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КАПІТАЛІЗАЦІЯ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА: ІДЕНТИФІКАЦІЯ І 
НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. Вітчизняна галузь бджільництва функціонує 
в умовах системної кризи, як і решта галузей сільського господарства. 
Багатоаспектні проблеми різного еколого-економічного і політико- 
соціального походження призводять до низької конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання. Сільськогосподарські товаровиробники 
відчувають гостру необхідність у залученні капіталу із внутрішніх і 
зовнішніх джерел для економіхо-технологічного оновлення необхідного 
для підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності. 

Ці  положення  викликають  науковий інтерес і обумовлюють вибір напряму
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дослідження.
Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Проблема 

капіталізації галузі сільського господарства знайшла відображення 
у наукових працях вітчизняних вчених В. Андрійчука, М. Зубця, 
О. Побурка, О. Нужної, М. Хорунжого, В. Юрчишина.

Мета роботи полягає у дослідженні ключових питань пов’язаних із 
капіталізацією галузі бджільництва які вимагають науково-методологічних 
рекомендацій і практичного обгрунтування підходів щодо вирішення 
зазначених проблем у контексті ідентифікації, узагальнення і 
систематизації основних понять, пов'язаних із капіталізацією й визначенні 
мотивів і стратегічних напрямів реалізації в умовах України. Об’єктом 
дослідження є організаційно-економічний механізм формування і 
функціонування суб’єктів агробізнесу галузі бджільництва. Предметом 
дослідження є теоретико-методологічні та науково-практичні положення 
щодо капіталізації’ сільського господарства в галузевому контексті. У 
процесі дослідження використані загальні і спеціальні економічні методи: 
індукції і дедукції, абстракції, узагальнення, системного підходу до явищ, 
що вивчаються і ін. Для теоретичного обґрунтування проблем суб’єктів 
ринку бджільництва використаний абстрактно-логічний метод, для 
відображення тенденцій – графоаналітичний. Застосований у роботі 
інструментарій зумовлений метою, завданням і характером 
досліджуваного об’єкта.

Виклад основного матеріалу. В економічних наукових джерелах 
погляди стосовно трактування сутності капіталізації у сільському 
господарстві, напрямів, мотивів, методологічних особливостей її 
реалізації, джерел залучення капіталу різняться і перебувають у процесі 
становлення, що пов’язано із відносною новизною проблеми для аграрного 
сектора в умовах ринкової економіки. Відносно тлумачення терміну 
“капіталізація” не існує єдиного концептуального підходу, проте 
незаперечним є факт походження його від слова “капітал” (нім. capital – 
головне майно, від лат. capitalis – головний), що означає економічну 
категорію, створені людиною ресурси, які використовуються для 
виробництва товарів, послуг і приносять доход. Більшість західних 
дослідників сходяться на тім, що це ринкова вартість компанії визначена 
множенням ринкової ціни акції (середньої біржової Ціни за певний період 
або середньої ціни кращих котирувань) на їх кількість Н. Брюховецька 
зробила узагальнення визначень категорії «капіталізація» і дійшла 
висновку, що цей термін використовується для характеристики досить 
різних явищ та може характеризувати: збільшення власного капіталу за
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рахунок «власних нагромаджень, позик банків, позик на фінансових 
ринках, бюджетного фінансування тощо»; спосіб розподілу й 
використання прибутку, що має на меті розвиток підприємства; обліковий 
метод визначення витрат в якості активів; вартість чистих активів 
організації або суму акціонерного капіталу; метод визначення вартості 
майна по його прибутковості; перетворення доданої вартості в капітал [4, 
с. 224-229]. Тобто, капіталізацію розглядають у трьох іпостасях, таких як 
ринкова вартість акцій акціонерного товариства; трансформація доходів у 
капітал; нагромадження власного капіталу.

В класичному розумінні термін капіталізація означає реінвестування 
отриманого фірмою прибутку, або іншими словами, перетворення 
прибутку в додатковий капітал [3, с. 10]. Окремі економісти розрізняють 
капіталізацію реальну та капіталізацію фіктивну. Під першою 
розглядається перетворення реальної вартості в капітал. Така вартість 
представлена реальними матеріальними цінностями і пов'язана з їх 
виробництвом та отриманням реального доходу. Фіктивна капіталізація 
трактується як представлення вартості в цінних паперах. Водночас 
розглядаються такі поняття як пряма капіталізація, яка пов'язана з 
перетворенням вартості в капітал, та зворотна капіталізація, яка пов'язана 
з оцінкою вартості за доходом [9, с.133].

Однією із найбільш життєво необхідних галузей національної 
економіки, яка потребує капіталізації, на думку В. Андрійчука, є сільське 
господарство. Він обґрунтовує, що саме в цій галузі відчувається найбільш 
гостра нестача капіталу. Відтак поняття капіталізація сільського 
господарства доцільно сформулювати як процес нагромадження капіталу 
галузі з метою підвищення її продуктивності шляхом капіталізації власних 
доходів сільськогосподарських товаровиробників; залучення ними 
банківських кредитів і використання фінансового лізингу; вливання 
капіталу з інших сфер економіки; залучення прямих іноземних інвестицій, 
а також рух капіталу в середині галузі від менш ефективних власників до 
більш ефективних [3, с. 11-12]. Пріоритетність агропромислового 
комплексу та соціального розвитку села в національній економіці 
зумовлюється винятковою значущістю та незамінністю вироблюваної 
продукції сільського господарства у життєдіяльності людини і суспільства, 
потребою відродження селянства як господаря землі, носія моралі та 
національної культури [1].

Відсутність чіткого ринкового механізму економічної автономії 
сільського господарства надає процесу капіталізації однобічне 
спрямування,  головною  метою  якого  стає  не виведення аграрного сектору
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із    затяжної    кризи,    а    подальше    збагачення   інших   галузей   за   рахунок 
сільського    господарства    [12, с. 51-54].  Динамічний     розвиток   процесів 
капіталізації сільського господарства розпочався після прийняття указу 
Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектора економіки” [2, с.69]. Нині сутність і зміст 
аграрної політики визначає Закон України «Про основні засади державної 
аграрної політики на період до 2015 року» [1]. Однак, поділяючи думку 
М. Хорунжого, слід зазначити, що очікуваних результатів від здійснюваної 
в Україні аграрної реформи, яка й започаткувала капіталізацію сільського 
господарства, не досягнуто. Дослідник акцентує увагу на тому, що 
вирішення проблеми капіталізації закладається сучасною аграрною 
політикою, яка за своїм призначенням має відповідати встановленим 
вимогам,  які  є   першоосновою   і   обов'язковою   умовою   її   реалізації [13.
С. 66].

Засади капіталізації задекларовані Стратегією економічного і 
соціального розвитку України на період до 2015 р., а саме: досягнення 
стабільного економічного зростання шляхом забезпечення умов для 
розвитку ефективного підприємництва в аграрній сфері, підвищення 
конкурентоспроможності продукції вітчизняного агропромислового 
сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках на базі нарощування 
обсягів інвестицій та їх інноваційного спрямування, створення 
цивілізованих умов для проживання у сільській місцевості як основи 
притоку працездатних верств населення та відтворення людського 
капіталу, формування дієздатних сільських територіальних общин [10]. 
Проте на думку О. Скидана така розпорошеність цілей, відсутність чітко 
визначеної та скомпонованої мети розвитку аграрного сектора економки 
не сприятиме формуванню та реалізації ефективної аграрної політики 
держави [11].

Розвиток галузі бджільництва здійснюється в умовах недосконалого 
інституційного середовища, що не може не позначитись на капіталізації 
суб’єктів господарювання. В контексті ресурсної теорії, галузь, як 
і вітчизняне сільське господарство в цілому, має доволі високий рівень 
ресурсозабезпеченості     яка    має    визначати   її    конкурентоспроможність.
В сучасних ринкових умовах ресурсний підхід без інвестиційно- 
інноваційної складової виявляється малоефективним і не створює 
відповідний набір конкурентних переваг для виробників. Досвід провідних 
зарубіжних країн свідчить про необхідність залучення в аграрний сектор 
значних капіталовкладень в тому числі у вигляді людського, соціального 
та        інтелектуального       капіталу.       Відтак       і      забезпечити      стійку
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конкурентоспроможність галузі бджільництва можливо за рахунок 
аналогічної капіталізації.

Нині стає очевидним, що капіталізація виключно за рахунок власних 
доходів суб’єктів господарювання практично неможлива, адже 95 % 
товаровиробників потерпають «хронічної недокапіталізованості». 
Частково проблему можна вирішити за рахунок капіталізації запозичень 
фінансових ресурсів, проте такі методи носять тимчасовий характер й 
актуальні у коротко- і середньостроковій перспективі. У довгостроковій 
перспективі необхідні додаткові резерви капіталізації суб’єктів 
господарювання галузі бджільництва які. забезпечать стійкі конкурентні 
переваги товаровиробникам на внутрішньому і зовнішньому 
агропродовольчих ринках (рисунок).

Визначальне завдання капіталізації галузі бджільництва, з позицій 
інституціональної теорії, полягає у створенні адекватних економіко- 
організаційних і соціальних умов для її відтворення на розширеній основі.

Необхідними умовами капіталізації є безперервність і незворотність 
зазначеного процесу; паритетна та еквівалентна система відносин із усіма 
суб’єктами ринку; розвиток бізнес-інфраструктури; державна підтримка 
товаровиробників як представників однієї із експортоутворюючкх галузей. 
Процеси капіталізації не можуть і не повинні обійти стороною відновлення 
матеріально-технічної бази сільського господарства. Для України 
доцільним є постачання для аграрного сектора сільськогосподарської 
техніки високого рівня, що дасть змогу впровадити ресурсоощадні 
технології, забезпечити інноваційний розвиток галузі та 
конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції [8, с. 144]. 
Проблему технічного забезпечення можливо вирішити через: розроблення 
і впровадження конкурентоспроможних технологій та інноваційного 
розвитку агропромислового комплексу; удосконалення інформаційних 
систем моніторингу агроресурсів та використання ресурсоошадних, 
екологічно безпечних технологій; сертифікацію нових технічних засобів 
сільськогосподарського виробництва; оновлення машинно-тракторного 
парку; забезпечення правового захисту сільськогосподарських 
товаровиробників; розвиток міжнародного співробітництва; підвищення 
кваліфікації інженерно-технічних кадрів [16].

Важливим фактором оздоровлення та альтернативним шляхом 
капіталізації сільського господарства виступає агролізинг та іпотечне 
кредитування. Причому лізінг не замінює іпотечного кредитування, а 
доповнює його. Тому саме поєднання іпотеки та лізингу є оптимальним 
варіантом для фінансово-технічної модернізації сільськогосподарського 
виробництва [5, с. 28-29].
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Перетікання капіталу в межах галузі за принципом 
ефективності власників

Залучення прямих іноземних інвестицій

Вливання капіталу інших сфер економіки

Використання фінансового лізингу

Одержання банківських кредитів, у т.ч. іпотечних

Напрями капіталізації доходів

ПРОЦЕС КАПІТАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА

Резерви капіталізації суб’єктів господарювання

Створення потужної матеріально-технічної бази1

Господарське
будівництво

Національне виробництво основних і 
оборотних засобів виробництва

Автоматизація / механізація 
виробничих процесів

Техніко-технологічне забезпеченняАгролізинг іноземний і вітчизняний

2 Розвиток наукоємних видів діяльності і суміжних напрямів

Харчова і переробна промисловістьАпітерапія

Диверсифікація діяльності / агробізнесу
3

Галузева Продуктово-асортиментна Виробнича Фінансова Маркетингова

Створення власних 
торговельних мереж

Розширення каналів збуту 
продукції

Рекреаційного і лікувально- 
профілактичного

Розвиток нових 
напрямів бізнесу

Алкогольних і
Безалкогольних напоїв

Використання інструментів 
маркетингової комунікаційної 
політики

Ресторанного

SРА- косметології

Посилення багатофункціональності галузі через 
розвиток сільського і зеленого туризму

Коротко- і довгострокові вкладення

4 Піднесення людського, інтелектуального і соціального капіталів

5 Створення високопродуктивних кваліфікованих робочих колективів

6 Розвиток на засадах інформатизації, інноваційності, інвестиційності

Вдосконалення інфраструктурного забезпеченняі 7

8 Державне регулювання і підтримка



Важливим компонентом ринкових трансформацій в аграрному 
секторі виступає людський, інтелектуальний і соціальний капітали. У 
перспективі не традиційні фактори, такі як земля, капітал і т.п. будуть 
визначати рівень національного економічного розвитку і адаптованості до 
умов глобального середовища, а продуктивність, ефективність і швидкість 
впровадження наукових досягнень. Це потребує зміни структури 
людського капіталу за всіма параметрами. Тому подальші кроки в 
капіталізації сільського господарства мають бути спрямовані на 
відтворення потенціалу сільських територій, що потребує чіткого 
розмежування компетенцій і ресурсів сільськогосподарських підприємств 
та державних структур. Формування відповідного життєвого середовища 
потребує чималих коштів та інвестицій, які не під силу аграрним 
підприємствам, до того необхідно реанімувати соціальну інфраструктуру 
села, сформувати нову генерацію кадрів, призупинити деградацію 
сільських територій. Отже подальша капіталізація має спрямовуватися на 
розв'язання гострих соціальних проблем села, формування сталих 
високопродуктивних робочих колективів, бути складовою частиною 
активної державної демографічної політики [12, с.55].

Особливий інтерес для галузі бджільництва, як і для всього 
сільського господарства, представляє маркетингова капіталізація. Цей вид 
капіталізації актуалізується в сучасних постіндустріальних економічних 
умовах із позицій створення стійких конкурентних переваг 
сільськогосподарськими товаровиробниками. Нині у західноєвропейській 
практиці, в якості домінанти в структурі капіталу, все більшого значення 
набувають нематеріальні активи: знання, навички, компетенції, творчий 
креатив, кваліфікація і професіоналізм трудового колективу; гудвіл, 
стратегія розвитку, маркетингова концепція і бренд суб’єкта
господарювання, йог постійна клієнтська база.

Маркетингова капіталізація формується і реалізується через систему 
маркетингового менеджменту у вигляді збільшення вартості
нематеріальних активів напрямом збільшення продажів і/або освоєнні 
нових сегментів ринку на основі підвищення лояльності існуючих і 
залучення нових клієнтів. Маркетингова капіталізація, як і реальна 
капіталізація, визначає ринкову вартість підприємства. Одним із її 
ключових видів є капіталізація бренду. Фахівці бренд-менеджменту 
відзначають, що саме у бренд, як найбільш важливий елемент, необхідно 
інвестувати кошти. Протягом останнього десятиліття вітчизняні 
товаровиробники поступово переходять від збутово-орієнтованої моделі
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розвитку до маркетингової концепції» адекватної до сучасних ринкових 
умов. Проте, у переважній більшості, це стосується переробних 
підприємств. Як зазначає М. Калиниченко бренд є нематеріальним активом 
і однією з конкурентних переваг підприємства. Однак оцінки його вартості 
й тенденції їх зміни в часі не вписуються в традиційні правила 
відображення в обліку нематеріальних активів. Так, нематеріальні активи 
підлягають амортизації через перенесення їх вартості на собівартість 
виробленого продукту. Після закінчення строку використання 
нематеріального активу його вартість нуліфікується. Бренд же може не 
тільки не втрачати свою вартість у часі, але й нарощувати її [17].

Капіталізація галузі бджільництва, як і сільського господарства в 
цілому, має узгоджуватись із сучасними загальносвітовими соціально- 
економічними процесами. В даному контексті представляє інтерес Спільна 
аграрна політика (САП) країн Європейського Союзу. Не зважаючи на те, 
що вона не позбавлена окремих недоліків і нині активно трансформується, 
заслуговують на увагу підходи стосовно державної підтримки 
національних товаровиробників і сприяння виходу їх продукції на світові 
ринки. Підтвердженням виступають дослідження Т. Зінчук, яка зазначає, 
що незважаючи на незначну частку сільського господарства у ВВП (2,5 %), 
САП є найзатратнішим проектом ЄС, який поглинає майже третину всіх 
коштів видаткової частини його бюджету [6]. Не зважаючи на 
протекціоніський характер САП, європейська модель сільського 
господарства, яка заснована на фермерському господарстві сімейного 
типу, заслуговує на увагу у площині посилення багатофункціональної ролі 
галузей сільського господарства і їх диверсифікації; поглибленні зв'язку 
сільського господарства із регіональної диференціації доходів; усебічному 
захисті системи ціноутворення на продовольство і доходів 
товаровиробників від ринкової і природної стихій [7; 12; 14].

Європейська модель сільського господарства характеризується 
посиленням інтеграційних процесів, що зводяться до процесу 
структурного наближення аграрних секторів національних економік на базі 
утворення спільного ринкового простору продовольства, сировини і 
послуг, поширення міжнародних форм господарювання, зростання 
компліментарності агропромислових комплексів, узгодження аграрної 
економічної політики та спільного регулювання господарюючих суб’єктів 
на основі міждержавних угод. В межах ЄС проводиться спільна аграрна 
політика, згідно з якою відбувається квотування обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції, державне регулювання цін,
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запроваджуються єдині стандарти на аграрну продукцію, скасовуються 
митні збори, що діють між країнами ЄС, та вводиться єдиний 
зовнішньоторговельний тариф [15].

Європейський досвід є актуальними для вітчизняного сільського 
господарства в цілому і галузі бджільництва зокрема. В контексті 
задекларованого Україною європейського вектора розвитку, процеси 
капіталізації аграрного сектора мають бути спрямовані на створення умов 
для збереження й підвищення соціальної та економічної активності 
сільських територій; підвищення рівня життя сільського населення; 
збереження природних агроландшафтів і екологічної стабільності; 
забезпечення інвестиційної підтримки та інфраструктурного розвитку 
сільських територій.

Капіталізація галузі бджільництва має здійснюватися комплексно і 
системно, із врахуванням економічного потенціалу суб’єктів 
господарювання і умов зовнішнього глобалізованого середовища. Одним із 
напрямів капіталізації може бути вливання інвесторами зовнішнього 
капіталу і створення нових агроформувань, наприклад агрохолдингів, або 
нова система організації агробізнесу, через систему ділових відносин і 
контрактації, на засадах кластерної моделі розвитку сільського 
господарства.

Таким чином, процес капіталізації галузі бджільництва повинен 
реалізовуватись у двох напрямах: по-перше, нарощування капіталу 
внаслідок використання власних джерел фінансування, а по-друге, 
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Сприяти економічному 
самовідтворенню та нарощуванню капіталу можна за рахунок створення 
потужної матеріально-технічної бази і виробничої реструктуризації; 
розвитку наукоємних видів діяльності і суміжних напрямів; диверсифікації 
діяльності суб’єктів господарювання на засадах агробізнесу; нарощування 
нематеріальних активів через розвиток людського, інтелектуального і 
соціального капіталів; створення високопродуктивних кваліфікованих 
робочих колективів; впровадження інформаційних технологій; уведення 
інновацій; ефективного маркетингового управління. Проте цього можна 
досягти в умовах сприятливого організаційно-економічного державного 
механізму опираючись на розвинену ринкову бізнес-інфраструктуру.
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Яценко О.М., Власенко О.П., Захарина О.В. Капитализация 
отрасли пчеловодства: идентификация и направления реализации.

Представлено современное толкование дефиниции «капитализация» с 
точки зрения разных научных школ. Акцентировано внимание на проблеме 
капитализации в сельском хозяйстве, как главного условия формирования 
стратегии экономического и социального развития Украины. Обосновано 
императивное условие капитализации отрасли пчеловодства на основе 
формирования благоприятной отечественной институционной среды. 
Предложены направления капитализации в контексте европейской модели 
развития сельского хозяйства.

Yatsenko О., Vlasenko О., Zaharnа О. Тhе capitalization of the 
beekeeping   industry:   identification   and   implementation   directions.   The
article presents a modem interpretation of the definition of "capitalization" of 
different scientific schools. The main attention is paid to the problem of 
capitalization in agriculture as the main conditions of the strategy of economic 
and social development of Ukraine. The authors reasoned imperative condition 
for the capitalization of the beekeeping industry based on creating an enabling 
domestic institutional environment. The directions of the capitalization in the 
context of the European model of agricultural have been suggested.
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