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м. Вінниця, Україна 

Сільськогосподарське підприємництво потребує значної підтримки 

процесів відтворення ресурсного потенціалу. Серед найбільш важливих 

факторів економічного зростання основне місце належить стану ресурсів 

підприємств, зокрема, основних засобів. З більшості джерел їх відтворення 

важливим є кредитне забезпечення. Об’єктивна необхідність застосування 

кредиту для відтворення основних засобів зумовлена специфікою 

відтворювального процесу в галузі, що має сезонний характер.  

На даний час, за умов низьких рівнів прибутковості 

сільськогосподарських підприємств та інвестиційної привабливості аграрного 

сектора, кредитне забезпечення відтворення основних засобів є вагомим 

джерелом формування ресурсної основи сільськогосподарського виробництва.  

Проблемні аспекти кредитного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств збільшуються тією обставиною, що в переважна більшість з них 

характеризується низьким рівнем ліквідності, значним підвищенням 

амортизаційного строку над нормативами та високим рівнем зношеності 

основних засобів і, поряд з цим, відсутністю необхідних дефіцитом власних 

коштів з метою фінансування відтворювальних процесів.  

Специфіка кредиту та кредитного забезпечення досліджується, як 

правило, із застосуванням комплексного підходу до вивчення їхньої суті, на 

основі діалектичного методу пізнання. Це передбачає використання 

різноманітних аспектів аналізу сутності досліджуваного об’єкта і дає змогу 

виділити рівні вивчення сутності об’єкта дослідження. Такими аспектами нами 

визначено економічну сутність і зміст кредиту,  кредитного забезпечення, 

особливості кредитного забезпечення відтворення основних засобів 

сільськогосподарського призначення,  що розкриває структура розділу. 

Зміни у вітчизняній  економіці виявили ряд актуальних проблем, які 

мають важливе значення для стійкого функціонування і розвитку аграрного 

сектора економіки. До пріоритетних з них відносяться теоретичні і методичні 
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питання, пов'язані з підвищенням ефективності системи фінансово-кредитних 

відносин в галузі, зокрема, кредитного забезпечення. 

Для дослідження суті кредитного забезпечення відтворення основних 

засобів необхідно виявити загальні властивості, що характеризують їх 

внутрішню природу як фінансових явищ. Необхідно зважити на те, що 

економічні відносини багатоманітні: вони виникають на всіх стадіях 

відтворювального процесу, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах 

суспільної діяльності. При цьому однорідні економічні відносини, що 

характеризують одну із сторін суспільного буття, будучи представлені в 

узагальненому абстрактному вигляді, утворюють економічну категорію.  

Етимологія досліджуваної категорії «кредитне забезпечення» включає в 

себе як мінімум, дві складові – кредит і відносини по його функціонуванню, в 

частині забезпечення власне кредиту та забезпечення відтворювального 

процесу (створення основних засобів), в контексті нашого дослідження. Тобто, 

друга складова категорії може бути інтерпретована двояко – як забезпечення 

кредиту (забезпечення застави під одержання кредиту) так і кредитне 

забезпечення (обслуговування) програми, на які цілі призначений кредит. Тому 

суть кредитного забезпечення необхідно розкрити через розгляд і дослідження 

його складових. 

Кредит є однією з категорій фінансів, що виражає економічні відносини, 

пов’язані з акумуляцією і перерозподілом вільних грошових ресурсів. Основою 

кредиту є нерівномірність індивідуальних кругооборотів капіталів, внаслідок 

чого з’являються, з одного боку, тимчасово вільні кошти, що нагромаджуються 

в одних суб’єктів господарювання, а з другого – додаткова потреба в них у 

інших суб'єктів. За таких обставин кредит є перерозподільним інструментом, за 

допомогою якого в суспільстві усуваються протиріччя між бездіяльним 

осіданням коштів і необхідністю їх використання в економіці. Саме тому 

питання кредиту, кредитних відносин в економічній науці посідають особливе 

місце, а характеристику сутності та ролі кредиту постійно аналізують та 

вдосконалюють в працях як іноземних, так і вітчизняних вчених. 
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Кредитне забезпечення як економічна категорія однозначно визначається 

як характеристика умов одержання кредиту суб’єктами підприємницької 

діяльності 2. Це загальні умови та заходи визначають взаємовідносини між 

кредитором і позичальником, незалежно від галузевих особливостей, а 

специфічні – враховують особливості галузі та позичальників. Стосовно 

сільськогосподарського виробництва ця категорія характеризує систему заходів 

держави, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських 

товаровиробників в кредитних ресурсах у визначений період 3.    

Безпосередньо банківське кредитне забезпечення інвестиційних проектів 

пов’язане з «реальними, матеріальними, прямими, довгостроковими 

інвестиціями у різній відтворювальній формі» [3]. 

Це зумовлює стрімке зростання значущості розкриття фундаментальних 

характеристик та теоретичного опрацювання дієвих орієнтирів вдосконалення 

кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських 

підприємств.  

При дослідження теоретичних основ процесу відтворення основних 

засобів сільськогосподарських підприємств встановлено, що він формується під 

впливом сукупності чинників, серед яких:  відносини власності, специфіка 

галузі, особливості основних засобів біологічного походження, циклічність 

відтворення, використання окремих засобів тільки кілька днів на рік (сезон 

збору урожаю).  
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У сучасних умовах ефективні методи комунікації зі споживачами є 

одними з основних чинників успішного існування фірми на ринку. Сьогодні 

спостерігається зменшення реклами на традиційних носіях через 

медіаінфляцію, подорожчання та перевантаженість рекламних площ в 

друкованих ЗМІ, радіо та на телебаченні. Тому маркетологи активно шукають 

нетрадиційні способи просування товарів та послуг. Одним із найбільш 
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