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ВСТУП
В умовах світової фінансової кризи державна

підтримка сільськогосподарського виробництва набу-
ває широкого значення, особливо в питаннях інвесту-
вання.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є вивчення регуляторних аспектів інве-

стування в сільському господарстві за державної
підтримки, а також визначення джерел їх фінансового
забезпечення.

РЕЗУЛЬТАТИ
У 2009 році урядом прийнятий Закон України "Про

Державний бюджет України на 2009 рік", в якому виз-
начені засади прямого стимулювання розвитку інвести-
ційної діяльності в Україні, а саме: у державному бю-
джеті протягом останніх років передбачено кошти на на-
дання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів у
галузях економіки, а також фінансову підтримку інвес-
тиційних проектів через механізм здешевлення кредитів,
підтримку вітчизняного машинобудування агропромис-
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лового комплексу, часткову компенсацію вартості
складної сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва, про що свідчать дані табл. 1 [1].

Постановою КМУ 1 березня 2007р. №329 затвер-
джено Порядок використання у 2007 році коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для фінансової підтрим-
ки інвестиційних проектів, а в 2009 році Законом Украї-
ни "Про Державний бюджет України на 2009 рік" визна-
чено заходи по операціях фінансового лізингу вітчизня-
ної сільськогосподарської техніки на суму 153030,2
тис.грн. Як свідчать дані табл. 1, за останні 5 років з дер-
жавного бюджету всього виділено 3291,9 млн грн., в тому
числі за рахунок загального фонду — 3217957,3 тис.грн.,
спеціального фонду — 742442,7 тис. грн. [1; 8; 9].

Урядом також розпочато роботу Державного аген-
тства України з інвестицій та інновацій створеного у 2005
році, яке є спеціально уповноваженим центральним ор-
ганом виконавчої влади у сфері інвестиційної та іннова-
ційної діяльності. Його робота спрямовується і коор-
динується Кабінетом Міністрів України через Міністра
економіки України. Основними завданнями цієї органі-
зації є участь у формуванні та забезпеченні реалізації

державної політики у сфері
інвестицій, створення націо-
нальної системи розвитку для
забезпечення проведення
ефективної державної полі-
тики, а також координація
роботи центральних органів
виконавчої влади у сфері ін-
вестиційної діяльності.

Державне агентство Ук-
раїни з інвестицій та інновацій
визначене розпорядником
державної програми "Фінан-
сова підтримка інноваційних
та інвестиційних проектів, у
першу чергу з впровадження
передових технологій, що ре-
алізуються в галузях еконо-
міки, у тому числі технологі-
чними парками через ме-

Таблиця 1. Розподіл видатків розвитку з Державного бюджету

України для здійснення фінансового забезпечення

агропромислового виробництва, тис. грн.
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ханізм здешевлення кредитів".
17 липня 2009 року відбулося
підписання договору щодо
створення інноваційного тех-
нологічного кластеру
"Сільськогосподарське маши-
нобудування", з центром у м.
Мелітополь (Запорізька обл.),
у рамках створюваного Дер-
жавним агентством України з
інвестицій та інновацій націо-
нального інноваційного клас-
тера "Нові машини". Засновни-
ками виробничого кластера є
Дніпровський регіональний
центр інноваційного розвитку,
Придніпровський науковий
центр НАН України та МОН
України, Таврійський держав-
ний агротехнічний університет,
Громадська організація "Тех-
нологічний парк "Машино-
будівні технології", Громадська організація "Інновацій-
но-технологічний кластер "АгроБУМ". Кластер ство-
рюється з метою сприяння інноваційному розвитку і
підвищенню конкурентоспроможності продукції
суб'єктів сільськогосподарського машинобудування,
формування ефективної системи взаємодії між підприє-
мствами — учасниками кластера, і споживачами про-
дукції, формування в рамках кластеру скоординованої
технологічної і ринкової політики розвитку сільськогос-
подарського машинобудування України на базі кращих
інноваційних технологій. Створення такого кластеру
дозволить прискорити виробництво конкурентоспро-
можної інноваційної продукції у сфері сільськогоспо-
дарського машинобудування, що буде споживатися не
лише в країні, а й далеко за її межами. З метою реалі-
зації законодавчо визначених пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності, а також з урахуванням існую-
чого потенціалу та регіональних ініціатив агентство Дер-
жінвестицій працює над створенням 10 національних
інноваційних кластерів, а саме: "Нові машини" (Дніпро-
петровськ), "Нові матеріали" (Харків), "Біотехнології"
(Львів), "Нові продукти харчування" (Київ та Київська
обл.), "Нові технології природокористування" (До-
нецьк), "Інноваційна культура суспільства" (Київ), "Нові
силові установки та рушії" (Запоріжжя), "Енергетика
сталого розвитку" (Київ), "Транзитний потенціал Украї-
ни" ("Розвиток транзитного потенціалу") (Одеса), "Тех-
нології інформаційного суспільства" (Київ). 8 липня 2009
року своєю Постановою №220 Президія НАН України
схвалила Порядок створення та функціонування націо-
нальних інноваційних кластерів, розроблений робочою
групою з представників Держінвестицій України та НАН
України [7].

Створення національного інноваційного кластера
"Нові машини" (м. Дніпропетровськ) передбачається у
формі об'єднання низки технологічних інноваційних
кластерів: "Сільськогосподарське машинобудування"
(м. Мелітополь), "Ракетобудування" (м. Дніпропет-
ровськ), "Авіабудування" (м. Запоріжжя), "Гірниче ма-
шинобудування" (м. Кривий Ріг), "Приладобудування"
(м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.), "Металургій-
не машинобудування" (м. Дніпропетровськ), "Інфра-

структурно-інформаційний кластер" (м. Запоріжжя).
Наступним кроком Державного агентства України

з інвестицій та інновацій є визначення його розпоряд-
ником державної інвестиційної програми "Надання кре-
дитів на реалізацію інвестиційних проектів у галузях
економіки, у першу чергу з впровадження передових
енергозберігаючих технологій та технологій з виробниц-
тва альтернативних джерел палива", порядок якого зат-
верджено Постановою КМУ від 14 березня 2007 р.
№455. Пунктом 4.2.5 статті 4 Закону України "Про опо-
даткування прибутку підприємств" передбачено, що
суми коштів або вартість майна, що надходять платни-
ку податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій
у корпоративні права, емітовані таким платником подат-
ку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з
договорами про спільну діяльність на території України
без створення юридичної особи, не включаються до
складу валового доходу [5;10].

Таким чином, законом передбачається, що з таких сум
коштів не стягується податок на прибуток підприємств, що
має ряд переваг поряд з іншими видами інвестицій.

У структурі джерел фінансування капітальних інвес-
тицій найбільшу питому вагу (62%) займають власні
кошти підприємств та організацій (табл. 2).

Дані таблиці свідчать, що в 2008 році основним дже-
релом фінансування інвестицій в основний капітал за-
лишаються кошти підприємств, кредити банків та інші
позики.

Обсяг інвестиційних витрат у звітному періоді склав
10,9 млрд грн., з яких найбільша сума — 68,9% — була
спрямована на придбання машин та обладнання. Най-
більший обсяг інвестиційних витрат припадає на підприє-
мства машинобудування (2,6 млрд грн.). В розрізі регі-
онів найвищі показники інвестиційних витрат мають
підприємства: Донецької (2,6 млрд грн.); Луганської (1,3
млрд грн.); Дніпропетровської (1,2 млрд грн.) областей
та м.Києва (1,7 млрд грн.).

Понад 90% підприємств здійснювали інвестиції за
рахунок власних коштів, обсяг яких становив майже три
чверті загального обсягу витрат (8,0 млрд грн.). Кредити
на суму 2,0 млрд грн. отримали 145 підприємств. Кошти
іноземних інвесторів, обсяг яких становив 0,3 млрд грн.
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Таблиця 2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за

січень-вересень 2008 року
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(3,2%), залучили 23 підприємства. Лише 44 підпри-
ємства отримали підтримку держбюджету та 13 —
місцевих бюджетів (їх сукупний обсяг становив 152,1
млн грн., або 1,4%) (табл. 3).

Кабінетом Міністрів України 1 серпня 2006 року
прийнято розпорядження № 447-р "Про схвалення Кон-
цепції створення індустріальних (промислових) парків",
якою передбачене поетапне впровадження заходів
щодо створення індустріальних (промислових) парків,
зокрема на першому етапі (2006—2007 роки) передба-
чається розроблення нормативно-правової бази з пи-
тань створення та функціонування індустріальних (про-
мислових) парків, визначення перспективних територій
для розміщення індустріальних (промислових) парків,
започаткування реалізації пілотних проектів створення
індустріальних (промислових) парків [11].

Здійснення заходів з реалізації Концепції дасть змо-
гу створити: сприятливі умови для розміщення в регіо-
нах нових підприємств, у тому числі іноземних; активі-
зувати залучення інвестицій; збільшити надходження до
бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів); на-
дати нові робочі місця; забезпечити ефективне викори-
стання потенціалу підприємств; збільшити обсяги вироб-
ництва конкурентоспроможних товарів; прискорити
процеси реструктуризації в аграрній, машинобудівній та
в інших галузях економіки. Надалі уряд приймає Закон
України "Про внесення змін до Закону України "Про
банки і банківську діяльність", що сприятиме розвитку
банківської системи України через широке залучення
іноземного капіталу, застосування сучасних банківсь-
ких технологій, розширенню спектра та якості банківсь-
ких послуг для споживачів, а також сприятиме приско-
ренню вступу України до Світової організації торгівлі.
З боку держави створене сприятливе поле для здійснен-
ня інвестиційної діяльності Законами України "Про іно-
земні інвестиції", "Про режим іноземного інвестування",
"Про державну програму заохочення іноземних інвес-
тицій в Україні" [2; 3; 4; 6].

Протягом останніх 3 років 1035 підприємств реалі-
зовували продукцію машинобудування на суму 13,4
млрдгрн. Із загальної кількості інвестиційних
підприємств 420 реалізовували продукцію, нову для рин-
ку України. Її обсяг становив 22,3 млрд грн., майже по-
ловину з них становили підприємства машинобудуван-
ня, обсяг реалізації яких склав 9,6 млрд грн., або 11,2%
обсягу реалізованої продукції галузі. Продукцію, що
була новою тільки для підприємства (вже виготовляла-
ся на інших підприємствах, але є новою або істотно по-
ліпшеною для даного підприємства), реалізовували 743
підприємства (17,9 млрд грн., або 3,0% обсягу реалізо-
ваної промислової продукції). Як і в попередні роки,

значну їх кількість склали
підприємства машинобудуван-
ня — 204 (3,8 млрд грн., або
4,4%). За обстежувані три роки
інвестиційною діяльністю зай-
малися 1820 підприємств (або
17,6% загальної кількості об-
стежених підприємств), в тому
числі майже 73% здійснювали
придбання машин, обладнання
та програмного забезпечення
для виробництва.

ВИСНОВКИ
Так, формування та забезпечення реалізації дер-

жавної політики у сфері інвестицій, створення націо-
нальної системи розвитку для забезпечення проведен-
ня ефективної державної політики, а також координа-
ція роботи центральних органів виконавчої влади у
сфері інвестиційної діяльності надасть змогу підвищи-
ти результати сільськогосподарського виробництва.

З метою реалізації законодавчо визначених пріори-
тетних напрямів інвестиційної діяльності, а також з ура-
хуванням існуючого потенціалу та регіональних ініціа-
тив створений кластер дозволить прискорити виробниц-
тво конкурентоспроможної продукції у сфері сільсько-
господарського машинобудування, що буде спожива-
тися не лише в країні, а також за кордоном.
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Таблиця 3. Розподіл обсягу фінансування інвестиційної діяльності

за джерелами, %


