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INVESTMENT IN REPRODUCTION OF DRAINED AGRICULTURAL LANDS: REGIONAL PECULIARITIES

Встановлено, що осушені сільськогосподарські угіддя використовуються неефективно у зв'яз�

ку з високим рівнем дефіцитності капітальних інвестицій в модернізацію мереж гідротехнічних

споруд, що пов'язано з низьким рівнем інвестиційної привабливості сільськогосподарського

виробництва в зоні ризикового землеробства. Проаналізовано основні тенденції фінансування

утримання міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд, а та�

кож проведення меліоративних заходів у Волинській області, що дало підстави обгрунтувати

доцільність диверсифікації форм, методів та джерел інвестиційного забезпечення регіональ�

ного водогосподарсько�меліоративного підкомплексу.

Обгрунтовано, що в разі зняття мораторію на вільний оборот осушених сільськогосподарсь�

ких угідь ефективним методом залучення приватних інвестицій є сек'юритизація, яка передба�

чає випуск боргових чи дольових цінних паперів під заставу земельних та земельно�господарсь�

ких активів. Доведено, що в умовах відсутності в зоні осушення Поліського економічного райо�

ну вертикально інтегрованих підприємницьких об'єднань холдингового типу дієвими формами

нарощення інвестиційного потенціалу модернізації мереж гідротехнічних споруд меліоратив�

них систем є кооперація та кластеризація, які дають можливість консолідувати інвестиційні мож�

ливості особистих селянських господарств та фермерів щодо відновлення робочого стану інже�

нерних споруд водогосподарсько�меліоративної інфраструктури.

It has been determined that drained agricultural lands are managed inefficiently due to the high

level of capital investment's deficiency into modernization of water development facilities driven by

a low level of investment attractiveness of agricultural production in areas of risk farming. The main

trends of financing interfarm and intrafarm networks of water development facilities as well as

meliorative measures in Volyn' region have been analysed, which gave ground to substantiate the

expediency to diversify the forms, methods and sources of investment provision of regional

hyrdroeconomical and land�reclamation sub�complex.

It has been substantiated that in case of withdrawing the moratorium on free circulation of drained

agricultural lands, securitisation would be an efficient method to attract private investment, which

implies issuing debt or equity securities secured on land assets. It has been proven that under the

conditions of absence of integrated entrepreneurial holding associations in drainage areas of Polissya
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Аграрний сектор в останні роки став однією з ос�

новних структуроутворюючих складових національної

економіки у зв'язку з нарощенням експортного потен�

ціалу та підвищенням рівня концентрації сільськогоспо�

дарського виробництва. Це створило передумови для

подальшого зростання рівня капіталізації суб'єктів агар�

ного підприємництва через раціональніше використан�

ня агроресурсного потенціалу, в тому числі і в зоні ри�

зикового землеробства. До зони ризикового землероб�

ства відносяться зрошувані та осушені сільськогоспо�

дарські угіддя, а також гірські території. Особливо ак�

туальним у контексті соціально�економічного відрод�

ження депресивних територій є відтворення осушених

сільськогосподарських угідь, площа яких у всеукраїнсь�

кому масштабі перевищує 3 млн га.

Практика попередніх років свідчить, що не було до�

сягнуто запрограмованих результатів щодо повернення у

продуктивний сільськогосподарський оборот осушених

сільськогосподарських угідь через відсутність надійних

форм та джерел інвестування проектів реінжинірингу осу�

шених земель та відновлення мереж гідротехнічних спо�

руд, які обслуговували ці землі. Однією з причин інвестиц�

ійного дефіциту щодо відтворення осушених сільськогос�

подарських угідь є наявність мораторію на вільний обо�

рот сільськогосподарських угідь, що не дозволяє повною

мірою використовувати земельний актив для залучення

банківських кредитів та входження в статутні фонди кор�

поративних, кооперативних та кластерних утворень. З ог�

ляду на сказане, розробка теоретико�методологічних за�

сад та інституціонального забезпечення залучення інвес�

тицій у відтворення осушених земель є важливою складо�

вою нового концепту фінансово�економічного регулюван�

ня природокористування в зоні ризикового землеробства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні засади та практичні реко�

мендації стосовно формування інституціонального

підгрунтя інвестування процесів відновлення осушених

земель розглядаються у працях українських вчених [3;

6; 7; 9], зокрема аналізуються сценарії пролонгації чи

зняття мораторію як інституціональної передумови мож�

ливості чи неможливості використовувати земельні ак�

тиви як заставу для отримання кредитних ресурсів. На�

водяться міркування щодо впровадження угод держав�

но�приватного партнерства стосовно залучення інвес�

economic region, the cooperation and clustering would be the efficient forms of increasing the

investment potential of modernization of networks of water development facilities and land�

reclamation systems, that allow to consolidate investment opportunities of private agricultural busi�

nesses as regards restoring operational state of engineering works of hyrdroeconomical and land�

reclamation infrastructure.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, гідротехнічні споруди, модернізація, диверси�
фікація, кластеризація, сек'юритизація.

Key words: investment, investment attractiveness, water development facilities, modernization, diversification,
clustering, securitisation.

тицій у відтворення інженерних споруд меліоративних

систем, пропонуються напрями агропромислової інтег�

рації як ефективного засобу нарощення інвестиційного

потенціалу реінжинірингу меліорованих територій. Не

завжди системним є підхід щодо вибору пріоритетів за�

лучення інвестицій у відтворення осушених земель че�

рез домінування галузевих пріоритетів фінансування ме�

ліоративних заходів у відриві від необхідності дотри�

мання принципів комплексного природокористування в

зоні ризикового землеробства.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є виявлення існуючих та можливих

форм залучення інвестицій у водогосподарсько�меліо�

ративний підкомплекс в частині відновлення інженерної

інфраструктури меліоративних систем та реінжинірингу

осушених земель, аналіз основних тенденцій фінансуван�

ня проектів відновлення мереж гідротехнічних споруд та

меліоративних заходів у Волинській області, обгрунту�

вання перспективних форм інвестиційного забезпечення

відновлення потенціалу осушених земель через поширен�

ня інтеграційних процесів в аграрній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрна сфера зони осушення і в період руйнації

командно�адміністративної системи, і в перехідний пе�

ріод, і в період становлення ринкових відносин не

відзначалася стабілізацією обсягів сільськогосподарсь�

кого виробництва та ефективним використанням агро�

ресурсного потенціалу меліорованих територій.

Найбільш характерними ознаками інженерної ін�

фраструктури меліоративних систем у зоні осушення є

моральне та фізичне старіння колекторно�дренажної

мережі, недосконалість існуючих технологій управління

водним режимом осушених грунтів, низький рівень експ�

луатації внутрішньогосподарської меліоративної мережі,

зниження водопропускної здатності мережі відкритих

каналів внаслідок їх замулення та заростання. Замулен�

ня та заростання мережі відкритих каналів негативно

впливає також на ефективність захисту населених пунктів,

об'єктів соціального призначення, лісових масивів, роз�

ташованих на меліорованих територіях [6].

Вибір пріоритетів інвестування відтворення осуше�

них земель має кореспондуватися з Концепцією ефек�

тивного використання осушених земель гумідної зони

України, яка передбачає на першому етапі: вдоскона�

лення структури управління меліоративними системами,

проведення інвентаризації та паспортизації осушених
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земель та водних об'єктів, оцінку їх екологічного стану,

визначення напрямків та обсягів використання або ре�

натуралізації; розроблення основних підходів до модер�

нізації та реконструкції меліоративних систем; еколо�

го�економічне обгрунтування основних напрямів по�

дальшого використання осушених земель при їх рена�

туралізації. На другому етапі виконання Концепції пе�

редбачається: виконання робіт з ремонту, модернізації

та часткової реконструкції меліоративних систем на

площі 1,8 млн га; виведення малородючих осушених

земель із сільськогосподарських угідь (консервація);

періодичне проведення агромеліоративних заходів для

покращення родючості осушених грунтів (глибоке ме�

ліоративне розпушення важких мінеральних грунтів,

кротування, хімічна меліорація) [6].

Волинська область є одним з тих регіонів, розвиток

аграрного сектора яких значною мірою залежить від

ефективності функціонування гідромеліоративних сис�

тем, які обслуговують землі, що знаходяться в зонах осу�

шення [1]. Значні структурні зміни, що відбулися в аграр�

ному секторі адміністративних районів, на території яких

знаходиться переважна більшість площ осушених зе�

мель, вимагають розробки ефективного інструментарію

еколого�економічного регулювання використання потен�

ціалу даної категорії земель шляхом розширення спект�

ра джерел інвестиційного забезпечення меліоративних

заходів, зростання обсягів фінансування цих заходів за

відповідними бюджетними програмами, використання

сучасних форм державно�приватного партнерства.

За період із 2000 по 2014 р. у динаміці фактичних

обсягів фінансування меліоративних заходів з Держав�

ного бюджету по бюджетній програмі "Експлуатація

державного водогосподарського комплексу та управ�

ління водними ресурсами" спостерігалася в цілому вис�

хідна тенденція. Зокрема у 2004 році порівняно з 2000

роком обсяги фінансування меліоративних заходів

збільшилися на 4 млн грн., у 2008 році порівняно з

аналогічною базою — на 14 млн грн., у 2012 році — на

22 млн грн. (рис. 1). Таке зростання було пов'язане з

поступовою девальвацією національної грошової оди�

ниці, що вимагало механічного збільшення обсягів

фінансування меліоративних заходів у зв'язку з подо�

рожчанням паливно�мастильних матеріалів, комплекту�

ючих, транспортних засобів.

Незважаючи на ритмічне зростання фактичних обсягів

фінансування меліоративних заходів з Державного бюд�

жету України по названій вище бюджетній програмі у Во�

линській області, обсяги фінансування цих заходів за ціна�

ми 2008 року не демонструють чіткої тенденції до зрос�

тання. Зокрема у 2004 році обсяг фінансування меліора�

тивних заходів у цінах 2008 року склав 13 млн грн., що є

рівним аналогічному показнику 2012 року.

Основу меліоративних систем у зоні осушення скла�

дають міжгосподарські та внутрішньогосподарські ме�

режі гідротехнічних споруд. Міжгосподарські гідро�

технічні споруди знаходяться в державній власності,

оскільки забезпечують водорегулюючий режим в зоні

осушення та в системах водопостачання в цілому. Внут�

рішньогосподарські мережі гідротехнічних споруд на

осушених землях у докризовий період (початок 90�х

років) належали сільськогосподарським підприємствам

та утримувалися за їх рахунок. Найбільш відчутні дефор�

маційні процеси в аграрному секторі відбулися в зоні

Полісся, що призвело до ліквідації переважної більшості

сільськогосподарських підприємств. Землі цих підпри�

ємств були розпайовані між колишніми їх членами, що

позбавило внутрішньогосподарські мережі єдиного гос�

подаря і призвело до перебоїв фінансування їх рекон�

18

21 22

25

28 27

7
10

12
13 14 15

17
14

11

9
7

6
4

33

17
15

14

6

17
15 15 13 13

y = 1,9943x - 1,6365
R2 = 0,9846

y = -0,122x2 + 2,4045x + 3,9718
R2 = 0,8587

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
.

           "
      "  2000-2014 .   ,

 
          "  

     "  2000-2014 .      2008
,   

Рис. 1. Обсяги фінансування меліоративних заходів з Державного бюджету України
по бюджетній програмі "Експлуатація державного водогосподарського комплексу

та управління водними ресурсами"
Джерело: розраховано за матеріалами Волинського обласного управління водних ресурсів.
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струкції та модернізації. Вихід з ладу внутрішньогоспо�

дарських мереж призвів до зниження врожайності ос�

новних сільськогосподарських культур у зв'язку з по�

гіршенням гідрологічного режиму на цих землях [2].

За період із 2007 по 2014 роки у динаміці фактич�

них обсягів фінансування міжгосподарської мережі

гідротехнічних споруд у зоні осушення у Волинській

області за рахунок коштів загального фонду Держав�

ного бюджету України не спостерігалося чіткої тенденції

як щодо зростання, так і щодо спаду. Найвищий рівень

фінансування спостерігався у 2010 році (737 тис. грн.),

що пов'язано з фінансуванням капітального ремонту за

рахунок коштів, виділених у рамках реалізації бюджет�

них програм по лінії Державного агентства водних ре�

сурсів України (рис. 2). В цілому обсяги фінансування

ремонту міжгосподарських мереж гідротехнічних спо�

руд по лінії Державного агентства водних ресурсів Ук�

раїни не покривають навіть критично необхідних потреб,

не говорячи вже про модернізацію та реконструкцію на�

званих об'єктів водогосподарської інфраструктури.

На жаль, за період із 2007 по 2009 роки фінансу�

вання капітального ремонту не відбувалось, а освоєння

бюджетних коштів спрямовувалося на поточний ремонт.

У 2013 та 2014 роках за аналізований період обсяги

фінансування ремонту міжгосподарської мережі були

найнижчими, зокрема у 2013 році 54 тис. грн., у 2014 —

21 тис. грн. На основі даного аналізу можна зробити вис�

новок, що основною спрямованістю коштів Загального

фонду Державного бюджету України є виконання по�

точного ремонту гідротехнічних споруд, що не модер�

нізує їх техніко�експлуатаційні характеристики і не за�

безпечує прийнятного рівня ефективності регулювання

водного режиму на меліорованих землях.

У динаміці фактичних обсягів фінансування ремонту

міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд у зоні

осушення у Волинській області за рахунок коштів Спе�

ціального фонду в період із 2007 по 2011 роки спостері�

галося зростання. Зокрема у 2011 році обсяг фінансу�

вання за рахунок коштів Спеціального фонду склав 650

тис. грн., що на 456 тис. грн. більше відповідного показ�

ника 2007 року. У 2012 році порівняно з 2011 роком об�

сяги фінансування знизилися на 212 тис. грн. Збільшен�

ня обсягів фінансування ремонту міжгосподарської ме�

режі гідротехнічних споруд у 2010 та 2011 роках пов'я�

зується з фінансуванням капітального ремонту. Зокре�

ма у 2011 році капітальний ремонт міжгосподарських

гідротехнічних споруд був профінансований за рахунок

резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Номінальне зростання фактичних обсягів фінансу�

вання ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних

споруд у зоні осушення у Волинській області як за ра�

хунок коштів Загального, так і Спеціального фонду Дер�

жавного бюджету України не кореспондується з обся�

гами фінансування за даними джерелами, але в цінах

2008 року (рис. 3). Якщо аналізувати динаміку фінансу�

вання ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних

споруд і за рахунок коштів Загального, і Спеціального

фонду Державного бюджету України у цінах 2008 року,

то вимальовується така картина: за період із 2007 по

2014 роки найбільший обсяг фінансування ремонтних

робіт за рахунок коштів Загального фонду мав місце у

2007 році — 634 тис. грн., за рахунок коштів Спеціаль�

ного фонду — у 2008 році — 396 тис. грн.

Отже, на відміну від номінального зростання обсягів

фінансування ремонту гідротехнічних споруд, реально�

го зростання не відбувається. За таких умов підвищен�

ня техніко�технологічного рівня міжгосподарських ме�

реж гідротехнічних споруд є неможливим, що потребує

додаткового залучення фінансових ресурсів, у тому

числі фінансово�банківських установ та підприємниць�

ких структур на основі укладання органами місцевої

влади угод державно�приватного партнерства.
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Рис. 2. Фінансування ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд
в зоні осушення у Волинській області за рахунок коштів Загального та Спеціального фондів

Державного бюджету України у фактичних цінах

Джерело: розраховано за матеріалами Волинського обласного управління водних ресурсів.
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Не менш складна ситуація спостерігається в динаміці

фінансування ремонту внутрішньогосподарської мережі

гідротехнічних споруд у зоні осушення у Волинській

області за рахунок коштів Спеціального фонду Держав�

ного бюджету України, оскільки кошти Загального фон�

ду на ремонт споруд, які не знаходяться у державній

власності, як правило, не виділяються. Суттєве зростан�

ня обсягів фінансування ремонту внутрішньогоспо�

дарської мережі гідротехнічних споруд спостерігаєть�

ся у 2011 році порівняно з попередніми періодами. Зок�

рема в даному періоді порівняно з 2007 роком фактичні

обсяги фінансування зросли на 1963 тис. грн. (рис. 4).

Таке зростання пов'язане з необхідністю проведен�

ня у 2011 році капітального ремонту з метою мінімізації

негативного впливу на сільськогосподарські угіддя та

населені пункти весняного паводку. Зокрема у 2011 році

з резервного фонду Кабінету Міністрів України на ка�

пітальний ремонт внутрішньогосподарської мережі

гідротехнічних споруд було виділено 1524,7 тис. грн., а

у 2012 році — 1339,2 тис. грн. Отже, суттєве зростання

обсягів фінансування ремонту внутрішньогосподарсь�

ких мереж відбулося не завдяки місцевим бюджетам і

власним коштам суб'єктів господарювання, які мали б

бути найбільш зацікавленими в реінжинірингу цих спо�

руд, а завдяки фінансуванню за рахунок коштів резер�

вного фонду Кабінету Міністрів України [2].

Основною причиною виступав брак інвестицій як за

рахунок власних джерел суб'єктів аграрного підприєм�

ництва, так і залучених — на основі отримання банкі�

вських кредитів та іноземних інвестицій, а також реалі�

зації угод державно�приватного партнерства [4; 5].

Значною мірою це пов'язано з низькою інвестиційною

привабливістю сільськогосподарського виробництва в

зоні осушення через високий рівень ризикованості не�

доотримання критично необхідного рівня врожайності

внаслідок технічної несправності інженерних споруд

меліоративних систем, які забезпечували необхідний

водно�повітряний режим для рослинництва. На рівень

інвестиційної привабливості також негативним чином

вплинула природна ренатуралізація значних площ осу�

шених земель, що інтенсифікувала процеси порушення

цілісності земельних масивів та поглибила фрагмен�

тарність в землекористуванні.

Більше того, технічна несправність внутрішньогос�

подарських мереж гідротехнічних споруд та поширен�

ня процесів природної ренатуралізації унеможливлю�

ють перспективи повернення до традиційної спеціалі�

зації сільськогосподарських товаровиробників зони

осушення, яка б дала можливість вийти на потенційно

привабливі ринкові ніші і забезпечити потрібний рівень

капіталізації. Нарощення інвестиційного потенціалу

відновлення осушених земель також гальмує відсутність

повноцінного інституту сільськогосподарського дорад�

ництва, який би зорієнтовував землевласників, земле�

користувачів та товаровиробників в напрямі наявних

можливостей та альтернатив щодо залучення інвестицій

у відновлення інфраструктури водогосподарсько�ме�

ліоративного підкомплексу.

У латентному стану перебуває формування коопе�

ративних та кластерних утворень на базі власників і ко�

ристувачів осушених земель, які, у першому випадку,

консолідували б наявні ресурси для реалізації необхід�

них для всіх учасників проектів відновлення мереж

гідротехнічних споруд, а в другому — розширили б

інституціональне підгрунтя залучення додаткових дже�

рел інвестування. Саме в зоні осушення (мова йде про

поліські райони) кооперація та кластеризація мають

значні перспективи для утвердження, оскільки саме

в цій зоні вертикально інтегровані підприємницькі

об'єднання холдингового типу ще не встигли монополі�

зувати аграрний ринок та сформувати великий банк зе�

мель. Також кооперація і кластеризація створює пере�
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Рис. 3. Фінансування ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд у зоні осушення
у Волинській області за рахунок коштів Загального та Спеціального фондів Державного

бюджету України у цінах 2008 року

Джерело: розраховано за матеріалами Волинського обласного управління водних ресурсів.
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думови для зміцнення позицій сектору особистих се�

лянських господарств, який навіть за наявності значно�

го інвестиційного дефіциту виробляє більшу частину

тваринницької продукції та окремих видів продукції

рослинництва, в першу чергу, картоплі.

Має місце низький рівень концентрації інвестицій в

аграрній сфері зони осушення у зв'язку з високим рівнем

капіталомісткості виробництва сільськогосподарської

продукції, оскільки прийнятний рівень врожайності ви�

магає значних вкладень у відбудову мереж гідротехніч�

них споруд. За таких умовах більш активну роль мають

відігравати органи місцевого самоврядування через

створення разом з підприємницькими структурами до�

говірних (неформальних) та статутних (формальних)

партнерств [10]. Об'єднання сільськогосподарських ви�

робників на основі кластеризації дасть можливість

сформувати матеріально�технічні та організаційні пере�

думови для створення конкуренції агрохолдинговим

формуванням на місцевих ринках сільськогосподарсь�

кої продукції.

На думку вчених ННЦ "Інститут аграрної економі�

ки" НААН України, при кластерній організації агропро�

мислового виробництва малі, середні та великі підприє�

мства агробізнесу — учасники кластерних утворень до�

сягають порівняного з агрохолдинговими формування�

ми рівня конкурентоспроможності, а сам інтеграційний

механізм кластеризації на основі концентрації агропро�

мислового виробництва і спеціалізації його учасників

формує "точки зростання" регіональних і місцевих еко�

номік [10].

Домінування в структурі виробників сільськогоспо�

дарської продукції в зоні осушення особистих селянсь�

ких господарств не дає можливості забезпечувати хоча

б критично необхідний рівень інвестиційного потенціа�

лу для відновлення робочого стану внутрішньогоспо�

дарських мереж гідротехнічних споруд і покращення

тим самим природно�ресурсних умов для виробництва

сільськогосподарської продукції. Концентрація достат�

нього обсягу інвестицій для модернізації внутрішньогос�

подарської мережі гідротехнічних споруд може бути

забезпечена на основі кооперації одноосібників, ос�

кільки організаційна структура, а також формальні та

неформальні кооперативні зв'язки активно мобілізують

внутрішні резерви учасників кооперації на досягнення

максимальних результатів [8].

Найбільш дієвим каталізатором активізації інвести�

ційної діяльності щодо відновлення меліорованих зе�

мель є зняття мораторію на вільний оборот сільсько�

господарських угідь, що дасть змогу сформувати повно�

цінний ринок земель та подолати квазіринковість у пе�

рерозподілі земельних активів і використовувати цілісні

земельно�майнові комплекси, які включають осушені

землі та інженерні споруди меліоративних систем, для

отримання кредитних ресурсів фінансово�банківських

установ. За таких умов потребує належного інституціо�

нального впорядкування механізм сек'юритизації зе�

мельних та земельно�господарських активів, який пе�

редбачає залучення інвестицій на основі випуску пев�

ного виду боргових чи дольових цінних паперів.

Одним із потенційних напрямів, реалізація котрого

дозволить сформувати необхідні фінансові ресурси для

модернізації меліоративних систем в сфері землекори�

стування, є сек'юритизація як метод залучення фінан�

сування, який пов'язаний з випуском цінних паперів, які

мають забезпечення активами, що генерують стабільні

грошові потоки (наприклад, портфель ліквідних земель�

них ресурсів, іпотечних кредитів, лізингові активи, ко�

мерційна нерухомість та інші активи). Метод сек'юри�

тизації можна застосовувати також і для інших типів

активів, у тому числі і досить низьколіквідних видів ак�

тивів, таких як низькопродуктивні земельні ресурси.

Сек'юритизація в основному застосовувалася для

фінансування таких видів активів, які можуть самопога�

шатися, наприклад, іпотека. Але будь�який вид активів
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Рис. 4. Фінансування ремонту внутрішньогосподарської мережі гідротехнічних споруд у зоні
осушення у Волинській області за рахунок коштів Загального та Спеціального фондів

Державного бюджету України
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зі стабільним грошовим потоком, як наприклад, зе�

мельні ресурси, може бути перетворений в індикатив�

ний портфель (тобто портфель, котрий приносить до�

ходи), який забезпечує сек'юритизовані боргові зобов�

'язання. Цінні папери можуть забезпечуватися не тільки

іпотекою, а й ліквідними земельними ресурсами, кор�

поративними та суверенними позиками, споживчим кре�

дитом, фінансуванням за проектами, дебіторською за�

боргованістю по лізингу та індивідуалізованими кредит�

ними угодами. Природа таких інструментів від початку

їх введення в дію передбачає цінні папери, забезпечені

активами.

Застосування сек'юритизації дозволяє отримати для

об'єднань землевласників, фінансових організацій і кор�

порацій ще один спосіб вишукувати нові джерела фінан�

сування — шляхом переведення активів зі своїх балансів

або запозичення під ці активи для рефінансування пер�

винного проекту з меліорації земель за справедливою

ринковою ставкою. Вона дозволяє скорочувати витра�

ти на запозичення, котрі у випадку банків є вищими.

У контексті потреб об'єднань землевласників у до�

даткових фінансових ресурсах для створення та модер�

нізації меліоративних систем вини�

кає необхідність мобілізувати гро�

шові кошти. Згідно зі стандартними

процедурами, знадобилося б отри�

мати позику або продати облігації.

Здатність об'єднання зробити це і

відповідні витрати будуть залежати

від його загального фінансового

стану та кредитного рейтингу. Якщо

воно могло б знайти покупців на не�

продуктивні землі, то можна було б

продати деякі земельні активи без�

посередньо, фактично перетворив�

ши майбутній потік доходів у гро�

шові кошти. Складність полягає в

тому, що для окремих неліквідних

земельних ресурсів вторинний ри�

нок практично відсутній. Але, об�

'єднавши ці земельні активи в пул,

можна мобілізувати грошові кошти

шляхом продажу цього портфеля

емітенту, який, у свою чергу, пере�

творює пул земельних активів в цінні

папери, що можуть вільно розпов�

сюджуватися на фінансових ринках.

Загалом стандартна процедура

процесу сек'юритизації земельних

ресурсів передбачає два етапи (рис.

5). На першому етапі компанія з

тими чи іншими активами (в нашому

випадку об'єднання землевлас�

ників, на балансі якого знаходять�

ся земельні ресурси), що забезпе�

чують доходи (первинний креди�

тор), визначає активи, які вона хоче

зняти зі свого балансу, і об'єднує їх

в пул, який називається індикатив�

ним портфелем. Потім вона продає

цей пул земельних активів емітенту

— структурі, яка створюється, заз�

вичай фінансовою організацією, спеціально для прид�

бання активів і реалізації їх позабалансового статусу в

юридичних та бухгалтерських цілях.

На другому етапі емітент фінансує придбання пулу

активів за рахунок випуску процентних цінних паперів,

що можуть бути в обігу, які продаються інвесторам на

ринку капіталу. Інвестори отримують фіксовані платежі

або платежі з плаваючою ставкою з довірчого рахунку,

котрі формуються фінансовими потоками грошових

коштів, забезпечуваними індикативним портфелем. У

більшості випадків первинний кредитор забезпечує об�

слуговування активів в портфелі, отримує платежі від

початкових користувачів активами і передає їх (за вира�

хуванням плати за обслуговування) безпосередньо струк�

турі спеціального призначення (ССП) або довіреній особі.

Таким чином, сек'юритизація дозволяє сформува�

ти альтернативне і диверсифіковане джерело фінансу�

вання на основі передачі фінансового ризику за земель�

ними активами (і, можливо, також валютного ризику та

ризику платоспроможності) від емітентів до інвесторів.

З метою диверсифікації та перегрупування ризиків,

за умови використання удосконаленої схеми, індикатив�

Рис. 5. Процес сек'юритизації земельних активів у зоні
осушувальних меліорацій
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ний портфель ділиться на кілька частин, так званих

траншів, кожен з яких має різний супутній рівень ризи�

ку і продається окремо. Як прибуток від інвестицій (ви�

плати основної частини земельної ренти), так і збитки

розподіляються по різних траншах в залежності від їх

старшинства. Наприклад, найменш ризикований транш

отримує в першу чергу доходи від базових активів (ви�

соколіквідних земельних ресурсів), тоді як вимоги

найбільш ризикованого траншу стосовно цього доходу

задовольняються в останню чергу. Тому структура се�

к'юритизації має припускати наявність трьох рівнів —

молодший, середній і старший транші. Згідно цієї струк�

тури, очікувані збитки від портфеля концентруються в

молодшому транші або першій збитковій позиції. Він

зазвичай є найдрібнішим з траншів, але пов'язаний з

найбільшим фактичним фінансовим ризиком і отримує

найбільший дохід. Збитки від портфеля вважаються

малоймовірними в старших траншах, які є дуже чутли�

вими до змін якості базових земельних активів, оскіль�

ки інвестори часто фінансують їх придбання за рахунок

запозичення.

Загалом розвиток сек'юритизації земельних активів

в зоні осушення в сучасних умовах значною мірою за�

лежить від розвитку ринку земельних іпотечних об�

лігацій, метою якого є сприяння рефінансуванню цих

фінансових продуктів. Рефінансування на земельному

іпотечному ринку має здійснюватись в контексті розпо�

ділу на первинний і вторинний ринки. На первинному

ринку відбувається оформлення земельних іпотечних

фінансових продуктів під заставу землі за допомогою

сек'юритизації. Об'єктом купівлі�продажу на вторинно�

му є спеціальні цінні папери, що дають право на отри�

мання рентного доходу по земельних активах. Тобто на

первинному ринку утворюється майно, необхідне для

забезпечення прав кредиторів по спеціалізованих цінних

паперах на вторинному ринку. Те, що відбувається на

вторинному ринку залучення коштів, є необхідною умо�

вою для отримання фінансових ресурсів на первинно�

му земельному іпотечному ринку.

Збільшення обсягів інвестицій у водогосподарсько�

меліоративний підкомплекс Волинської області сприя�

тиме модернізації та реконструкції міжгосподарських

та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних спо�

руд, що забезпечить більш продуктивне використання

осушених сільськогосподарських угідь з необхідним

водно�повітряним режимом. Це дасть змогу частково

відновити традиційну сільськогосподарську спеціаліза�

цію поліських адміністративних районів через збалан�

сування розвитку рослинницької та тваринницької га�

лузей, нарощення потужностей органічного землероб�

ства, збільшення біоенергетичної ємкості сільськогос�

подарського виробництва на основі подальшого рецик�

лінгу відходів.

Значні резерви щодо нарощення інвестицій у водо�

господарсько�меліоративний підкомплекс у Волинській

області пов'язані з участю державних адміністрацій та

органів місцевого самоврядування поліських адмініст�

ративних районів в програмах ЄС "Східне партнерство",

зокрема "Україна�Білорусь", "Україна�Польща�Біло�

русь" та інших. Певною інституціональною передумо�

вою участі в програмах Східного партнерства є реалі�

зація проекту ЄС щодо відновлення меліоративних сис�

тем з метою соціально�економічного піднесення

сільських територій у восьми сільських радах Ковельсь�

кого та Ратнівського адміністративних районів.

Перспективним напрямом залучення інвестицій в

агропромислове виробництво та лісове господарство в

зоні осушення є залучення коштів Європейського Со�

юзу на заліснення. Кошти спрямовуються особистим

селянським господарствам та фермерам на збільшення

площі захисних лісосмуг, здійснення агролісомеліора�

тивних заходів та заліснення малопродуктивних земель.

Освоєння інвестицій на заліснення найбільш прискоре�

ними темпами відбудеться в рамках функціонування

кластерного утворення, учасниками якого є суб'єкти

аграрного підприємництва та державні лісогосподарські

підприємства. Перші отримують інвестиції на заліснен�

ня і виступають замовниками певного комплексу лісо�

господарських робіт; другі отримують замовлення і ви�

ступають операторами надання лісогосподарських по�

слуг. Така взаємодія є проявом укладання угод держав�

но�приватного партнерства, що дозволяє отримувати

значний синергетичний ефект без суттєвого перефор�

матування форм власності та організаційно�правових

форм господарської діяльності.

Форсування процесів заліснення малопродуктив�

них земель та збільшення площі захисних лісосмуг

дасть можливість упередити прояви ерозії та дефляції

грунтів, сформувати стійкі агроландшафти і тим самим

підвищити інвестиційну привабливість осушених

сільськогосподарських угідь. Більше того, інвестицій�

на привабливість буде зростати також у зв'язку з тим,

що осушені сільськогосподарські угіддя виступають

сприятливим територіальним базисом розвитку тварин�

ницької галузі, що відповідає теперішнім викликам

формування нового поділу праці у сільськогосподарсь�

кому виробництві, виходячи з необхідності подолання

структурних деформацій в аграрному секторі в цілому

та підвищення конкурентоспроможності сільськогос�

подарського виробництва у зоні ризикового землероб�

ства зокрема.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У зв'язку зі значним інвестиційним дефіцитом щодо

відтворення осушених сільськогосподарських угідь,

який зумовлений численними інституціональними обме�

женнями, виникає необхідність у диверсифікації форм,

методів та джерел інвестиційного забезпечення модер�

нізації, реконструкції та технічного переоснащення

об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних си�

стем та реінжинірингу меліорованих територій.

Аналіз основних тенденцій фінансування процесів

утримання міжгосподарських та внутрішньогоспо�

дарських мереж гідротехнічних споруд у Волинській

області показав відсутність критично необхідного

спектра джерел інвестування проектів відтворення

об'єктів водогосподарсько�меліоративного підкомп�

лексу, що не дає можливості повною мірою оновити

частково демонтоване та фізично спрацьоване гідро�

технічне обладнання, яке в даний момент не забезпе�

чує необхідного водно�повітряного режиму для веден�

ня високопродуктивного сільськогосподарського ви�

робництва.
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Інституціональною передумовою суттєвого наро�

щення інвестиційних потоків щодо відтворення осуше�

них земель є зняття мораторію на їх вільний оборот, що

дасть можливість використовувати ці земельні активи

як заставу при емісії боргових та дольових цінних па�

перів (мова йде про інституціоналізацію механізму се�

к'юритизації як інноваційної форми залучення інвес�

тицій на основі випуску цінних паперів під заставу пев�

ного виду активів).

Значний потенціал щодо нарощення інвестицій у

відтворення осушених земель пов'язується з поширен�

ням кооперації та кластеризації, які передбачають кон�

солідацію організаційного потенціалу та фінансових

можливостей особистих селянських господарств та

фермерів, що сформує необхідну базу інвестиційного

забезпечення внутрішньогосподарських мереж гідро�

технічних споруд, що в кінцевому підсумку дасть мож�

ливість підвищити рівень врожайності сільськогоспо�

дарських культур основної спеціалізації і забезпечити

більш високий рівень капіталізації сільськогосподарсь�

кого виробництва в зоні ризикового землеробства.
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