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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ 

ПРОЕКТАМИ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ  
 

В статті розглянуто основні джерела інвестицій на меліорованих 
землях в розвинених країнах світу. Досліджено фінансову участь 

розвинених країн у інвестиційних проектах на меліорованих землях. 
В статті окреслено особливості державної підтримки інвестицій-

них проектів у водогосподарській галузі та систематизовано світо-
вий досвід державного регулювання інвестиційної діяльності водо-
господарського комплексу як природної монополії. Визначено пе-
рспективи використання зарубіжного досвіду із управління інвес-
тиційними проектами на меліорованих землях в Україні для фор-

мування сприятливого інвестиційного клімату. Запропоновано 
шляхи підвищення рекомендації для активізації інвестиційних 
процесів та підвищення ефективності управління інвестиційними 

проектами на меліорованих землях. 
Ключові слова: інвестиції, проект, управління, фінансування, мелі-
оровані землі. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Економічне зрос-
тання підприємств в будь-якій економіці визначається інтенсивністю ін-

вестиційних процесів, їх спрямованістю та можливістю регулювання для 

вирішення пріоритетних завдань. Меліоровані землі − це фактично 

страховий фонд держави. Від ефективного їх використання та збере-

ження значною мірою залежить продовольча безпека, економічна і со-

ціальна ситуація в країні. Забезпечення стабільного та ефективного 

функціонування аграрного сектора економіки неможливе без істотного 
зменшення його залежності від несприятливих природно-кліматичних 

умов шляхом проведення гідротехнічних меліорацій – зрошення у зоні 

недостатнього зволоження, осушення та водорегулювання – в зоні 

надмірного зволоження. Багатовіковий досвід свідчить, що меліорація 

земель у багатьох країнах відіграє вирішальну роль у стабільному і га-

рантованому веденні аграрного виробництва, одержанні високих уро-

жаїв [1]. 

Інвестиційні проекти на меліорованих землях передбачають карди-

нальне оновлення техніки та технологій. Фізична та моральна зноше-
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ність основних засобів позначається як на якості й вартості продукції, 

так і на фінансовій стійкості підприємств, що експлуатують меліоро-

вані землі, їх конкурентній позиції, здатності залучати й освоювати ін-
вестиції. У процесі розробки і реалізації інвестиційних проектів на ме-

ліорованих землях перед суб’єктами господарювання постають питан-

ня прийняття ефективних проектних рішень в умовах значної невизна-

ченості і ризику. В сучасних умовах, на етапі інституціоналізації наці-

онального ринку капіталу традиційні  підходи до управління інвести-

ційними проектами і прийняття проектних рішень не відповідають ви-

могам, що висуваються  власниками підприємств. 

Зарубіжний досвід управління інвестиційними проектами на меліо-

рованих землях свідчить про глобальний характер проблеми, тому 

особливої актуальності набуває адаптація міжнародного досвіду до 

умов української економіки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у роз-

виток економіки сільськогосподарських підприємств та водогосподар-

ських організацій, зокрема теорії управління інвестиційною діяльністю 

підприємств, що експлуатують меліоровані землі, становлять численні 

теоретичні та практичні дослідження Андреєвої Н., Бланка І., Геєця В., 

Голяна В., Гуменюка В., Дем’яненка М., Кисіля М., Кожушка Л., Кро-

пивка М., Крупки Я., Лапіна Є., Майорової Т., Пасхавера Б., Переса-

ди О., Підлісецького Г., Саблука П., Сохнича І., Хвесика М. та ін. Од-

нак, незважаючи на значні напрацювання, невирішеними залишаються 

питання систематизації зарубіжного досвіду стосовно джерел інвесту-

вання, особливостей фінансування проектів на меліорованих землях, 

державного регулювання інвестиційної діяльності водогосподарських 
організацій та визначення перспектив використання зарубіжного до-

свіду із управління інвестиційними проектами на меліорованих землях 

в Україні. 

Метою статті є дослідження та систематизація зарубіжного досві-
ду та формулювання рекомендацій для підвищення ефективності 

управління інвестиційними проектами на меліорованих землях. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах ринкової моделі 

господарювання держава відіграє визначальну роль у формуванні умов 

функціонування суб’єктів господарювання у зарубіжних країнах. При 

цьому і прихильники нерегульованої ринкової моделі, і прихильники 

державного регулювання ринкового механізму відзначають, що втру-
чання держави в відтворювальні процеси на меліорованих землях є не-

обхідною умовою нормального його функціонування. Аналіз світового 

досвіду розвитку сільськогосподарського виробництва на меліорова-



Випуск 1(73) 2016 р. Серія «Економіка» 

 172

них землях свідчить, що найбільших успіхів досягли ті країни, де були 

побудовані і належним чином використовуються меліоративні системи 

на рівні національних програм. Меліоровані землі відіграють провідну 

роль у формуванні сільськогосподарського балансу світу, займаючи 

17% оброблюваних земель, дають близько 50% світової аграрної про-

дукції. Так, наприклад, у США площа меліорованих земель складає 

60% від загальної площі ріллі; Німеччині – 50%; Нідерландах – 100%; 

Росії – 8% меліорованих земель [2, С. 34]. Оскільки площі осушуваних 

земель є значними, тому вивчення питання подальшого використання 
таких сільськогосподарських земель та залучення інвестицій у їх стале 

використання залишається актуальним. 

Досвід більшості країн світу показує, що їх державна політика, 

спрямована на підтримку гідромеліоративних заходів, включає лізинг, 

пільгове кредитування землекористувачів, пільгове оподаткування, пе-

редачу меліорованих земель в довгострокове користування фермерам. 

Така діяльність вимагає значних коштів, загальнодержавного плану-

вання, оскільки чисто ринкові важелі не можуть вирішити таку задачу 

[3]. Інвестиції направляються не лише на програми підтримки меліо-

рації, але і на компенсацію експлуатаційних витрат (табл. 1). 

Економічно розвинені країни світу використовують досить різні 

форми інвестування водогосподарської галузі. В табл. 2 представлено 
форми фінансової участі розвинених країн у інвестиційних проектах на 

меліорованих землях. 

З табл. 2 можна побачити, що для високорозвинених країн (США, 

Австрія, Іспанія, Італія) притаманне повне фінансове забезпечення су-

спільно значимих інвестиційних проектів на меліорованих землях. Ос-

новним джерелом повернення коштів є загальні податки і збори. Така 

державна участь пояснюється необхідністю забезпечення надійності ре-

алізації проектів. Розглядаючи субсидування інвестиційних проектів на 

меліорованих землях, варто відзначити, що в Австралії, Італії, Нідерла-

ндах, Великобританії розмір допомоги знаходиться в межах від 20 до 

80%. В країнах з низьким рівнем розвитку (Бангладеш, Пакистан, Таї-
ланд, Мексика) субсидії надаються також при експлуатації проектів. 

Кошти повертаються у вигляді спеціальних податків. Дієвим інстру-

ментом для розвитку інвестиційних процесів в економічно розвинених 

країнах (Японія, Австралія, Нідерланди тощо) є надання пільгових 

кредитів строком до 50 років з низькими кредитними ставками (до 4% 

річних). 
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Таблиця 1 

Джерела інвестицій на будівництво та реконструкцію меліоративних 

систем в країнах світу (систематизовано автором на основі [4; 5]) 

Країна 

Інвестиції в 

будівництво 

меліоративних 

систем 

Експлуатаційні 

витрати 

Плата за воду  

користувачами 

США 
державний 

бюджет 

державний  

бюджет 

0,04-1,0 дол./м3 з 

державною дотаці-

єю 36-97% 

Ізраїль, Індія, 

Індонезія, 

Ірак, Іран 

державний 

бюджет 

державний  

бюджет 

0,002-0,014 дол./м3 

диференційовано 

від розміру додат-

кового доходу 

Японія 

державний 

бюджет + 20% 

за рахунок фе-
рмерів 

державний  

бюджет + 60%  

за рахунок  
фермерів 

ціна пропорційна 

площі зрошення 

Болгарія, 

Греція, Іспа-

нія, Італія, 

Португалія, 

Франція 

державний 

бюджет + міс-

цеві бюджети, 

частково за ра-

хунок ферме-

рів 

державний  

бюджет + місцеві 

бюджети, част-

ково за рахунок 

фермерів 

ціна пропорційна 

площі зрошення 

КНР 
державний 

бюджет 

державний  

бюджет 
безкоштовно 

 

Державна підтримка інвестиційних проектів у водогосподарській 

галузі в кожній країні має свої особливості. Так, міністерства сільського 

і лісового господарства функціонують в Німеччині, Фінляндії, Австрії; де-

партамент економіки – в Швейцарії, а от у США функції забезпечення та 

підтримки водного господарства покладені на міністерство внутрішніх 
справ. У Росії використовують програмно-цільовий підхід до управ-

ління, який передбачає, що державні кошти розподіляються згідно 

ефективності експлуатації меліорованих земель. Перевага надається 

тим проектам, в які вкладають власні кошти землекористувачі.  
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Таблиця 2 

Фінансова участь розвинених країн у інвестиційних проектах на  

меліорованих землях [5; 6] 

Фінансова участь держави Форми  

фінансової 

участі  

держави 
Інвестування Експлуатація 

Повернення 

авансованого 

капіталу 

протиповеневих заходів (США, Туреччина) 

рекреаційних заходів 

(США) 
- 

науково-дослідних та 

дослідно-
конструкторських робіт 

(Австрія, Іспанія) 

- 

Повне  

фінансове 

забезпечення 

проектів у депресивних регіонах (Італія) 

Податки 

30-45% вартості проек-

ту (Австралія, Італія) 

35-45% річного роз-

міру експлуатацій-

них витрат (Італія) 

40-70% вартості проек-

ту (Греція, Китай, Ні-

дерланди, Франція) 

до 20% річного роз-

міру експлуатацій-

них витрат (Бангла-

деш, Індонезія, Па-

кистан, Таїланд) 

Субсидії 

20-80% вартості проек-

ту (Великобританія) 

залежно від фінансо-

вого стану землеко-

ристувачів (Венесуе-

ла, Мексика) 

Спеціальні 

податки 

100% вартості проекту 
(Японія) 

- 

Пільгові 
кредити 

35-60% вартості проек-

ту (Австралія, Нідерла-

нди, Фінляндія) 

- 

Погашення 
кредитів 

 

Інвестування водогосподарських організацій та сільськогосподар-

ських підприємств, які експлуатують меліоровані землі, залежить від 

їх статусу як природних монополій. Управління в цілому водогоспо-

дарським комплексом, як природною монополією, у всіх країнах світу 

відбувається по-різному. Врахування особливостей інвестування для 

регулювання діяльності водогосподарського комплексу, як природної 

монополії, наведено в табл. 3. 
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Таблиця 3 

Світовий досвід державного регулювання інвестиційної діяльності во-

догосподарського комплексу як природної монополії [4; 5; 7] 

Країна Регулюючий  

орган 

Особливі умови регулювання  

та інвестування 

США 
Федеральна  

комісія 

Встановлення природоохоронних норм та 

норм безпеки на федеральному рівні. Ін-

вестиції залучаються на різних рівнях  

Латвія Муніципалітет 

Регулюючий орган сформовано міською 

або селищною радою населеного пункту, 

який вирішує питання залучення інвести-

цій 

Німеччина Муніципалітет 

Послуги надаються місцевими водопо-

стачальними компаніями, що перебува-

ють у муніципальній власності. Інвестиції 

залучаються із різних джерел  

Велико-

британія 

Управління з 

питань ринків 
послуг водопо-

стачання 

Можливість вибору водопостачальника 

користувачем.  Управління з питань рин-
ків послуг водопостачання визначає мак-

симальні ціни та потреби в інвестиціях  

Франція Муніципалітет 

Тендери на право надавати послуги з во-

допостачання у межах муніципалітету. 

Використання державно-приватного пар-

тнерства у вигляді концесії. Залучення 

державних та приватних інвестицій 

 

Як видно з табл. 3, у водогосподарсько-меліоративному комплексі 

провідних країн світу держава відіграє важливу роль. В сучасних умо-

вах господарювання держава відіграє визначальну роль й у формуван-

ні умов функціонування аграрних товаровиробників у зарубіжних кра-

їнах, особливо на меліорованих землях.  

З метою з’ясування специфіки взаємовідносин водогосподарських 
організацій та сільськогосподарських підприємств варто розглянути 

сучасні моделі регулювання інвестиційної діяльності саме в аграрній 

сфері зарубіжних країн. Інвестиційний клімат в США є досить яскра-

вим і привабливим для інвесторів і в той же час служить наочним при-

кладом для інших країн. Сьогодні США входить в першу п’ятірку кра-

їн за об’ємами залучення іноземного капіталу в економіку своєї країни 

(в середньому близько 20% світового рівня). У США модель стимулю-

вання притоку капіталу в аграрну сферу, особливо на меліорованих 
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землях, заснована на концепції забезпечення особливого податкового 

режиму сільгоспвиробників [8, С. 80]. Дана модель для забезпечення 

притоку коштів інституційних інвесторів передбачає іпотеку (через 

надання державних гарантій для мінімізації ризиків втрат вкладеного 

капіталу, придбання сільськогосподарських іпотечних паперів і випуск 

на їхній основі емісійних іпотечних цінних паперів).  

Об’єднання країн Європи в єдиний економічний союз обумовлює 

відповідну інвестиційну політику. Основними джерелами фінансуван-

ня аграрного сектору є Європейський регіональний фонд та Європей-
ський фонд орієнтації та гарантій в сфері сільського господарства 

[8, С. 257-278]. Так, ресурси Європейського регіонального фонду ви-

користовуються на заходи з реконструкції та зведення об’єктів місце-

вої інфраструктури для забезпечення функціонування малих та серед-

ніх сільськогосподарських підприємств, в тому числі і щодо водогос-

подарських питань. За рахунок коштів Європейського фонду орієнтації 

та гарантій в сфері сільського господарства здійснюється фінансування 

різних інвестиційних проектів, що дозволяють підвищити рівень і ефе-

ктивність виробництва фермерських господарств, розташованих у різ-

них природно-кліматичних умовах. Близько 17% коштів даного фонду 

виділяється на природоохоронні та меліоративні заходи. Крім того, з 

цього фонду передбачається виділення коштів для фермерів, які коо-
перуються. Єдиною умовою отримання цих коштів є кількісні зміни в 

розмірах фермерського господарства.  

Аграрна політика країн ЄС орієнтована на захист національних то-

варовиробників та збереження земель сільськогосподарського призна-

чення в сільськогосподарському обороті. Про це свідчить той факт, що 

в даний час встановлені обмеження права власності на землі сільсько-

господарського призначення для різних інститутів. Такі заходи, на наш 

погляд, створюють впевненість у аграрних товаровиробників і дозво-

ляють активізувати їх інвестиційну активність, у тому числі в довго-

строковій перспективі.  

Крім того, у країнах ЄС діють особливі форми і методи регулюван-
ня вкладень в сільськогосподарські землі з використанням механізму 

іпотеки. Спільним для них є активна участь держави в операціях із зе-

мельною нерухомістю сільськогосподарського призначення (напри-

клад, в Бельгії держава викуповує сільгоспугіддя і перерозподіляє їх 

серед сільськогосподарських товаровиробників; в Голландії, за допо-

могою спеціалізованого уповноваженого інституту, існує практика ви-

купу земель за ринковими цінами та їх продаж з гарантією цільового 

сільськогосподарського використання; в Італії довгострокові позики 

(до 30 років) для купівлі сільськогосподарських угідь надаються дер-
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жавними агентствами під відсоток, що становить 25-30% ринкової ста-

вки). Отже, загальним критерієм політики щодо використання меліо-

рованих сільськогосподарських земель в країнах ЄС є збереження їх 
сільськогосподарського призначення та забезпечення цільового вико-

ристання з урахуванням екологічних вимог.  

В окремих країнах ЄС, незважаючи на відносну уніфікацію, опера-

ції з інвестиціями перебувають під більш жорстким контролем з боку 

держави. До таких країн належать, насамперед, Великобританія і 

Франція, які застосовують як пільги для залучення (вивезення) капіта-

лу, так і заходи, що обмежують його рух в рамках національних тери-

торій [9].  

Серед країн-членів світової організації торгівлі лідерами щодо ви-

трат на підтримку сільського господарства, як за абсолютними, так і 

відносними показниками є три країни – ЄС, США, Японія [10, С. 141]. 
Так, в абсолютних значеннях витрати цих країн на підтримку сільсько-

го господарства становлять близько 90% відповідних витрат країн-

членів світової організації торгівлі. 

Провівши системний аналіз досвіду інвестування у водогосподар-

ські організації та сільськогосподарські підприємства, які експлуату-

ють меліоровані землі, можна зробити висновок, що при регулюванні 

інвестиційної діяльності в зарубіжних країнах використовують різні 

економічні, фінансові та організаційні заходи, які створюють сприят-

ливі умови для залучення як національного, так і зарубіжного капіталу.  
Висновки і перспективи подальших розробок. Враховуючи той 

факт, що водогосподарсько-меліоративний комплекс України характе-
ризується сформованим виробничим потенціалом і обмеженими мож-
ливостями нового будівництва, одна з головних ролей у подальшому 
розвитку меліорації має належати таким інвестиційним проектам як 
реконструкція, модернізація гідромеліоративних систем, заміна мора-
льно застарілих технологій поливу новими, які забезпечать екологічно 
збалансовану й ресурсозберігаючу технологію водокористування. На 
нашу думку, незадовільний стан використання меліорованих земель в 
Україні потребує пошуку нових організаційних і економічних форм 
сільськогосподарського виробництва на цих землях у період трансфо-
рмації господарського механізму. Для цього необхідно перейти від 
екстенсивної та затратної моделі до моделі сталого, екологобезпечного 
і конкурентоспроможного розвитку водогосподарсько-меліоративного 
комплексу. Від того, наскільки послідовно і повною мірою будуть ви-
користані інструменти управління залежить ефективність переходу 
водогосподарського комплексу та АПК до нового етапу інноваційного 
розвитку.  
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FOREIGN EXPERIENCE OF INVESTMENT PROJECTS 
MANAGEMENT ON RECLAIMED LANDS 
 
The article is considered the main sources of investments on reclaimed 
lands in the developed countries. The financial participation of 
developed countries in investment projects on reclaimed lands is 
investigated. In the paper the importance of state support on reclaimed 
lands is marked. The features of investment projects’ state support in 
water management are outlined. The world experience of state 
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regulation of water complex’ investment activity as a natural monopoly 
has been systemized. In the article the prospects of using the foreign 
experience with investment projects management on reclaimed lands in 
Ukraine to create a favorable investment climate are defined. Ways of 
improving the guidance for investment processes’ activization and 
improving the investment projects management on reclaimed land have 
been proposed. In the article is used the morphological and abstract 
logical methods for analysis and generalization of investment activity 
scientific theories, statistical method for preparation of the practical 
recommendations and justification of the proposed solutions. 
Keywords: investment, project, management, financing, reclaimed 
lands. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 
 
В статье рассмотрены основные источники инвестиций на мелио-
рированных землях в развитых странах мира. Исследовано фина-
нсовое участие развитых стран в инвестиционных проектах на ме-
лиорированных землях. В статье обозначены особенности государ-
ственной поддержки инвестиционных проектов в водохозяйствен-
ной отрасли и систематизирован мировой опыт государственного 
регулирования инвестиционной деятельности водохозяйственного 
комплекса как естественной монополии. Определены перспекти-
вы использования зарубежного опыта по управлению инвестици-
онными проектами на мелиорированных землях в Украине для 
формирования благоприятного инвестиционного климата. Пред-
ложены пути повышения рекомендаций для активизации инвес-
тиционных процессов и повышения эффективности управления 
инвестиционными проектами на мелиорируемых землях. 
Ключевые слова: инвестиции, проект, управление, финансирова-
ние, мелиорированные земли. 
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