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ВСТУП
У ринкових умовах господарювання для

реформованих підприємств аграрного секто�
ра економіки України однією з головних про�
блем є залучення інвестиційних та інновацій�
них ресурсів. Крім того, за умов обмеженості
внутрішніх ресурсів найбільш привабливим
джерелом матеріально�технічного та фінансо�
вого забезпечення підприємств є іноземні інве�
стиції. Проте, сьогодні їх обсяг та рівень ефек�
тивності залишаються вкрай недостатніми че�
рез наявність цілої низки чинників: нестабіль�
ності законодавчої бази, відсутності належно�
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го захисту інвесторів та недостатньої при�
бутковості інвестицій. Країни, які отримують
іноземні інвестиції, можуть мати вагомі ефек�
тивні результати від їх вкладення за наявності
відповідного механізму використання. Саме
тому дослідження можливостей подальшого
залучення іноземних інвестицій в аграрний
сектор економіки України та їх ефективного
використання, а також розробка заходів під�
вищення ефективності управління інвестицій�
ною діяльністю аграрного сектора є невід�
кладними завданнями, які вимагають вирішен�
ня.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою статті є розробка заходів підвищен�
ня ефективності управління інвестиційною
діяльністю аграрного сектора з метою вдоско�
налення його комплексного розвитку. Дослід�
ження побудовано на системному підході, а
також сукупності методів, які забезпечують ре�
алізацію такого підходу, а саме: аналізу, син�
тезу та логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
У Державній цільовій програмі розвитку

українського села на період до 2015 року виз�
начено, що підвищення ефективності управлі�
ння розвитком сільських територій передбачає:

— розмежування між центральними та
місцевими органами виконавчої влади повно�
важень щодо реалізації соціальної політики на
селі та комплексного розвитку сільських тери�
торій;

— утворення при Кабінеті Міністрів Украї�
ни Міжвідомчої координаційної ради з питань
розвитку сільських територій;

— посилення ролі сільських громад щодо
контролю за ефективним використанням зе�
мельних, водних, лісових та інших природних
ресурсів, охороною довкілля;

— вдосконалення міжбюджетних відносин
у частині спрямування до місцевих бюджетів
коштів, необхідних для виконання органами
місцевого самоврядування покладених на них
функцій з утримання закладів соціально�куль�
турного призначення, надання суспільно необ�
хідних послуг населенню та розв'язання інших
завдань розвитку села;

— запровадження компенсації за рахунок
коштів державного бюджету витрат підпри�
ємств агропромислового комплексу, пов'яза�
них з будівництвом об'єктів соціальної сфери
у сільських населених пунктах;

— реалізацію протягом 2008—2015 років
науково обгрунтованих проектів соціального
облаштування сільських територій;

— створення науково�дослідної установи з
питань розвитку сільських територій у системі
Української академії аграрних наук [1].

З метою більш повного використання потен�
ціалу сільського господарства необхідно ство�
рити сприятливі умови, насамперед, для:

— функціонування на рівноправній еко�
номічній основі різних організаційно�правових
форм господарювання в аграрному секторі;

— гармонізації інтересів власників, найма�
них працівників та сільських громад;

— формування конкурентоспроможних на
внутрішньому та зовнішніх ринках виробничих
структур;

— забезпечення прибутковості сільськогос�
подарських підприємств на рівні 15�відсотко�
вої норми, необхідної для забезпечення розши�
реного відтворення виробництва [2, с. 65].

Це передбачається досягти за рахунок про�
довження реформ в економіці країни та її аг�
рарному секторі в напрямі оптимального по�
єднання промислового і аграрного виробниц�
тва, підпорядкування їх діяльності потребам
внутрішнього і зовнішнього ринків сільсько�
господарської продукції та продовольства,
соціально�економічного розвитку села, пере�
ходу від галузевої до територіально�само�
врядної системи управління комплексним роз�
витком агропромислового виробництва і
сільських територій, формування ефективної
науково�технологічної, бюджетної, податко�
вої, фінансово�кредитної та цінової політики
держави [2, с. 67].

У Законі України "Про систему інженерно�
технічного забезпечення агропромислового
комплексу України" від 05.10.2006 № 229�V
відзначено, що під державною технічною пол�
ітикою в агропромисловому комплексі необхі�
дно розуміти цілеспрямовану законодавчо
оформлену систему організаційно�економіч�
них і правових заходів, які здійснюються орга�
нами виконавчої влади для формування взає�
мопов'язаних процесів створення, випробуван�
ня, виробництва, реалізації, використання та
обслуговування технічних засобів, наукового,
інформаційного і кадрового забезпечення аг�
ропромислового комплексу [3].

Основними завданнями системи інженерно�
технічного забезпечення агропромислового
комплексу є:

1) забезпечення потреб сільськогосподарсь�
кого виробництва, підприємств харчової і пе�
реробної промисловості вітчизняними техніч�
ними засобами;

2) реалізація державної технічної політики
в агропромисловому комплексі;

3) формування та розвиток ринку технічних
засобів для агропромислового комплексу, у
тому числі вторинного, розширення мережі
сервісних підприємств;

4) сприяння освоєнню результатів науко�
вих, дослідно�конструкторських та технологі�
чних розробок для інноваційного розвитку аг�
ропромислового комплексу;

5) реалізація програм розвитку інженерно�
технічного забезпечення агропромислового
комплексу;

6) забезпечення виробників сільськогоспо�
дарської продукції достовірною інформацією
про споживчі властивості машин і обладнання.
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Основним організаційним принципом інже�
нерно�технічного забезпечення агропромисло�
вого комплексу є системний підхід до створен�
ня, проведення державних випробувань, вироб�
ництва технічних засобів, їх використання, ре�
монту та технічного обслуговування, розроб�
ки і освоєння нових технологій та кадрового
забезпечення.

Пріоритетність розвитку системи інженер�
но�технічного забезпечення агропромислово�
го комплексу реалізується:

1) спрямованістю державної технічної полі�
тики в агропромисловому комплексі на приско�
рене створення і виробництво технічних за�
собів, технічного і технологічного сервісу, ос�
нащення ними підприємств сільського госпо�
дарства, харчової і переробної промисловості,
кадрове забезпечення;

2) шляхом бюджетної підтримки діяльності
суб'єктів системи інженерно�технічного забез�
печення, кредитування, оподаткування, ціноут�
ворення, митної та амортизаційної політики із
застосуванням комплексу пільг.

У рейтингу інвестиційної привабливості ре�
гіонів, який був підготовлений у 2013 році на
замовлення Державного агентства з інвестицій
та управління національними проектами Украї�
ни визначено наступні види інвестиційних ри�
зиків:

1) економічні:
— загальна нестабільність економічної си�

туації в країні, зокрема нестабільність валют�
ного курсу;

— недосконалість податкової системи, пе�
редусім високий рівень податків, структурні
дисбаланси в економіці регіону;

— невідповідність структури підготовки
кадрів реальним потребам економіки регіону;

— нестача ресурсів;
— низький рівень взаємодії бізнесу та нау�

кових установ;
2) законодавчі: нестабільність та заплу�

таність законодавства взагалі та дозвільної си�
стеми, зокрема низький рівень захисту інвес�
торів (дотримання прав власності);

3) фінансові:
— нестача фінансових ресурсів, зокрема

для реалізації програм залучення інвестицій та
інфраструктурних проектів;

— недостатній рівень фінансового забезпе�
чення місцевих бюджетів;

4) соціальні:
— психологічне відчуття незахищеності та

відсутність впевненості у майбутньому;
— високий рівень безробіття, у тому числі

серед молоді;

— низький рівень доходів населення;
— відсутність профорієнтації та пропаган�

ди серед молоді;
— невідповідність інтересів бізнесу інтере�

сам громади;
5) екологічні:
— недостатній рівень розвитку природо�

охоронної інфраструктури;
— відсутність фінансових ресурсів для реа�

лізації програм охорони довкілля;
— нерозвиненість культури охорони довкі�

лля;
— низький рівень реалізації політики щодо

природоохоронної тематики;
6) кримінальні:
— високий рівень корупції;
— адміністративне втручання в справи

бізнесу;
— високий рівень хабарництва;
7) управлінські:
— відсутність механізмів реалізації програм

залучення інвестицій на місцях;
— застарілість та формальність програм за�

лучення інвестицій;
— недосконалість механізму інформаційно�

го забезпечення інвесторів;
— недостатній рівень залучення представ�

ників бізнесу до процесу складання програм;
— відсутність державного планування рин�

ку праці [4].
Активізація інвестиційної діяльності на

рівні регіонів можлива за умови розробки ком�
плексного механізму залучення інвестицій, ос�
новними складовими якого є:

1) виконання регіональних програм залу�
чення інвестицій, де чітко визначені цілі, а та�
кож шляхи та методи їх досягнення;

2) розробка та відпрацювання інвестиційних
проектів (інфраструктурних та за галузями
економіки регіону);

3) розробка чіткого механізму роботи з по�
тенційними інвесторами;

4) інформування інвесторів про створені та
успішно реалізовані інвестиційні проекти (піар,
веб�сторінки, каталоги, ярмаркові заходи, ви�
ставково�презентаційні заходи);

5) формування сприятливого інвестиційно�
го клімату [4].

В аграрному секторі реально існують три
групи ризиків інвестування: специфічні ри�
зики; економічні ризики; фінансові ризики.
Заходи з передачі ризику означають переда�
чу відповідальності за нього третім особам
при збереженні існуючого рівня ризику. До
них відносяться страхування, яке включає
передачу ризику страхової компанії за пев�
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ну плату, а також різного роду фінансові га�
рантії.

Під гарантією необхідно розуміти платіж�
не зобов'язання держави, банку, страхової
компанії або іншої юридичної або фізичної
особи (надалі — гарант), видане у письмовій
формі і зобов'язання виплатити грошову суму
бенефіціару за принципала у разі представлен�
ня письмової платіжної вимоги, складеної
відповідно до його умов, а також інших доку�
ментів, якщо таке зобов'язання видане:

1) за наказом і під відповідальність однієї
сторони (принципал);

2) за наказом або під відповідальність бан�
ку, страхової компанії або будь�якої іншої
юридичної або фізичної особи (емітент), що діє
за наказом принципала, на користь іншої сто�
рони (бенефіціар) [5, с. 5].

На сучасному етапі питання гарантій зали�
шається ключовим для інвестицій в аграрний
сектор. Необхідним є поділ ризику між держа�
вою та іншими учасниками інвестиційних про�
ектів, залучення банків та інших фінансових
структур до реального фінансування. Державні
гарантії повинні надаватися тільки на частину
кредиту на придбання устаткування і подаль�
шої передачі його аграрним підприємствам.
Держава поступово буде скорочувати рівень
своєї участі в гарантійних фондах. У них зрос�
те частина лізингових, страхових компаній,
банків, постачальників устаткування.

Гарантійні фонди можуть виступати стра�
ховиками, надаючи гарантії кредиторам
лізингових компаній з повернення їм лізин�
гових платежів, гарантії з повернення кре�
дитів, наданих за допомогою проектного
фінансування.

У зв'язку з цим необхідним є використати
бюджетні кошти не стільки для фінансування
незначної кількості окремих інвестиційних
проектів, скільки для формування гарантійних
фондів, що дозволяють притягнути значну
кількість коштів за рахунок збільшення фінан�
сового важеля (leverage).

Ми вважаємо, що нині лізингові компанії,
які працюють з аграрними підприємствами,
повинні бути зацікавлені об'єднати свої зусил�
ля з Державними інспекціями сільського гос�
подарства, Департаментом економічного роз�
витку аграрного ринку та Департаментом інже�
нерно�технічного забезпечення та сільськогос�
подарського машинобудування Міністерства
аграрної політики та продовольства України,
Державного агентства з інвестицій та управлі�
ння національними проектами України. Це до�
поможе їм у відборі та експертизі лізингових

проектів на основі заявок представників; виз�
наченні комплектності необхідних видів устат�
кування і оптимальних умов етапності їх поста�
чань залежно від загального плану розвитку
підприємства.

Дуже важлива підтримка Державного аген�
тства з інвестицій та управління національни�
ми проектами України в розробці проектів
створення лізингових схем з пайовою участю
адміністрацій регіонів, міжрегіональних, регі�
ональних лізингових центрів, лізингових і стра�
хових компаній, банків, постачальників і одер�
жувачів устаткування за допомогою лізингу з
урахуванням пільг, що надаються для лізинго�
вої діяльності в регіонах, пропорцій і обсягів
фінансування.

На наш погляд, доцільним є створення На�
ціонального фонду управління інвестиціями в
аграрному секторі, який повинен поєднувати в
собі функції гарантійного агентства та інфор�
маційно�консультаційного центру.

Основними видами діяльності Національно�
го фонду управління інвестиціями в аграрному
секторі можуть стати:

— видача гарантій по кредитам, що нада�
ються товаровиробникам з проектного фінан�
сування і лізинговим угодам;

— інформаційне та аналітико�прогнозне
обслуговування аграрних підприємств, які з тих
або інших причин не бажають або не в змозі
самостійно створювати і підтримувати дос�
татнє інформаційне та аналітико�прогнозне
забезпечення своєї управлінської діяльності.
Цей фонд міг би зосередити достатній кадро�
вий та технологічний потенціал, здатний
підтримувати сучасний рівень інформаційно�
аналітичного забезпечення.

Основною метою створення Національно�
го фонду управління інвестиціями в аграрному
секторі повинне стати сприяння аграрним
підприємствам усіх форм власності в підви�
щенні ефективності і стійкості фінансового
стану в сучасних умовах інноваційного розвит�
ку. Здійснюється вона через фінансове гаран�
тування і захист інвестицій, надання інформа�
ційно�консультаційних послуг, оптимальне ви�
рішення управлінських, виробничих, науково�
технічних, агромаркетингових та інших зав�
дань.

Створення Національного фонду управлі�
ння інвестиціями в аграрному секторі повинно
здійснюватися за допомогою регіональних дер�
жавних адміністрацій, Державних інспекцій
сільського господарства, Департаменту еконо�
мічного розвитку аграрного ринку та Департа�
менту інженерно�технічного забезпечення та
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сільськогосподарського машинобудування
Міністерства аграрної політики та продоволь�
ства України, Державного агентства з інвес�
тицій та управління національними проектами
України, Національного банку України, комер�
ційних банків.

Передбачається, що Національний фонд
управління інвестиціями в аграрному секторі
почне працювати з обмеженим числом цільо�
вих груп, що представляють зарубіжних або
українських інвесторів. Із самого початку їм
потрібна сильна державна підтримка з боку
місцевих адміністрацій.

Національний фонд управління інвестиція�
ми в аграрному секторі повинен переважно
працювати за проектами, які необхідно вклю�
чити до Інвестиційної програми розвитку аг�
рарного сектора. Крім того, послугами Націо�
нального фонду користуватимуться й інші
клієнти, що реалізують інвестиційні проекти в
аграрному секторі.

За кожним інвестиційним (чи лізинговом)
проектом повинен укладатися договір про на�
дання гарантій Національного фонду управлі�
ння інвестиціями в аграрному секторі між юри�
дичною особою, яка реалізує відповідний про�
ект Національного фонду управління інвести�
ціями в аграрному секторі та банком�кредито�
ром.

У разі надання державної гарантії Держав�
ного агентства з інвестицій та управління на�
ціональними проектами України укладається
трибічний договір про надання державної га�
рантії. У разі надання державних гарантій на
регіональному рівні укладається третій договір
— між юридичною особою, що реалізовує
відповідний проект, уповноваженим органом
виконавчої влади регіону і банком�кредитором
(державна гарантія регіону).

У роботі Національного фонду управління
інвестиціями в аграрному секторі передба�
чається використати три основні схеми надан�
ня гарантій, які найчастіше вживаються в
міжнародній практиці проектного фінансуван�
ня залежно від типу фінансованого проекту:
без регресу на позичальника, з обмеженим рег�
ресом на позичальника і з повним регресом на
позичальника. При фінансуванні проекту без
якого�небудь регресу на позичальника фонд
переймає на себе увесь ризик, пов'язаний з ре�
алізацією проекту.

Відповідно до основних схем надання га�
рантій джерела їх покриття можуть бути різни�
ми. При цьому вибір схеми визначається
спільно Національним фондом управління інве�
стиціями в аграрному секторі та позичальни�

ком виходячи із специфіки проекту.
Плановане для надання в лізинг устаткуван�

ня не повинне конкурувати з українським. Слід
проводити контроль за якістю устаткування,
яке було придбано, шляхом узагальнення зау�
важень і претензій лізингоотримувачів в про�
цесі експлуатації устаткування, а потім пере�
давати цю інформацію вітчизняним і зарубіж�
ним постачальникам.

Необхідно враховувати, що лізингоотриму�
вач і зарубіжна лізингова компанія у більшості
випадків не зможе самостійно управляти
організацією усього процесу лізингу. Треба
добре знати економічні, правові українські
умови, порядок взаємодії державних і регіо�
нальних органів влади, мати свого представни�
ка в Україні, розвивати контакти з банками і
страховими компаніями. Передбачається, що
цими питаннями також повинен зайнятися На�
ціональний фонд управління інвестиціями в аг�
рарному секторі.

Враховуючи, що Національний фонд уп�
равління інвестиціями в аграрному секторі
грає ключову роль в реалізації стратегії інве�
стиційного розвитку аграрного сектора, а та�
кож співпраці з країною�донором, передбача�
ються декілька етапів в його створенні і роз�
витку.

На першому етапі необхідно уточнити дже�
рела наповнення Національного фонду управ�
ління інвестиціями в аграрному секторі, прове�
сти його презентацію зацікавленим сторонам,
розробити повне техніко�економічне обгрунту�
вання і план роботи Національного фонду уп�
равління інвестиціями в аграрному секторі. На
цьому етапі передбачається вирішити питання
про створення банківського рахунку, який буде
контролюватися спеціалізованою організацією
(банком, фінансовим фондом, страховою ком�
панією, іншою структурою). Після цього Націо�
нальний фонд управління інвестиціями в аграр�
ному секторі почне роботу спільно з фінансо�
вими інститутами (зацікавлені українські бан�
ки) за пріоритетними проектами інвестиційно�
го розвитку.

Суть третього етапу полягає у перетворенні
Національного фонду управління інвестиціями
в аграрному секторі на повноцінну фінансову
структуру за поданням гарантій і у формуванні
для цього необхідної інфраструктури (розви�
ток зв'язків з банками та іншими інститутами
розвитку). Страхування власних ризиків і по�
криття дефіциту коштів під нові гарантії забез�
печуватиметься коштами резервного і страхо�
вого фондів, що в сукупності становлять біля
20—30% обсягу гарантійного фонду (чи вида�
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них гарантій) Національного фонду управлін�
ня інвестиціями в аграрному секторі.

Відповідно до цієї схеми передбачається, що
зацікавлені зарубіжні виробники спільно з ук�
раїнськими підприємствами можуть створити
в Україні виробництво (складання) сільськогос�
подарських машин і устаткування або інших
матеріально�технічних ресурсів для аграрного
сектора.

Державне агентство з інвестицій та управ�
ління національними проектами України по�
винне представити до Національного фонду
управління інвестиціями в аграрному секторі
інвестиційну програму розвитку аграрного сек�
тора і план її фінансування. Адміністрації рег�
іонів з урахуванням рекомендацій Національ�
ного фонду управління інвестиціями в аграр�
ному секторі повинні визначити (можливо, на
тендерній основі) уповноважений український
банк, на рахунках якого акумулюватиметься
виручка від реалізації сільськогосподарської
техніки.

За участю державних структур і приватних
компаній формуватиметься проектний порт�
фель Національного фонду управління інвес�
тиціями в аграрному секторі, в який включати�
муться пріоритетні проекти розвитку аграрно�
го сектора. Рішення про надання гарантій за
цими проектами прийматиме Національний
фонд управління інвестиціями в аграрному сек�
торі за рекомендацією компанії, що управляє.

Інвестиції здатні вирішити багато проблем
української економіки в цілому і аграрного сек�
тору зокрема. З ними пов'язується вирішення
багатьох довгострокових і поточних проблем:
вихід з кризи, розширення оподатковуваної
бази, збільшення прибуткової частини бюдже�
ту, підвищення конкурентоспроможності ук�
раїнської продукції, прискорення диверсифі�
кації українського експорту.

Але їх масштабне зростання матиме місце
тільки у тому випадку, якщо у інвесторів з'я�
виться впевненість в тому, що державна і регі�
ональна влада буде розуміти необхідність роз�
робки цілеспрямованої інвестиційної політики,
пов'язаної з адекватною правовою базою, і
буде здійснювати серйозні заходи, спрямовані
на поліпшення інвестиційного клімату і збіль�
шення припливу зарубіжних (в першу чергу,
прямих) інвестицій в реальний сектор економі�
ки через розширення пільг і гарантій.

ВИСНОВКИ
При розробці різних схем фінансування

проектів, схем постачання устаткування в ре�
жимі лізингу знадобиться додаткове правове

опрацювання питань валютного і митного ре�
гулювання, визначення найбільш прийнятних
варіантів з точки зору тих, що діють в Україні
законодавчих і нормативних актів з питань опо�
даткування. У запропонованій схемі позначені
поки тільки попередні пропозиції за умовами
надання кредитів, гарантіями і зобов'язаннями
учасників. Ці критерії повинні уточнюватися,
коригуватися з урахуванням конкретних умов
кожного проекту, складу учасників, поточної і
перспективної ринкової вартості кредитних
ресурсів, регіональних особливостей та інших
чинників.

Отже, пропонована схема повинна стати
привабливою для українських аграрних това�
ровиробників, тому що купівля українською
лізинговою компанією на умовах лізингу техн�
іки для аграрного сектора у західних вироб�
ників для подальшої здачі його в сублізинг ук�
раїнським організаціям аграрного сектора є
привабливим напрямом удосконалення інвес�
тиційної діяльності в аграрному секторі Украї�
ни. Для реалізації цього напряму необхідно
створити інфраструктуру, яка буде складати�
ся з компаній, пов'язаних між собою догово�
рами про співпрацю.
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