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Ринкова капіталізація аграрного сектору 

 

Рівень продовольчої безпеки держави визначається нарощуванням 

потенціалу вітчизняної економіки, її можливістю забезпечити стабільність та 

фінансову стійкість, мати змогу покращувати фінансовий стан, індикатором 

якого є ріст капіталізації. Саме капіталізація є, на нашу думку, основою 

фінансової стабільності та стійкості, приріст якої є показником інвестиційної 

привабливості підприємства чи галузі в цілому. 
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Основною стратегією підприємств в умовах сучасних викликів все 

частіше є завдання підвищення вартості власного капіталу, при цьому оцінка 

вартості бізнесу стає інструментом самого корпоративного управління. 

Менеджмент, що діє відповідно до умов підвищення вартості підприємства, 

повинен чітко уявляти, яка реальна вартість підконтрольного йому бізнесу. 

Звідси питання, пов'язані з оцінкою вартості бізнесу мають, безумовно, 

практичне значення. 

Інтеграція національних господарств у глобальну світову економіку 

супроводжується диктатом капіталу. Основу управління капіталом 

підприємства складає формування його власного капіталу. В цілях 

забезпечення ефективного управління цим процесом на підприємствах 

розробляється зазвичай спеціальна фінансова політика, спрямована на 

залучення власних фінансових ресурсів з різних джерел відповідно до потреб 

його розвитку в майбутньому. 

Капітал як виробничий ресурс (фактор виробництва) є джерелом 

забезпечення необхідних компонентів всього виробничого процесу, тобто 

капітал є джерелом забезпечення майнових відносин на макро- і мікрорівні. 

Динамічність активної частини капіталу дозволяє прийняти рішення щодо 

капіталовкладень (інвестування) для забезпечення процесу відтворення та 

характеризує особливості кругообігу коштів, авансованих в основний і 

оборотний капітал. Діагностика розміщення капіталу у активах дозволяє 

провести об’єктивну оцінку фінансово-економічної структури і стану 

виробничих процесів та виявити резерви зниження витрат виробництва, що 

істотно впливає на відтворювальний процес, а також визначити ліквідність 

капіталу та платоспроможність підприємства. Безперервний рух капіталу у 

сферах виробництва і обміну, послідовна зміна його форм (грошова, 

продуктивна, товарна) складають цілісний органічний процес відтворення 

капіталу [1, с. 242]. 

Підвищення рівня капіталізації аграрного сектору у ринковому 

середовищі можливе за умови його ефективного фінансового забезпечення. 
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Вітчизняні аграрні підприємства переважно працюють завдяки власним 

ресурсам, тому обовязковою умовою провадження господарської діяльності 

підприємств є нагромадження основного та оборотного капіталу. Результати 

аналізу за 2001 – 2016рр. у частині вартісної оцінки капіталу як виробничого 

ресурсу спостерігаються негативні тенденції, а саме, відбулося суттєве 

зменшення реальної вартості основних засобів у валюті балансу суб’єктів 

господарювання у сільському господарстві України. Вартісна величина 

необоротних активів по відношенню до ВВП знизилася з 144,46% (у 2001р.) до 

78,14% (у 2016р.) (до випуску продукції – з 64,18% до 33,34%), у той час як 

оборотних активів значно зросла –  з 69,65% до 471,76% (до випуску продукції 

– з 30,9% до 85,78%). Відповідно, частка необоротних активів у структурі 

балансу зменшилася у 2016р. до 14,2%, а оборотних активів збільшилася до 

85,8% (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структурні пропорції основного і оборотного капіталу у валюті 

балансу суб’єктів господарювання у сільському господарстві України, 2001 – 

2016 рр. 
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Таким чином, дана ситуація є вкрай загрозливою для капіталізації 

аграрного сектору, оскільки сільське господарство є найважливішою галуззю 

матеріального виробництва України: в народногосподарському комплексі 

України на ланку суспільного виробництва – сільське господарство – припадає 

близько 24,6% основних виробничих засобів, 14,4% валової суспільної 

продукції, 21,9% працівників народного господарства, сільськогосподарське 

виробництво формує 16—22% національного доходу країни. 
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У сучасних умовах широкого розвитку набуває ринок фінансових послуг, 

які надають небанківські фінансові установи, що обумовлено потребою 

економічних суб’єктів у різноманітних послугах з метою ведення бізнесу, 

формування заощаджень і здійснення інвестицій [5, с. 42; 10, с. 9]. Зростання 

попиту на фінансові послуги зумовлює використання небанківськими 

фінансовими установами нових технічних рішень, технологій та засобів 

надання традиційних послуг, а також розроблення нових послуг і продуктів, які 

б максимальною мірою відповідали нагальним потребам споживачів, що 


