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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
ЕКОНОМІКИ

FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN 

SECTOR OF THE ECONOMY

В статті розглянуто основні проблеми фінансового забезпечення іннова-
ційного розвитку аграрного сектора економіки України.Розкрито його джерела 
формування фінансових ресурсі, встановлено головні причини низького рівня 
інвестиційного клімату в аграрній сфері. Визначено, що комплексний розвиток 
фондового ринку і розширення надійних фінансових інструментів утворить 
оптимальне поєднання різних підсистем регулювання ринкового механізму 
та забезпечить інноваційний розвиток аграрного сектору економіки країни. 
Підкреслено проблеми залучення підприємствами аграрного сектору банків-
ських кредитів, які суттєво обмежені як низьким рівнем рентабельності та 
тривалим терміном окупності капіталу позичальників, так і відсутністю 
в них реальної ліквідної застави. Обґрунтовано значущість кредитної коо-
перації як складової фінансового механізму інноваційного розвитку аграрного 
сектору економіки та розвитку сільських територій України.

The article deals with the main problems of financing of innovative develop-
ment of the agrarian sector of Ukraine. It is stated in the article, that the mar-
ket transformation occurring in the agrarian sector of Ukraine needs to direct 
considerable investment resources in this area. Institutional models of financing 
of innovative development are adapted to the economic systems that are formed 
in the society. Since Ukraineand Ukrainian economy are being transformed, it is 
necessary to create a system, in which reduce in the risks of application of the 
institutional model of «state – regulator» is achieved by the inclusion of elements 
of the model « state – investor «, and vice versa.

Urgent task of financing of innovative activity in the country is the creation of 
effective stock market where investors can be represented as institutional investors 
(investment funds, non–governmental pension funds, insurance companies) and as 
individual private investors. However, considering realities of today’s Ukraine, an 
effective instrument for raising funds in the agrarian sector is creation of system of 
specialized investment funds. System of specialized investment funds must consist 
of stock investment fund of property, stock investment fund of bond ofmixed in-
vestment stock fund, mutual investment fund of venture capital, etc. with extensive 
involvement in these investment resources of the country’s population.

Considering, the national economy has predominant development of the bank-
ing sector with high degree concentration of ownership and low levels of public 
trust in the investment funds. Therefore, the main investor in the economy is the 
banking system and there is necessity of application of financial instruments that 
can improve financial support for the agrarian sector. A real mechanism for the 
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financial resources increasing of agricultural enterprises on beneficial conditions 
for them, on the one hand and the guarantor of refunds for credit institutions – 
on the other. is hypothecary-mortgage lending and the agrarian receipts. Another 
financial instrument able to improve not only the production. but also the social 
component of the agricultural sector can make credit co-operatives, which is able 
to make a real contribution to the issues of development of the domestic agrarian 
production, creation of additional jobs and the formation of social infrastructure 
in rural areas.

Implementation of special government programs of the stock market support 
and expansion of tools of the financial sector can create the optimal combination 
of various subsystems for the market mechanism regulation that will provide in-
novative development of the agrarian sector, and the whole economy of Ukraine 
in the future.

Ключові слова: аграрний сектор; аграрні розписки; інвестиційні фонди; 
іпотечно-заставне кредитування; кредитна кооперація; фондовий ринок.

Keywords: agrarian sector; agrarian receipts; investment funds; hypothecary-
mortgage lending; credit cooperation; stock market.

Постановка проблеми. Ринкові 
трансформації, що відбуваються в 
аграрному секторі економіки Украї-
ни вимагають спрямування значних 
інвестиційних ресурсів у цю сферу. 
Практична відсутність внутрішніх 
джерел інвестування, – нагромаджен-
ня прибутків, амортизації, особистих 
заощаджень селян – потребує залу-
чення коштів із зовнішніх джерел, а 
саме: державного бюджету; грошових 
ринків приватно-корпоративного сек-
тора України та іноземного капіталу. 
Конкурентними перевагами інвес-
тування в аграрний сектор України 
є якісні і відносно дешеві ресурси 
(земля, робоча сила), великий не-
розкритий потенціал, тенденція до 
занепаду ролі особистих господарств 
і різке зростання зацікавленості в 
кооперуванні виробництва.

Однак ризиковість аграрного ви-
робництва, низький рівень його при-
бутковості та великі терміни окуп-
ності вкладених коштів призводять 
до того, що інвестиційний клімат в 
аграрному секторі є несприятливим, 
а можливості для залучення інвес-
тиційних ресурсів, особливо довго-
строкового, суттєво обмежені. Тому 
одним із основних напрямів держав-
ної аграрної політики є створення 
сприятливого інвестиційного клімату 
в секторі, впровадження нових ме-
ханізмів фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку аграрного 
сектору економіки.

Аналіз основних досліджень і пу-
блікацій. Велику увагу фінансовому 
забезпеченню інноваційного розвитку 
аграрного сектора економіки України 
приділяють увагу такі відомі вче-
ні-дослідники, як А. Гайдуцький; О. 
Гудзь, М. Дем’яненко, М. Малік, Б. 
Пасхавер П. Саблук та інші. Проте 
трансформаційні зміни як агарного 
сектора так і фінансово-кредитних 
відносин в країні спонукають до по-
дальших поглиблених досліджень цієї 
важливої проблеми.

Формулювання цілей статті. 
Метою статті є пошук ефективних та 
надійних фінансових інструментів, 
що здатні забезпечити інноваційний 
розвиток аграрного сектору економіки 
країни.

Виклад основного матеріалу.  
Як правило, інституціональні моделі 
фінансування інноваційного розвитку 
адаптовані до економічних систем, 
що сформовані в суспільстві. Модель 
«держава-інвестор» краще вписується 
в інституціональну систему, де суто 
ринковівідносини не відіграють пере-
важної ролі, а «держава-регулятор» 
характерна для економіки, де суттє-
вий вплив мають ринкові відносини і 
приватна власність. Перевага першої 
моделі полягає в можливості центра-
лізовано спрямовувати ресурси у пріо-
ритетні галузі інвестування й уникати 
циклічних коливань. Водночас її ос-
новною проблемою є слабка мотивація 
потенційних новаторів, а також ви-
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сокий ризик корупції та можливість 
розкрадання державних інвестицій на 
місцевих рівнях. Перевагами другої 
моделі є висока інвестиційна актив-
ність ринкових суб’єктів і в зв’язку 
з цим більш висока швидкість техно-
логічного оновлення виробництва. Її 
недоліками у сфері фінансування ре-
ального сектору є ризики циклічності 
і надування «фінансових бульбашок» 
[1, с. 143-144].

Для України та її економіки, яка 
перебуває в процесі трансформації, 
більш властивим буде раціональне 
поєднання обох визначених моделей, 
коли зниження ризиків застосування 
інституціональної моделі «держа-
ва-регулятор» досягається включен-
ням елементів моделі «держава-інвес-
тор», і навпаки. Стосовно ж джерел 
формування фінансових ресурсів 
інноваційного розвитку аграрного сек-
тору, то у найзагальнішому вигляді 
з позиції суб’єкта господарювання їх 
можна розділити на зовнішні і вну-
трішні. Якщо до останніх належать в 
основному власні кошти організації, 
то зовнішнє фінансування інновацій-
ної діяльності в сучасних економічних 
системах складніше і відбувається або 
за рахунок державного (централізова-
ного чи місцевого) фінансування ін-
новаційного розвитку, або за рахунок 
залучення позабюджетних ресурсів, 
а саме коштів інвестиційних фондів; 
вітчизняних або іноземних інвесторів, 
банків та інших кредитних органі-
зацій, пенсійних фондів, страхових 
компаній тощо.

Власний капітал є основою інно-
ваційного розвитку, в індустріально 
розвинутих країнах на його част-
ку припадає близько 70% вартості 
всіх інвестицій. Однак він завжди 
обмежений, а розмір реінвестованої 
частини прибутку цілком залежить 
від бажання власників капіталу та 
інвестиційного клімату країни, в якій 
працює капітал. Як зазначає М. Ол-
сон, «проблема країн, які перебувають 
у трансформаційній фазі, саме в тому 
й полягає, що капітал часто залишає 
автократичні або нестабільні демо-
кратичні суспільства, які впадають 
в автократію (хоча капітал у таких 
суспільствах відносно дефіцитний і 

повинен приносити високу прибутко-
вість), і перетікає в країни зі стійкою 
демократією (притому, що капіталу в 
них порівняно достатньо і він не дає 
високої прибутковості)» [2, с. 119]. 
Тому першочерговим завданням для 
будь-якого суб’єкта інноваційної ді-
яльності, й особливо аграрної сфери, 
з її циклічністю виробництва, є залу-
чення зовнішніх засобів на прийнят-
них умовах.

Одним із зовнішніх засобів інвес-
тування інноваційної діяльності ак-
ціонерних підприємств, що за своєю 
фінансово-правовою природою займає 
проміжне положення між зовнішніми 
і внутрішніми джерелами фінансу-
вання, є емісія цінних паперів, яка 
являє для агроформувань акціонер-
ного типу певну форму гібридного 
фінансування – самофінансування із 
залученням зовнішніх ресурсів фі-
нансового ринку. Публічний випуск 
(емісія) акцій і подальший вихід під-
приємства на ринок цінних паперів 
надають інноваційному підприємству 
можливість залучити досить великий 
обсяг фінансових ресурсів. Проте на 
цей час для ефективної діяльності на 
фондових ринках у підприємства має 
бути сформований певний позитивний 
економічний імідж (наявність істот-
них активів і сприятлива фінансова 
історія).

Слід зазначити, що кожна країна 
по-своєму вирішує, за якими принци-
пами формується її фондовий ринок, 
проте на практиці існує два концеп-
туальні підходи до його формування. 
За першим, наголос робиться на бан-
ківській системі, яка володіє цінними 
паперами і контролює торгівлю ними 
(Німеччина, Японія). Другий підхід 
акцентує увагу на залученні насе-
лення до інвестування накопичених 
коштів безпосередньо на фондовому 
ринку – «ринок капіталу з широкою 
участю» (США, Великобританія). 
Проте, як не існує єдиної моделі 
розвитку ринкової економіки, так 
не немає і єдиної загальноприйня-
тої схеми інвестування економіки, 
застосування якої було б однаковою 
мірою успішним для всіх країн світу. 
Так, приватні інвестори можуть бути 
представлені як інституціональними 
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інвесторами (інвестиційнимифонда-
ми, недержавними пенсійними фон-
дами, страховими компаніями), так і 
окремими приватними інвесторами. 
Проте в реаліях сьогодення України, 
коли діяльність недержавних пенсій-
них фондів та страхових компаній 
як інституціональних інвесторів не-
досконала і сумнівна, ефективнішим 
інструментом залучення коштів в 
аграрний сектор є створення спеці-
алізованих інвестиційних фондів, 
за допомогою яких агровиробники 
отримали б додаткові кошти, а насе-
лення країни мало нагоду отримати 
дохід від акцій. На наш погляд, для 
інноваційного розвитку аграрного 
сектору економіки на основі Закону 
України «Про інститути спільного ін-
вестування» № 5080-VI від 05.07.2012 
р. (редакція від 09.12.2015) доцільно 
формувати систему інвестиційних 
фондів з акціонерного інвестиційно-
го фонду нерухомості, акціонерного 
інвестиційного фонду облігацій акці-
онерного фонду змішаних інвестицій, 
пайового інвестиційного фонду вен-
чурних інвестицій тощо із широким 
залученням до них інвестиційних 
ресурсів населення країни.

Слід зазначити, що для вітчизня-
ної економіки, з переважаючим роз-
витком банківської сфери, високим 
ступенем концентрації власності та 
невисоким рівнем довіри населення 
до інвестиційних фондів, все ж таки 
більш характерні риси континен-
тально-європейської моделі, коли 
основним інвестором економіки є 
банківська система. Проблема бан-
ківського кредитування аграрного 
сектору криється як у проблемних і 
сумнівних кредитах, незадовільному 
фінансовому стані частини фінансо-
вих установ та неплатоспроможності 
позичальників, так і у відсутності спе-
цифічних знань й навичок стосовно 
аграрного виробництва та інформацій-
ній асиметрії, що виникає і внаслідок 
неякісного інформаційного продукту 
рейтингових агентств і внаслідок не-
правдивої інформації самих суб’єктів 
аграрного господарювання. Усе це 
дає привід вести дискусію стосовно 
можливості (або навіть необхідності) 
створення спеціалізованих аграрних 

банків, які будуть монопольно об-
слуговувати аграрні підприємства. 
Наразі європейський досвід свідчить, 
що найбільшими перевагами спеці-
алізованих сільськогосподарських 
кредитних організацій є зменшення 
операційних та трансакційних витрат 
на моніторинг і контроль за рахунок 
спеціальних знань їх менеджменту 
відповідної сільськогосподарської ді-
яльності. Спеціалізація знань знижує 
асиметричні проблеми інформації, а 
разом з ними – і ризики, тим самим 
покращуючи умови кредитування 
сільського господарства. «Основним 
недоліком цих установ є більш висо-
кий ризик кредитного портфеля, який 
завдяки спеціалізації автоматично 
підвищується разом із зростанням 
ризиків, притаманних сектору» [3, 
с. 13]. Однак, на нашу думку, обме-
жені можливості обсягів кредитних 
ресурсів і диверсифікації кредитного 
портфеля та здебільшого сезонний 
попит на фінансові ресурси з боку 
агровиробників суттєво перевищують 
вигоди від зменшення трансакційних 
витрат і можуть стати причиною 
швидкого банкрутства таких банків. 
До того ж не зайвим буде згадати і про 
негативний досвід функціонування 
АКАПБ «Україна». Тому наявність 
відповідних проблем повинна спо-
нукати передусім до пошуку нових 
фінансових інструментів, здатних 
покращити фінансове забезпечення 
аграрної сфери.

Одним із таких інструментів може 
бути оптимальний контракт C. Чанга, 
за яким «покращення кредитних умов 
позичальника відповідає рівню віро-
гідності забезпечення від втрат кре-
дитора, тобто контракт, що вирівнює 
інтереси позичальника і кредитора 
та мінімізує агентські витрати» [4, с. 
68-69]. Мова йдеться про забезпечен-
ня контракту в ролі якого виступає 
застава, як правовий інститут, рівень 
розвитку якого залежить від загаль-
ного стану інституціонального устрою 
даної країни. За даними Світового 
банку, «ефективний механізм заста-
ви дозволяє збільшити суму позики 
в 9 разів, термін позики – в 11 разів 
та наполовину зменшити відсоткову 
ставку кредиту» [5, с. 363]. Проте, 
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за аналізом фахівців для країн, що 
знаходяться у стадії трансформації до 
ринкових умов господарювання набір 
активів, які знаходяться в господар-
ському обороті і можуть бути викори-
стані як застава гарантії повернення 
отриманих фінансових ресурсів, до-
сить обмежений.

У сучасних інституціональних умо-
вах України можливості залучення 
підприємствами аграрного сектору 
банківських кредитів суттєво обме-
жені як низьким рівнем рентабель-
ності та тривалим терміном окуп-
ності капіталу позичальників, так і 
відсутністю в них реальної ліквідної 
застави. Аграрним підприємствам 
бракує ліквідного забезпечення кре-
дитів, оскільки у загальній вартості 
їх майна понад 3/4 складають необо-
ротні активи, переважну частку яких 
становлять основні засоби, які через 
високий рівень (70–80%) зносу та 
моральну застарілість є неліквідними.

За високого рівня корупції і слаб-
кого захисту прав кредиторів в Украї-
ні, кредитні установи, враховуючи ри-
зики аграрного виробництва, надаючи 
кредити навіть на невеликі терміни, 
вимагатимуть якіснішого заставного 
забезпечення або державної гарантії. 
Тому реальним механізмом збіль-
шення фінансових ресурсів аграрних 
підприємств на вигідних для них 
умовах, з одного боку, та гарантом 
повернення коштів для кредитних 
установ – з іншого, є іпотечно-застав-
не кредитування.

Альтернативною формою залучен-
ня матеріально-технічних та фінансо-
вих ресурсів у борг, під заставу май-
бутнього урожаю, яка випробувана 
10-річним досвідом застосування в 
Бразилії та з 2014 р. запроваджується 
в Україні, є фінансування аграрного 
сектору через аграрні розписки. Згід-
но із Законом України «Про аграрні 
розписки» від 04.07.2013 р. № 406-
VII – «аграрна розписка – це това-
ророзпорядчий документ, що фіксує 
безумовне зобов’язання боржника, 
яке забезпечується заставою, здійс-
нити поставку сільськогосподарської 
продукції або сплатити грошові кошти 
на визначених у ньому умовах». За ве-
ликим рахунком ідеться про борговий 

цінний папір, який просто і швидко 
оформлюється (без процедур перевір-
ки фінансового стану) і добре захи-
щений законом (борг стягнути можна 
без суду) та являє собою компроміс 
між агровиробниками і постачальни-
ками матеріально-технічних засобів. 
Першізводять до мінімуму вплив цін 
на сільгосппродукцію та валютних 
ризиків, бо обсяг сільгоспкультур, 
який має бути сплачений постачаль-
никові, фіксований. Другі завдяки 
оформленню аграрної розписки на 
сільгосппродукцію зменшують ри-
зик несплати за поставлені в борг 
товари. Введення такого інструменту 
суттєво збільшує обсяги інвестицій в 
аграрний сектор України, особливо 
для середнього та малого аграрного 
бізнесу. Проте для пришвидшення 
повноцінного функціонування аграр-
них розписок в Україні потрібно як 
удосконалення законодавства у сфері 
реєстру аграрних розписок та захи-
сту прав інвесторів (мається на увазі 
швидкість прийняття судового рішен-
ня у разі невиконання зобов’язань за 
аграрною розпискою), так і клопітли-
ва роз’яснювальна та консультаційна 
робота щодо розуміння принципів 
роботи цього інструменту.

Іншим фінансовим інструментом 
здатним покращити фінансове за-
безпечення аграрного сектору і не 
тільки його виробничої, а і соціальної 
складової може виступити кредит-
на кооперація. Вона на відміну від 
звичних форм кредитних установ, 
основною метою яких є максимізація 
прибутку, спрямована на розв’язання 
найважливішого соціального питання 
– зменшення рівня бідності на селі. 
Унікальність кредитної кооперації 
виявляється в тому, що селянин 
приймаючий в ній участь одночасно 
виступає і власником, і користувачем 
фінансових ресурсів. Адже кредитний 
кооператив обслуговує тільки потреби 
своїх членів-клієнтів і діє виключно в 
їх інтересах. В цьому сенсі кредитну 
кооперацію потрібно розглядати не 
лише як елемент кредитних відно-
син, а й як важливу ланку мережі 
кооперативних взаємозв’язків на 
сільських територіях. Оскільки рівень 
персоніфікованої довіри у системі 
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кредитної кооперації є на порядок 
вищим, ніж при звичайних суто ко-
мерційних фінансово-кредитних від-
носинах, що особливо важливо при 
виділенні фінансових ресурсів для 
здійснення ризикованих інновацій-
них проектів. Так, досвід країн ЄС 
показує, що кредитна кооперація є 
одним з найпотужніших мультиплі-
каторів регіонального економічного і 
соціального зростання, каталізатором 
конкурентоспроможності економіки 
на інноваційній основі, а також важ-
ливим джерелом фінансування мало-
го і середнього бізнесу, який часто 
виступає генератором інноваційного 
процесу. Тільки в країнах ЄС членами 
кооперативних банків є близько 50 
млн. осіб. На відміну від країн ЄС, 
в Україні кредитна кооперація обме-
жена кредитними спілками, що не 
об’єднані ні в кооперативні банки ні в 
будь яку іншу організаційну форму і 
які, в наслідок недосконалості чинно-
го законодавства, що необґрунтовано 
обмежує види діяльності кредитних 
спілок залученням депозитів і надан-
ням кредитів фізичним особам, майже 
не надають послуги агровиробникам.

Разом з тим значущість кредитної 
кооперації як складової фінансового 
механізму інноваційного розвитку 
аграрного сектору економіки та роз-
витку сільських територій України 
визначається також тим, що для 
нашої держави цей інструмент кре-
дитування є традиційно вагомим. 
Кредитна кооперація була типовою 
для західноукраїнської кооперації 
ще з часів австро-угорського періоду. 
Фактично до самого початку колек-
тивізації кредитні кооператививіді-
гравали ключову роль у фінансовому 
забезпеченні дрібних агровиробників, 
у тому числі для закупівлі нових тех-
нічних засобів, добрив, здійснення 
інших витрат, які можна трактувати 
як видатки, пов’язані з інноваціями. 
При цьому попит населення, зокрема 
селянства, «на кооперативні кредити 
зумовлювався тим, що останні за-
хищали селянські господарства від 
лихварства, і це стимулювало збіль-
шення вкладів сільського населення 
в кредитні спілки» [6, с. 31-32]. Тому 
для вітчизняного аграрного сектору, з 

точки зору доступу дрібних агровироб-
ників до фінансово-кредитних ресур-
сів, важливо, що б процеси кредитної 
кооперації набували розвитку, через 
створення за державної підтримки 
системи сільської кредитної коопера-
ції, яка має будуватися на декількох 
рівнях:

1) базовому рівні – сільські коо-
перативні каси, кредитні спілки та 
кредитні кооперативи, що діють у 
сільських населених пунктах та у 
районних центрах, членами яких 
є безпосередньо агрогосподарюючі 
суб’єкти та мешканці цієї територі-
альної одиниці.

2) регіональному рівні – коопе-
ративні банки, що являють собою 
традиційні банківські установи з 
повноцінним переліком послуг, влас-
никами і клієнтами яких є кредитні 
кооперативи і спілки.

3) національному рівні – централь-
ний кооперативний банк, який об’єд-
нує обласні кооперативні банки, а 
також кредитні кооперативи і спілки, 
що працюють з аграрним сектором.

Саме за такої логіки була побудо-
вана Концепції розвитку кредитної 
кооперації затверджена розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України 
від 07.06.2006 р. № 321-р, однак на 
практиці її положення щодо ство-
рення та функціонування елементів 
системи кредитної кооперації не були 
реалізовані. Крім того незадовільний 
стан корпоративного управління в 
кредитних спілках, відсутність чітко 
регламентованих законодавством ме-
ханізмів підтримки їх ліквідності та 
фінансового оздоровлення, недостат-
ність гарантій захисту прав членів 
кредитних спілок та гарантування їх 
внесків підривають довіру до кредит-
них спілок і спонукають до удоскона-
лення системи державного регулюван-
ня і нагляду за діяльністю кредитних 
спілок. Вдосконалити законодавство з 
регулювання і нагляду за діяльністю 
кредитних спілок покликаний проект 
Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо реформування та розвитку наці-
ональної системи кредитної коопера-
ції». Відмічаючи позитивні механізми 
запропонованого нормативно-правово-
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го акту, що спрямовані на усунення 
недоліків чинного законодавства, 
пов’язаних із можливістю організації 
«псевдо кредитних» спілок, шляхом 
визначення основною ознакою член-
ства в кредитній спілці територіальну 
ознаку та підвищення вимог до ліцен-
зування діяльності кредитних спілок, 
слід відмітити і низку концептуаль-
них протиріч які не забезпечують 
реального вирішення проблем та не 
утворюють належних передумов для 
подальшого стабільного розвитку на-
ціонального кредитно-кооперативного 
руху, а саме:

– надмірну зарегульованість кре-
дитно-кооперативної діяльності, що 
підриває основи кооперативного руху 
побудовані на демократичних цінно-
стях вільної особистості; 

– встановлення особливих вимог 
уповноваженим органом щодо додат-
кової незалежної оцінки майна та 
майнових прав за рахунок кредитних 
спілок та вимог до аудиторських фірм 
(аудиторів як фізичних осіб – підпри-
ємців), які мають право здійснювати 
аудит кредитних спілок, що може 
спричинити надмірний адміністратив-
ний та фінансовий тиск на кредитні 
спілки. В цьому сенсі бажаним була 
б розробка та впровадження єдиної 
методики проведення аудиторських 
перевірок у кредитних спілках;

– обов’язкову участь кредитних 
спілок у системі гарантування внесків 
(вкладів) членів кредитних спілок, 
що тягне за собою чимале фінансове 
навантаження непід’ємне для невели-
ких спілок особливо тих, що розта-
шовуються у сільській місцевості і на 
практиці призведе до їх ліквідації або 
вимушеного перетворення у відокрем-
лені підрозділи крупних кредитних 
спілок. Враховуючи сучасний досвід 
ліквідації порівняно небідних банків 
за яким Фонд гарантування вкладів 
(ФГВ) нічого не може гарантувати 
більшості вкладників, можливим 
рішенням проблеми гарантування 
внесків є страхування депозитних 
вкладів членів кредитних спілок і 
відношення інших вкладів до ризику 
самих вкладників. За такого підходу 
до діяльності кредитних спілок, вони 
будуть спроможні внести реальний 

вклад у вирішення питань розвитку 
вітчизняного аграрного виробництва, 
створення додаткових робочих місць 
та формування соціально-побутової 
інфраструктури в сільській місцево-
сті.

Висновки: В сучасних умова фінан-
сово-економічні інновації в аграрному 
секторі України асоціюються із домі-
нантною націленістю на залучення 
інвестицій для забезпечення ефек-
тивності аграрного сектору в довго-
строковому періоді. Відповідно країні 
потрібна нова стратегія залучення 
капіталу для інноваційного розвит-
ку, яка буде використовувати нові 
фінансові інструменти, що дозволять 
підвищити мотивацію населення до 
інвестування власних заощаджень в 
економіку країни.

Впровадження спеціальних дер-
жавних програм підтримки діяльно-
сті фондового ринку, які необхідно 
спрямувати на створення інститутів 
спільного інвестування, розвиток 
недержавних пенсійних фондів, 
страхових компаній; формування 
ефективної системи захисту прав та 
інтересів вітчизняних і іноземних ін-
весторів; гармонізацію політики дер-
жави на фондовому ринку з іншими 
політичними сферами, може сприяти 
оптимальному поєднанню різних під-
систем регулювання ринкового меха-
нізму, що забезпечить прискорення 
розвитку аграрного сектору еконо-
міки, а в подальшому й економіки 
України в цілому.
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