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ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЛІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL PROVIDING  
OF LAND REPRODUCTION AND ITS PECULIARITIES

Автор наголошує, що відтворення землі як фактору виробництва безпосередньо залежить від 
його фінансового забезпечення, а точніше заходів, спрямованих на покращення земель, які забез-
печується за рахунок власних і залучених фінансових ресурсів. Дослідивши поняття «фінансове 
забезпечення» автор приходить до висновку, що забезпеченість сільськогосподарських підпри-
ємств фінансовими ресурсами визначається багатьма факторами виробничого, економічного та 
організаційного характеру й повинна відповідати певним вимогам, а саме: забезпечення достат-
нього рівня ліквідності оборотних активів; забезпечення мінімізації втрат фінансових ресурсів у 
процесі їх використання в умовах інфляції; забезпечення раціонального розміщення фінансових 
ресурсів між сферами їх функціонування тощо. З’ясування особливостей фінансового забезпе-
чення відтворення землі як фактора виробництва дозволило зробити висновок, що фінансове 
забезпечення її відтворення – це процес залучення, акумулювання та цільового використання 
фінансових ресурсів у відтворювальній діяльності суб’єктами господарювання.

Ключові слова: земля, фінансове забезпечення, відтворення землі, сільськогосподарські 
угіддя, фінансові ресурси. 

Автор отмечает, что воспроизведение земли как фактора производства напрямую зависит от 
его финансового обеспечения, а точнее мероприятий, направленных на улучшение земель, обе-
спечивается за счет собственных и привлеченных финансовых ресурсов. Исследовав понятия 
«финансовое обеспечение» автор приходит к выводу, что обеспеченность сельскохозяйственных 
предприятий финансовыми ресурсами определяется многими факторами производственного, 
экономического и организационного характера и должна отвечать определенным требованиям, 
а именно: обеспечение достаточного уровня ликвидности оборотных активов; обеспечение 
минимизации потерь финансовых ресурсов в процессе их использования в условиях инфляции; 
обеспечение рационального размещения финансовых ресурсов между сферами их функциони-
рования и т.п. Выяснение особенностей финансового обеспечения воспроизводства земли как 
фактора производства позволило сделать вывод, что финансовое обеспечение ее воспроизведе-
ния – это процесс привлечения, аккумулирования и целевого использования финансовых ресур-
сов в воспроизводственный деятельности субъектами хозяйствования.

Ключевые слова: земля, финансовое обеспечение, воспроизведение земли, сельскохозяй-
ственные угодья, финансовые ресурсы.

It is emphasized by the author that the reproduction of land as a factor of production directly depends 
on its financial support, or rather, measures aimed at improving the land, which is provided by own and 
borrowed financial resources. It is clearly distinguished in the scientific article the concept of «finan-
cial providing» and «financing». Thus, the author’s financial support is considered as the engagement 
and accumulation of financial resources, and the financing – their use (placement), advance cost. On 
the basis of this generalization, it is concluded that financial support is preceded by financing since it 
is impossible to plan any financing when it is unsecured from the relevant sources. Investigating the 
concept of «financial providing» the author concludes that the provision of agricultural enterprises with 
financial resources is determined by many factors of production, economic and organizational character 
and must follow certain requirements, namely: – ensuring a sufficient level of liquidity of current assets, 
since it depends on the solvency of the enterprise on financial obligations; – ensuring minimization of 
losses of financial resources in the process of their use in conditions of inflation; – ensuring the rational 
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allocation of financial resources between the spheres of their functioning by reducing the proportion of 
low-quality receivables in circulation. It is found out by the author the features of financial support for 
reproduction of land as a factor of production, namely: determining the required amount of financial 
resources; characteristic of the structure of their sources; purposeful using of financial resources, etc. 
Finding out the features of financial support for the reproduction of land as a factor of production has led 
us to conclude that financial support for its reproduction is the process of engagement, accumulating 
and using financial resources in reproduction by economic entities.

Key words: land, financial providing, reproduction of land, agricultural lands, financial resources.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. В наслідок своїх унікальних 
природних властивостей земля є просторовим 
базисом, основою та основним джерелом життя 
людини. У сільському господарстві вона є тією 
основою в якій відбувається переплетення еко-
номічних процесів виробництва і відтворення 
з природними. Відтворення вданому випадку є 
ключем до досягнення високих і стійких урожаїв 
та підвищення продуктивності землі.

Важливу роль у забезпеченні відтворення 
землі як фактора виробництва відіграє наяв-
ність фінансово-кредитного забезпечення 
заходів, пов’язаних з відтворенням і охороною 
земельних ресурсів. Це стало однією з важ-
ливих передумов того, що фінансове забез-
печення землі є об’єктом дослідження значної 
кількості економістів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Вагомий внесок 
у розв’язання проблеми фінансового забезпе-
чення відтворення факторів виробництва зро-
били такі вчені, як: О.А. Боднар, В.А. Борисова, 
С.І. Дорогунцова, О.О. Кундицький, М.А. Лен-
дєл, А.С. Лисецький, Є.Й. Майовець, І.Р. Миха-
сюк, В.М. Опарін, В.І. Оспіщев, В.М. Радіонова, 
С.В. Степаненко, А.М. Третяк, та ін. Водночас, 
віддаючи належну увагу працям учених у цьому 
напрямі науки, слід акцентувати увагу на дослі-
дженні джерел і особливостей фінансового 
забезпечення відтворення землі.

Мета статті. Метою наукової статті є 
з’ясування суті та особливостей фінансового 
забезпечення відтворення землі як фактора 
виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відтворення землі як фактор виробництва без-
посередньо залежить від його фінансового 
забезпечення, а точніше заходів, спрямова-
них на покращення земель, які забезпечується 
за рахунок власних і залучених фінансових 
ресурсів. У той же час, аналіз економічної літе-
ратури по даній тематиці засвідчив відсутність 
єдиного підходу відносно змісту «фінансового 
забезпечення».

Найбільш дискусійними є визначення та 
взаємозв’язок фінансового забезпечення та 

фінансування заходів, пов’язаних із відтворен-
ням землі як фактора виробництва. Нерідко 
у практичній діяльності спостерігається ото-
тожнення понять «фінансування» і «фінансове 
забезпечення». На основі узагальнення під-
ходів до даної проблеми, ми поділяємо думку 
тих науковців, які вважають, що процеси 
фінансового забезпечення та фінансування 
взаємопов’язані, але не тотожні [1, с. 65]. Так, 
фінансове забезпечення в даному випадку 
розглядається як залучення та акумулювання 
фінансових ресурсів, а фінансування – їх вико-
ристання (розміщення), авансування витрат. На 
основі даного узагальнення можемо зробити 
висновок про те, що фінансове забезпечення 
передує фінансуванню, оскільки неможливо 
планувати будь-яке фінансування, коли воно є 
незабезпечене відповідними джерелами. 

Таким чином, незважаючи на тісний взаємо-
зв’язок цих двох процесів, вони можуть про-
ходити відносно незалежно один від одного. 
В той же час, слід зауважити, що формування 
фінансових ресурсів створює економічну 
передумову для цілеспрямованого фінансу-
вання [2, с. 20], а саме «фінансування» розгля-
дається як:

– сукупність методів і засобів покриття 
витрат [3, с. 739];

– забезпечення необхідними фінансовими 
ресурсами затрат [4, с. 292];

– процес використання фінансових ресур-
сів організацій;

– процес, що виражає грошово-фінансові 
відносини організації, пов'язані з покриттям 
поточних і одноразових фінансових потреб.

Щодо самого терміну «фінансового забез-
печення», то в сучасній економічній літературі 
спостерігається декілька підходів. У найпоши-
ренішому, як було нами відзначено, воно роз-
глядається як більш ширше поняття складо-
вою частиною якого є процес фінансування. 
У відповідності до цього підходу «фінансове 
забезпечення» це система заходів, що органі-
зовуються і проводяться з метою своєчасного 
і повного задоволення потреби в грошових 
коштах. Дане поняття включає в себе: фінан-
сове планування, фінансування, витребування, 
отримання, зберігання, економне і раціональне 
витрачання грошових коштів, бухгалтерський 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 145

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

облік і звітність, фінансовий контроль, аналіз 
фінансово-економічної діяльності [3, с. 1026].

Прихильники іншого підходу до поняття 
«фінансового забезпечення» відносять тільки 
до підприємства і під цією категорією розу-
міють сукупність форм і методів, принципів і 
умов фінансування підприємств. Фінансове 
забезпечення підприємництва – це управління 
капіталом, діяльність по його залученню, фор-
мування та використання [2, с. 110]. У відповід-
ності до цього здійснювати фінансове забезпе-
чення означає вирішувати завдання залучення 
зовнішнього капіталу, управління власним капі-
талом, використання капіталу в процесі вироб-
ництва (здійснення інвестицій та управління 
платіжним оборотом), а також повернення кре-
диту [4, с. 123].

Представники західної фінансової науки 
визначення поняття фінансового забезпе-
чення обумовлюють як сукупність процесів і 
процедур, які використовуються керівництвом 
країни для здійснення фінансової діяльності 
країни, контролю та звітності. Ці заходи вклю-
чають у себе запис, перевірку та своєчасної 
звітності операцій, які впливають на доходи та 
витрати державного бюджету, активи і пасиви 
країни [5].

У той же час, у відповідності до тема-
тики нашого дослідження, на нашу думку, 
найбільш повне визначення «фінансового 
забезпечення» відтворювального процесу 
представлено В.М. Родіоновою. Так, у відпо-
відності до нього, це покриття відтворюваль-
них витрат за рахунок фінансових ресурсів, 
акумульованих суб’єктами господарювання і 
державою [1, с. 35]. 

В доповнення до даного визначення слід 
зазначити, що фінансове забезпечення являє 
собою процес залучення і акумулювання фінан-
сових ресурсів суб'єктами господарювання 
і державою для їх подальшого використання 

з метою покриття і цільового фінансування 
витрат. Враховуючи предмет дослідження 
поданої наукової статті, вважаємо за необхідне 
виокремити фактори, які впливають на рівень 
забезпечення сільськогосподарських підпри-
ємств фінансовими ресурсами (табл. 1), які в 
свою чергу мають особливі специфічні ознаки: 
сезонність виробництва, порівняно довга три-
валість обігу капіталу в галузі, що спричинено 
подовженим циклом виробництва, відсутність 
застави для забезпечення довгострокових кре-
дитів тощо. Особливий акцент хочеться зро-
бити на сезонності виробництва у сільському 
господарстві, яка за нормального відтворю-
вального процесу вимагає забезпечення раціо-
нального співвідношення між власними і залу-
ченими фінансовими ресурсами.

Ми погоджуємось з твердженням про те, що 
забезпеченість сільськогосподарських підпри-
ємств фінансовими ресурсами визначається 
багатьма факторами виробничого, економіч-
ного та організаційного характеру й повинна 
відповідати певним вимогам, а саме:

1. Забезпечення достатнього рівня ліквід-
ності оборотних активів, оскільки від цього 
залежить платоспроможність підприємства за 
фінансовими зобов’язаннями.

2. Забезпечення мінімізації втрат фінансо-
вих ресурсів у процесі їх використання в умо-
вах інфляції.

3. Забезпечення раціонального розміщення 
фінансових ресурсів між сферами їх функціо-
нування за рахунок скорочення питомої ваги 
неякісної дебіторської заборгованості у сфері 
обігу [6, с. 112].

Крім того, як підтверджують дослідження 
(табл. 2), формування фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств в значній 
мірі залежить від їх організаційно-правової 
форми, які у відповідності до статті 63 Гос-
подарського кодексу України представлені 

Таблиця 1
Фактори, які впливають на рівень забезпечення  

сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами [6, с. 112]
Фактори, які впливають  

на збільшення рівня забезпеченості
Фактори, які впливають  

на зменшення рівня забезпеченості
Продаж необоротних активів Погашення короткострокових кредитів

Збільшення дебіторської заборгованості Грошові виплати
Збільшення ліквідних запасів готової продукції 

та товарів Скорочення дебіторської заборгованості

Надання позик Податки на дохід від дооцінки активів
Збільшення обсягів виручки Повернення наданих позик

Збільшення короткострокових фінансових 
інвестицій

Збільшення безнадійної дебіторської 
заборгованості та сумнівного боргу

Збільшення коштів на розрахункових та 
депозитних рахунках Інфляційні процеси
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декількома групами господарських форму-
вань: господарські товариства (акціонерні 
товариства та товариства з обмеженою від-
повідальністю), приватні підприємства, фер-
мерські господарства, сільськогосподарські 
виробничі кооперативи, державні підприєм-
ства та інші формування [7, с. 10; 8, c. 19].

Щодо особливостей фінансового забезпе-
чення відтворення землі як фактора виробни-
цтва полягають в наступному:

1) визначенні необхідного обсягу фінансо-
вих ресурсів;

2) характеристиці структури їх джерел;
3) цільовому використанні фінансових 

ресурсів.
Висновки. Виходячи з особливостей від-

творення землі як фактора виробництва, під 
фінансовим забезпеченням її відтворення 
слід розуміти процес залучення, акумулю-
вання та цільового використання фінансо-

Таблиця 2
Порівняльна характеристика можливостей фінансування сільськогосподарських підприємств 

різних організаційно-правових форм [7, c. 11]
Переваги Недоліки 

Господарські 
товариства

– можливість залучення дрібних 
інвесторів;
– можливість емісії облігацій (для АТ ще 
й акцій та опціонів на акції) 
– обмежена відповідальність акціонерів; 
– можливість фінансування ризикових, 
але прибуткових видів діяльності; 
– чітке нормативно-правове 
регулювання діяльності АТ; 
– прозорість і публічність звітності; 
– приваблива дивідендна політика; 
– гнучкі умови капіталізації прибутку; 
– можливість диверсифікації 
виробництва

– часто відсутність цінного паперу 
як документа про достовірність 
інвестування; 
– недостатня розвиненість 
вторинного ринку цінних паперів 
(відсутність ринку торгівлі частками 
ТОВ); 
– відсутність чітко сформованих 
інституційних основ андерайтингу;
– можливість конфліктних ситуацій 
між власниками товариства; 
– недовіра населення до акцій 
та облігацій як об’єкта вкладання 
капіталу 

Приватні 
підприємства

– одноосібне оперативне управління; 
– відповідальність власника в межах 
власності підприємства; 
– не визначений законодавством 
мінімальний розмір статутного фонду 

– обмеженість додаткового 
залучення власного капіталу 
ресурсами власника; 
– обсяги кредитних ресурсів 
обмежуються невеликими обсягами 
власного капіталу 

Фермерські 
господарства

– одноосібне оперативне управління;
– відповідальність власника в межах 
власності господарства; 
– можливість використання державної 
підтримки 

– обмеженість власного капіталу 
коштами однієї сім`ї; 
– важкодоступність довгострокових 
фінансових вкладень; 
– бюрократія в процесі отримання 
державної підтримки; 
– не кваліфікованість фермера в 
питаннях організації виробництва, 
обліку і звітності 

Кооперативні 
організації

– наявність неподільного фонду, що 
не повертається члену при виході з 
кооперативу; 
– виплата часток доходу на паї може 
здійснюватися у зручній формі (грішми, 
товарами, цінними паперами тощо); 
– управлінські рішення делегуються 
знизу до верху 

– розпорошеність управління між 
усіма членами кооперативу; 

Державні 
підприємства

– суворий державний контроль за 
використанням і збереженням майна; 
– фінансування за рахунок власних 
(спеціального фонду) та державних 
коштів 
(загального фонду); 
– постійне планування діяльності та 
процесу фінансування 

– керівництво наймане і часто не 
достатньо зацікавлене в отримані 
максимального ефекту; 
– підприємство не може бути 
членом кооперативу чи засновником 
інших суб`єктів підприємницької 
діяльності;
– витрачання фінансових ресурсів 
згідно затвердженого кошторису 
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вих ресурсів у відтворювальній діяльності 
суб’єктами господарювання.

Подальше функціонування сільськогос-
подарських підприємств вимагає зваженого 
підходу щодо фінансового забезпечення від-
творення землі як фактору виробництва. Незва-

жаючи на те, що на сьогоднішній день офіційна 
статистика не подає інформації щодо джерел 
фінансування такого виду відтворення, однак 
теоретично в Україні існують різноманітні дже-
рела його фінансування, хоча не кожне із них є 
доступним для даного процесу. 


