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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Промислове будівництво в сільській місце-

вості забезпечує зведення нових і реконструк-
цію існуючих будинків і споруд, у тому числі
виробничого, обслуговуючого та допоміжно-
го призначення. У результаті такої діяльності
формуються основні фонди, які дозволяють
організувати ефективну і конкурентоспромож-
ну виробничо-комерційну діяльність господа-
рюючих суб'єктів на селі. Розвиток промисло-
вого будівництва на сільських територіях
сприяє економічному розвитку регіону і краї-
ни в цілому, посиленню виробничого потенціа-
лу місцевості, дозволяє вирішувати соціально-
економічні проблеми сільських жителів. Сти-
мулювання такої діяльності безпосередньо по-
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в'язано з питаннями фінансування та інвесту-
вання. У зв'язку з вищевказаним, для забезпе-
чення стабільного розвитку промислового бу-
дівництва на селі необхідно систематичне до-
слідження сучасного стану фінансово-інвести-
ційної діяльності в даному напрямі і наступне
визначення шляхів її активізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми фінансування відтворення ос-

новних засобів досліджували В.Г. Андрійчук,
В.Я. Амбросов, А.П. Гайдуцький, М.Я. Дем'я-
ненко, П.Т. Саблук, В.С. Шебанін та інші. Про-
те в роботах вчених-економістів практично не
приділяється увага питанню стимулювання
розвитку такої групи основних засобів як
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будівлі і споруди виробничого, обслуговуючо-
го та допоміжного призначення, що і визначає
актуальність даної наукової роботи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливістю сільської місцевості є те, що

на її території розміщують виробничі потуж-
ності різних галузей народногосподарського
комплексу, проте однією з основних є сільське
господарство. Відповідно до цього, інвестуван-
ня в об'єкти виробничої сфери на селі пов'яза-
но в значній мірі зі створенням умов для ефек-
тивної виробничо-збутової діяльності підпри-
ємств аграрного сектору економіки.

Інвестування в розвиток будівництва об'єк-
тів виробничого призначення в сільській місце-
вості регулюється такими основними закона-
ми України, як "Про інвестиційну діяльність",
"Про пріоритетність соціального розвитку села
та агропромислового комплексу в народному

господарстві", "Про держав-
ну підтримку сільського гос-
подарства України" та інши-
ми [1—3].

У Законі України "Про
державну підтримку
сільського господарства Ук-
раїни" [3] в статті 13 визнача-
ються особливості фінансо-
вої підтримки суб'єктів госпо-
дарювання агропромислово-
го комплексу. В пункті 13.3.2
зазначається, що кредитна
субсидія надається позичаль-
нику щомісяця виходячи з
суми фактично сплачених
відсотків за відповідний пері-
од. Кредитна субсидія на-

дається за середньостроковими кредитами, за-
лученими для: придбання основних засобів
сільськогосподарського виробництва; здійснен-
ня витрат, пов'язаних з будівництвом і реконст-
рукцією виробничих об'єктів сільськогоспо-
дарського призначення, а також з переробкою
сільськогосподарської продукції. Кредитна суб-
сидія за залученими довгостроковими кредита-
ми надається для: придбання основних засобів
сільськогосподарського виробництва, облад-
нання для виробництва та переробки сільсько-
господарської продукції; будівництва та рекон-
струкції виробничих об'єктів (у тому числі оп-
тових ринків сільськогосподарської продукції,
сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів).

Аналіз державного бюджету України на
2010—2014 роки показав, що в частині видатків
окремим рядком не виділяються кошти на роз-
виток будівництва об'єктів виробничого при-
значення в сільській місцевості. Проте є ряд

програм щодо підтримки роз-
витку галузей рослинництва,
тваринництва, формування ме-
режі оптових ринків тощо.
Фактично в державному бюд-
жеті Україні за 2010—2014
роки передбачено наступний
розмір фінансової підтримки
аграрної галузі (рис. 1) [4—8].

Дослідження динаміки фі-
нансової підтримки заходів в
агропромисловому комплексі
має чітко виражений негатив-
ний тренд. У 2010 році не перед-
бачалося фінансової підтрим-
ки ні заходів в агропромисло-
вому комплексі в цілому, ні на
умовах лізингу.

Рис. 1. Фінансова підтримка заходів в аграрному комплексі
за 2010—2014 рр.

Джерело: дослідження автора за даними [4—8].

Рис. 2. Державна підтримка галузі тваринництва
за 2010—2014 роки

Джерело: дослідження автора за даними [4—8].
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Поряд з цим в державному
бюджеті є окрема стаття щодо
видатків по галузі тваринниц-
тва (рис. 2).

Згідно досліджень величи-
на державної підтримки, що
визначалася в державному бю-
джеті України на 2010—2014
роки на галузь тваринництва,
щорічно варіювала. Так, у 2010
році видатки за цією статтею
не проводилися. Найбільша ве-
личина фінансової підтримки
галузі припала на 2011 рік —
2,03 млрд грн. та на 2013 рік —
2,8 млрд грн. у 2014 році видат-
ки на підтримку галузі тварин-
ництва суттєво скоротилися —
до 0,9 млрд грн.

У державному бюджеті на
створення мережі оптових ринків в 2011 році
було виділено 10 млн грн., а в 2012 р. — 200 млн
грн. (рис. 3).

Такі обсяги державної підтримки, що вка-
зані на рисунку 3, не відповідають зазначеним
в постанові КМУ від 3 червня 2009 р. N 562 "Про
затвердження Державної цільової програми
створення оптових ринків сільськогосподарсь-
кої продукції" [9], де передбачалися наступні
джерела і суми фінансування (табл. 1).

У пункті 13.3.3. Закону України "Про дер-
жавну підтримку сільського господарства
України" також вказано, що кредитна субси-
дія (державна підтримка суб'єктів господа-
рювання агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів) здійс-
нюється на конкурсних засадах у розмірі не
менш як 90 відсотків банківських відсотків
(процентів), за якими отримані кредити в на-
ціональній та іноземній валюті на будівницт-
во оптових ринків сільськогосподарської
продукції, виробничих приміщень, тварин-
ницьких і птахівничих комплексів, а також на
будівництво сховищ для зберігання зерна,
овочів та фруктів.

Будівництво об'єктів виробничого призна-
чення для аграрної галузі здійснюється з вико-
ристанням таких джерел, як
власні або залучені кошти сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств, фінансування з місце-
вого та держаних бюджетів в
рамках програм підтримки
рослинництва, тваринництва,
з інших джерел, що не супере-
чать чинному законодавству.

Розподіл капітальних вкладень відповідно
до джерел фінансування в сільському госпо-
дарстві наведено в таблиці 2.

Відповідно до результатів дослідження
загальна величина інвестицій в основні засо-
би в сільському господарстві складала 6,5—
7,6% від загальної суми капітальних інвес-
тицій в народному господарстві. Інвестиції з
державного бюджету не є основним джере-
лом фінансування капітальних інвестицій.
Так, у структурі інвестицій в основні засоби
сільського господарства на долю державних
припадало до 1,6% від загальної їх суми. При
цьому вага капітальних інвестицій має стійку
тенденцію до скорочення — в 2013 році вона
склала 0,2%.

Таким чином, у діючому нормативно-право-
вому забезпеченні сформовані основні принци-
пи та підходи до розвитку промислового буді-
вництва на селі. Проте чітко не визначений по-
рядок і не враховуються особливості інвесту-
вання в розвиток будівництва таких об'єктів в
сільській місцевості.

Враховуючи існуючий стан інвестування в
розвиток будівництва в сільській місцевості,
динаміку державної підтримки промислового
та цивільного будівництва на селі, пропонуєть-

Рис. 3. Видатки на фінансову підтримку створення оптових
ринків сільськогосподарської продукції

Джерело: дослідження автора за даними [4—8].

Таблиця 1. Прогнозні обсяги та джерела фінансування на
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції

Джерело: [9].
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ся звернути увагу на пошук шляхів залучення
інвестицій з наступних джерел:

— власні ресурси сільських мешканців, гос-
подарюючих суб'єктів на селі;

— кошти спілок, асоціацій, товариств, гро-
мадських та релігійних організацій;

— кошти юридичних осіб, які зацікавлені в
розвитку будівництва в сільській місцевості
регіону;

— кошти державних та місцевих програм
сприяння розвитку сільської місцевості, при-
значені для житлового, соціально-культурно-
го та інших видів будівництва;

— кошти позабюджетних та інших інвести-
ційних фондів;

— банківські кредити;
— іноземні інвестиції в вигляді "донорської

допомоги" на розвиток сільської місцевості,
виробничого сектору та інше;

— міжнародна технічна допомога;
— інші джерела залучення інвестицій в роз-

виток промислового та цивільного будівницт-
ва в сільській місцевості.

Для цього пропонується використовувати:
— податкові важелі — зменшення податко-

вого навантаження для господарюючих
суб'єктів на селі, які здійснюють будівництво
споруд промислового та цивільного призначен-
ня за власні або залучені кошти;

— інформаційні важелі — ознайомлення
господарюючих суб'єктів в сільській місцевості
з існуючими програмами підтримки розвитку
будівництва об'єктів промислового призначен-
ня на селі, проведення семінарів та консуль-
тацій щодо використання сучасних підходів
мотивації та стимулювання праці співробіт-
ників підприємств на засадах розвитку будів-
ництва об'єктів соціально-культурного та жит-
лового призначення;

— маркетингові важелі — використання
соціальної реклами та інших маркетингових
інструментів для формування позитивного
іміджу сільської місцевості як привабливого
місця працевлаштування та проживання;

— політико-правові важелі — посилення
діяльності державних та місцевих органів вла-
ди в напрямку забезпечення соціального захи-
сту сільських жителів та підтримки пріоритет-
ної галузі економіки країни — аграрного сек-
тору.

Крім цього, пропонується внести зміни до
Закону України "Про інвестиційну діяльність"
щодо уточнення порядку інвестування в
об'єкти промислового призначення (в т.ч. ви-
робничого, обслуговуючого, допоміжного) в
сільській місцевості. Таке інвестування пропо-
нується проводити через фонди фінансування
будівництва, фонди операцій з нерухомістю,
інститути спільного інвестування, шляхом ви-
пуску облігацій.

Використання таких способів фінансуван-
ня вказаних об'єктів дозволить здійснювати
кваліфікований контроль за процесом будів-
ництва і цільового використання коштів; забез-
печить гарантію прав інвесторів на отримання
визначеного ефекту від інвестицій; дозволить
отримати інші переваги в залежності від виду
обраного механізму.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У результаті проведених досліджень було
встановлено, що особливістю сільської місце-
вості є те, що на її території розміщують вироб-
ничі потужності різних галузей народногоспо-
дарського комплексу, проте однією з основних
є сільське господарство. Відповідно до цього,
інвестування в об'єкти виробничої сфери на
селі пов'язано в значній мірі зі створенням умов
для ефективної виробничо-збутової діяльності
підприємств аграрного сектору економіки. Так,
у державному бюджеті України на 2010—2014
роки передбачалося ряд програм підтримки
розвитку галузей рослинництва, тваринництва,
формування мережі оптових ринків тощо. Про-
те дослідження динаміки фінансової підтрим-
ки заходів в агропромисловому комплексі ви-
значило чітко виражений негативний тренд. В

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р.  

до 2011 р., +/- 
2013 р.  

до 2011 р., % 

Освоєно капітальних інвестицій, 
всього, млн грн. 17980,9 19089,7 18639,7 658,8 103,7 

в т.ч. з державного бюджету 286,3 72,6 28,3 -258,0 9,9 

Питома вага освоєних капітальних 
інвестицій до загального обсягу 
капітальних інвестицій, % 7,6 6,5 7,0 -0,6 Х 

Питома вага освоєних капітальних 
інвестицій з державного бюджету до 
загального обсягу капітальних 
інвестицій в сільське господарство, % 1,6 0,4 0,2 -1,4 Х 

Таблиця 2. Інвестиції в основний капітал в сільське господарство за 2011—2013 рр.

Джерело: дослідження автора за даними офіційного сайту Державної служби статистики України
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діючому законодавстві сформовані основні
принципи та підходи до розвитку промислово-
го будівництва на селі, однак не визначений
порядок і не враховуються особливості інвес-
тування в розвиток будівництва таких об'єктів.

Враховуючи результати досліджень пропо-
нується звернути увагу на залучення інвестицій
з запропонованих у роботі джерел. Доцільно
внести зміни в законодавчо-нормативну базу
щодо уточнення порядку інвестування в об'єк-
ти промислового призначення (в т.ч. виробни-
чого, обслуговуючого, допоміжного) в сільській
місцевості. Інвестування пропонується проводи-
ти через фонди фінансування будівництва, фон-
ди операцій з нерухомістю, інститути спільного
інвестування, шляхом випуску облігацій.

Подальші дослідження будуть направлені на
формування інвестиційної політики розвитку
промислового будівництва в сільській місцевості.
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