
динаміка свідчить про покращення відтворювальних
процесів основних засобів і ефективність капіталі�
заційних заходів, але це недостатній обсяг, у 2009 р.
надійшло лише 9,8 % від їх вартості.

Крім того, активне списання відпрацьованих
основних засобів та вплив цінового фактора на
нововведені основні засоби — зменшило відсо�
ток зносу, який становить 38,4 % за 2009 р. проти
50,6 % у 2005 р. Проте процеси виробничого спо�
живання, зношування й грошового відшкодуван�
ня основних засобів об’єктивно взаємозалежні й
безперервні, що обумовлено взаємозалежністю й
безперервністю етапів і визначальних компо�
нентів відтворювального процесу в цілому.

Отже, величина грошового відшкодування
повинна дорівнювати величині продуктивного
споживання споживчої вартості основних засобів
і їх перенесеної вартості. Це теоретичне положен�
ня має принципове значення для розуміння оп�
тимальної відповідності між споживчою вартістю,
втраченою в процесі виробництва, перенесеною
вартістю й величиною амортизаційного фонду.
Необхідна також відповідність між втраченою в
процесі виробництва споживчої вартості основ�
них засобів і споживчою вартістю нових основ�
них засобів, що відшкодовують вибуття.

Таким чином, на нашу думку, процес капіта�
лізації внутрішніх ресурсів сільськогосподарсько�
го виробництва повинен здійснюватись у напрямі
нарощування основного капіталу за рахунок влас�
них джерел фінансування.

Ефективне формування та використання ре�
сурсів сільськогосподарських підприємств викли�
кає потребу оцінки ефективності фінансових про�
ектів на рівні окремих господарств. При оцінці
ефективності формування і використання ресурсів
важливо оцінити терміни та обсяги вкладених
фінансових ресурсів і отриманого прибутку.

Процес вкладення капіталу передбачає його
повернення шляхом прибуткової діяльності, що
може відбуватися паралельно, послідовно чи
інтервально.

У вказаному напрямі передбачено вкладен�
ня певної суми ресурсів і отриманого прибутку
за умови послідовного перебігу вказаних про�

цесів, при цьому повну суму прибутків отрима�
ють після завершення інвестування. Паралельний
перебіг процесів найтрадиційніший, оскільки
сума отриманого прибутку зростає за умови зро�
стання суми фінансування і відбувається взаємо�
залежно в часі. За умови інтервального перебігу
визначених процесів між терміном фінансуван�
ня й отримання прибутку є певний відрізок часу.

Отже, напрям оцінки ефективності викори�
стання фінансових ресурсів як капіталізаційних
є універсальним, але має свої позитивні та нега�
тивні сторони і залежить від фінансової політи�
ки аграрного підприємства.

Висновки. Фактором успішності вирішення
проблем, пов’язаних з відтворенням основних
засобів АПК України, є розширення масштаб�
ності та поглиблення розробки сучасних еконо�
мічних процесів. Серед них необхідно виділити
певну системність у виконанні завдань: удоско�
налення системи показників відтворення основ�
них засобів; обгрунтування методичних підходів
до вибору методу нарахування амортизаційних
відрахувань; удосконалення функціонуючого ме�
ханізму відтворення основних засобів; досліджен�
ня впливу витрат на утримання основних засобів.
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