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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні агропромисловий комплекс України

(далі — АПК) переживає складний період, який суп�
роводжують втрата матеріально�технічного забезпе�
чення, відсутність налагоджених ринкових зв'язків,
недостатня конкурентоспроможність продукції, не�
доліки соціальної інфраструктури села. В таких умо�
вах, незважаючи на значну підтримку агропромисло�
вого виробництва державою, збитковим залишаєть�
ся понад третини сільськогосподарського виробниц�
тва України. Вочевидь, причиною такої суперечності
є недоліки розподілу та використання державної
фінанcової підтримки, а також форм надання допо�
моги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізу вітчизняного та міжнародного досвіду
формування та реалізації державної аграрної політи�
ки присвячено праці таких науковців як Архипенко
І., Бойко Ю., Вінська О.Й., Дем'яненко С., Зінчук Т.,
Латинін М., Могильний О. та багатьох інших.

Внаслідок змін, які відбулися в сільськогоспо�
дарському виробництві після поширення міжнарод�
ної фінансової кризи, виникли нові аспекти дослід�
ження проблеми державної фінансової підтримки
АПК. У першу чергу, це стосується напрямів підви�
щення ефективності сільськогосподарського вироб�
ництва, вдосконалення організації та управління, а
також пошуку прогресивних моделей раціональних
виробничих структур. Необхідність і практична зна�
чущість вирішення проблеми підвищення ефектив�
ності державної фінансової підтримки аграрної сфе�
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ри набуває особливої ваги в умовах євроінтеграції,
коли перед вітчизняним АПК постають потенційні
можливості для оновлення та продуктивного розвит�
ку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статі є дослідження законодавства, теорії

та практики застосування державної фінансової
підтримки АПК, що повинно сприяти розробці про�
позицій щодо формування готовності сільського гос�
подарства до соціально�економічних змін, пов'язаних
із зближенням з європейським економічним просто�
ром.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особлива роль підтримки агропромислового ви�
робництва відведена державній фінансовій підтримці,
під якою розуміється — цілеспрямоване державне
регулювання виробничої діяльності господарюючих
суб'єктів шляхом спрямування бюджетних коштів за
програмами соціально�економічного розвитку або
надання податкових пільг [9, с. 94].

Державна фінансова підтримка функціонує у
двох видах:

— бюджетне фінансування — виділення коштів з
державного бюджету на фінансування бюджетних
програм з підтримки виробництва сільськогоспо�
дарської продукції;

— податкові пільги — відмова держави від по�
датків на користь товаровиробників шляхом надання
різноманітних пільг. В умовах нестачі вільних бюджет�
них коштів с вагомим та дієвим механізм непрямої
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підтримки сільськогосподарських товаровиробників
[9, с. 94].

До складу бюджетного фінансування відносять�
ся поточні та капітальні трансферти. За їх рахунок
фінансуються дотації до відпускної ціни сільськогос�
подарської продукції, а також субсидії, спрямовані
на повну або часткову компенсацію витрат госпо�
дарської діяльності, як, наприклад, дотація за еколо�
гічно чисту продукцію, часткова компенсація відсот�
кової ставки за залученими кредитами.

До числа податкових пільг, що надаються підприє�
мствам АПК відносяться ПДВ�дотації, спеціальні ре�
жими нарахування ПДВ, спеціальні режими оподат�
кування тощо. Попри очевидні переваги, які отримує
сільгоспвиробник, однозначно оцінити значення дер�
жавної фінансової підтримки для розвитку АПК
вкрай важко. З одного боку, особливості функціону�
вання галузі та практика надання подібної допомоги
аграріям у економічно розвинутих країнах — ЄС,
США — свідчать на користь цієї форми підтримки ви�
робників. З другого боку, вона досить часто перетво�
рюються на засіб підтримки неефективних госпо�
дарств, оскільки нівелюють стимули до підвищення
ефективності виробництва, зокрема зниження со�
бівартості, підвищення продуктивності праці та якості
продукції [14, с. 70].

Широке обговорення проблем аграрної політики
на міжнародному рівні, насамперед, питань світової
торгівлі сільськогосподарською продукцією, сирови�
ною і продовольством, свідчить про існування в цьо�
му відношенні різних доктрин і, в остаточному підсум�
ку, про жорстку економічну боротьбу держав, що дот�
римуються різних стратегій аграрного розвитку з ог�
ляду на власні інтереси. Ці розбіжності зводяться до
протистояння двох підходів, які умовно можна под�
ілити на модель вільної торгівлі (північноамерикансь�
ку) і модель аграрного протекціонізму (західноєвро�
пейську). Слід зазначити, що названі економічні мо�
делі в чистому вигляді не існують у жодній країні світу.

Основним постулатом першої моделі (Австралія,
Канада, США, а також Світова організація торгівлі) є
забезпечення вільної конкуренції товарів на ринку.
Це пов'язано, переважно, з ринковими інтересами
США, які зацікавлені у максимізації ринків збуту
власної продукції. Варто відзначити, що висока ефек�
тивність АПК в США дозволяє забезпечити високу
конкурентоспроможність виробленої продукції.

Основу структури державної підтримки АПК у
США складають заходи підтримки експорту та сти�
мулювання споживання АПК продукції вітчизняно�
го виробництва. Також варто відзначити характер
використання дотованих коштів: у США, Канаді, Ав�
стралії вони інвестуються в проведення наукових дос�
лідженнь та розробок в сільському господарстві, фор�
мування ефективної інформаційної, транспортної та
енергетичної інфраструктури, а також на освіту, са�
нітарію, охорону здоров'я, подолання екологічних
проблем, пов'язаних з сільськогосподарським вироб�
ництвом.

Модель аграрного протекціонізму, якої дотриму�
ються багато інших країн передбачає здійснення дер�

жавної підтримки аграрного сектора для забезпечен�
ня конкурентних переваг національної сільськогос�
подарської продукції на ринку. Так, у країнах Євро�
пейського Союзу та в Японії основні обсяги держав�
ної підтримки спрямовані на пряму підтримку
сільськогосподарських товаровиробників. Ці країни
також перешкоджають проникненню на свої ринки
імпортної продукції, насамперед шляхом встановлен�
ня особливих вимог до її якості. Держава створює
сприятливе економічне середовище в аграрному сек�
торі шляхом застосування різних видів підтримки, ос�
новними з яких є цінова політика, пільгове оподатку�
вання, державна фінансова підтримка окремих про�
грам, сприяння кредитному забезпеченню виробниц�
тва, розвиток страхування господарських ризиків,
митно�тарифне регулювання [12, с. 27].

Загалом, попри відмінності в наведених підходах
до ролі держави стосовно аграрного сектора, інозем�
ний досвід доводить, що для більшості економічно
розвинутих країн світу державна фінансова підтрим�
ка АПК — є невід'ємною складовою політики в сфері
АПК.

У цих країнах державне регулювання передбачає
вирішення таких основних завдань: забезпечення
стійкої економічної ситуації в сільському госпо�
дарстві, стабілізація ринкової кон'юнктури і підтрим�
ка прибутковості товаровиробників, допомога в адап�
тації до нових умов, захист внутрішнього ринку, за�
безпечення конкурентоспроможності національних
товаровиробників на світовому ринку. Практика пе�
реконує, що сільське господарство у країнах світу суб�
сидується у великих обсягах з державних і недержав�
них бюджетів [11].

В Україні, основні завдання розвитку агропромис�
лового виробництва було викладено в Законі Украї�
ни № 2982�ІV від 18.10.2005 р. "Про основні засади
державної аграрної політики на період до 2015 року"
та передбачаюсь:

— забезпечення в сільськогосподарському вироб�
ництві за допомогою системи державних організац�
ійно�правових заходів прибутку на авансований кап�
італ, включаючи вартість земельних ресурсів, не ниж�
че середнього рівня по економіці держави;

— розроблення і запровадження державних та
регіональних програм комплексного розвитку
сільських територій, удосконалення державної
підтримки розвитку підприємництва з метою розв'я�
зання проблеми зайнятості сільського населення;

— державна підтримка розвитку конкурентосп�
роможного сільськогосподарського виробництва на
основі кооперації та інтеграції;

— запровадження сучасних механізмів і методів
формування прозорого ринку сільськогосподарської
продукції, продовольства, капіталу, зокрема вироб�
ничих ресурсів та робочої сили;

— державна підтримка суб'єктів аграрного сек�
тора шляхом концентрації державних ресурсів на
пріоритетних напрямах розвитку, формування спри�
ятливої цінової, фінансово�кредитної, страхової, по�
даткової та бюджетної політики,

— державна підтримка підготовки, перепідготов�
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ки і підвищення кваліфікації спеціалістів, виконання
наукових досліджень для аграрного сектора [7].

У Законі України "Про державну підтримку
сільського господарства" від 24.06.2004 р. № 1877 дер�
жавну підтримку товарного агропромислового вироб�
ництва визначено як врегульовану нормами права су�
купність організаційних, економічних, правових та
інших засобів (пільг та переваг), які надаються дер�
жавою в особі уповноважених органів за рахунок дер�
жавних ресурсів або шляхом відмови держави від от�
римання певних доходів, сільськогосподарським то�
варовиробникам із метою забезпечення продоволь�
чої безпеки держави, розв'язання соціально�економ�
ічних проблем, сприяння соціальному розвиткові
сільської місцевості, відновлення та підтримання еко�
логічної рівноваги територій [3].

Державна цільова програма розвитку українсь�
кого села на період до 2015 р., прийнята Постановою
Кабінету Міністрів України від 19.10.2007 року за
№21158, спрямована на забезпечення життєздатності
сільського господарства, його конкурентоспромож�
ності на внутрішньому і зовнішньому ринках, гаран�
тування продовольчої безпеки країни, збереження
селянства як носія української ідентичності, культу�
ри й духовності [13].

Законодавство України, що спрямоване на захист
національного виробника представлено такими Зако�
нами України: "Про захист національного товарови�
робника від демпінгового імпорту" [5]; "Про захист
національного товаровиробника від субсидованого
імпорту" [6]; "Про застосування спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну" [4].

Ефективне використання передбачених чинним
законодавством механізмів державної підтримки
АПК потребує врахування положень міжнародних
документів щодо врегулювання торгівлі продукцією
АПК в єдиному економічному просторі. Як приклад
наведемо такий. Оцінка взятих Україною зобов'язань
із вступом до СОТ відповідно до ст. XXVIII ГАТТ (по�
ложеннями якої встановлено можливості відмови сто�
рони від зроблених нею поступок щодо доступу на
внутрішній ринок) може змінити умови доступу до
ринку на постійній основі.

Проте у разі прийняття рішення щодо застосуван�
ня механізму перегляду зобов'язань, потрібно оціни�
ти наслідки реалізації такого механізму.

По�перше, наслідки застосування антидемпінго�
вих заходів є схожими з наслідками тарифу на імпорт
— вони підвищують конкурентоспроможність вітчиз�
няних виробників, збільшують доходи в бюджет, але,
водночас, підвищують вартість імпорту для вітчизня�
них споживачів. Оскільки антидемпінгові заходи не
застосовуються до всіх джерел імпорту, це потенцій�
но підвищує можливість зростання імпорту з інших
країн. Відзначимо, що за час перебування України в
СОТ проти вітчизняного експорту антидемпінгове
мито застосовувалося членами СОТ 52 рази з яких
жодне не стосувалося продукції сільськогосподарсь�
кого виробництва. В свою чергу, Україна повідомля�
ла СОТ про застосування нею антидемпінгових за�
ходів 28 разів.

Також не є універсальним рішенням застосуван�
ня компенсаційних заходів. Так, імпортований товар
вважається об'єктом компенсаційних заходів, у разі
якщо він користується пільгами від нелегітимної суб�
сидії. Оскільки системи субсидування сільського гос�
подарства в ЄС, США та інших розвинених країнах
не підпадають під визначення специфічних, або неле�
гітимних, Україна може застосувати компенсаційні
заходи проти їхніх субсидованих сільськогосподарсь�
ких товарів лише в обмеженій кількості випадків [3].

На відміну від компенсаційних та антидемпінго�
вих заходів, використання захисних заходів дає мож�
ливість створити на внутрішньому ринку справедливі
умови конкуренції для груп товарів незалежно від
країни імпорту.

Отже, заходи державної фінансової підтримки,
спрямовані на захист вітчизняного виробника від суб�
сидованого імпорту присутні в усіх високорозвине�
них країнах. В кожній з них є галузі виробництва, які
не можуть конкурувати на світовому ринку, але за
правильної протекціоністської політики і допомоги з
боку держави, цілком конкурентоздатні на внутріш�
ньому ринку і є вагомим джерелом поповнення дер�
жавного бюджету у формі виплачування податків і
зборів до бюджетів різних рівнів [14, с. 73].

Закон України "Про державну підтримку
сільського господарства України" передбачає функ�
ціонування особливого інструменту захисту вітчиз�
няного виробника, Державного інтервенційного фон�
ду, який використовується для здійснення товарних
інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності
(див. п. 2.5�1) [3].

Діяльність Аграрного фонду державних інтер�
венцій відбувається в обсягах, що дозволяють вста�
новити ціну рівноваги (фіксінг) на рівні, не нижчому
за мінімальну інтервенційну ціну та не вищому за мак�
симальну інтервенційну ціну.

До об'єктів державного цінового регулювання
віднесено такі види сільськогосподарської продукції:
пшениця тверда; пшениця м'яка; зерно суміші пшениці
та жита; кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове;
горох; гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику;
насіння ріпаку; насіння льону; шишки хмелю; цукор�
пісок (буряковий); борошно пшеничне; борошно
житнє; м'ясо та субпродукти забійних тварин і птиці;
молоко сухе; масло вершкове; олія соняшникова.

На кожний вид сільськогосподарської продукції
(товар), визначений відповідно до стандартів і який є
об'єктом державного цінового регулювання, встанов�
люються мінімальні або максимальні інтервенційні
ціни. Для об'єктів державного цінового регулювання
(видів сільськогосподарської продукції та товарів),
встановлюється гранична торговельна надбавка (на�
цінка) на рівні не вище 20 % оптово�відпускної ціни
виробника (митної вартості) до кінцевого спожива�
ча.

Також чинним законодавством дозволено
здійснювати тимчасове адміністративне регулювання
цін, комплекс адміністративних заходів, спрямованих
на упередження чи зупинку спекулятивного або уз�
годженого встановлення цін продавцями та/або по�



52
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2013

купцями об'єктів державного цінового регулювання
на організованому аграрному ринку, яке не може бути
виправлено за стандартними процедурами державних
інтервенцій.

Попри функціонування механізмів державної
фінансової підтримки, світова економічна криза ста�
ла фактором, який значно змінив траєкторію розвит�
ку українського АПК. За умови надзвичайно високої
монополізації економіки галузі переробної промис�
ловості агропромислового комплексу виявилися дуже
чутливим до різких змін соціально�економічної ситу�
ації в Україні й у СНД. Економічна криза багатосто�
ронньо вплинула на розвиток інвестиційного проце�
су в усьому агропромисловому комплексі [8, с. 53].

Основним результатом впливу світової кризи на
агропромисловий комплекс України стали різке змен�
шення здатності підприємств залучати фінансування
в необхідних розмірах, у тому числі й через проблеми
у вітчизняній банківській системі, яка є основою кре�
дитування галузі. Так, IV�й квартал 2008 р. — поча�
ток кризи в Україні — ознаменувався цілим рядом
негативних тенденцій, які вплинули на умови роботи
підприємства та кардинально змінили стратегію їх
функціонування. Це, насамперед, "обвал" цін як на
зерно, так і на продукти переробки, зумовлений ре�
кордним урожаєм зернових в Україні, Росії та Казах�
стані. Так, у жовтні 2008 р. ціни на фуражну пшени�
цю впали до 400 грн. /т, на кукурудзу — до 350 грн. /т,
на ячмінь — до 600 грн. /т. Сільгоспвиробники, не ма�
ючи можливості продати свою продукцію по еконо�
мічно обгрунтованих цінах, не змогли вчасно розра�
хуватися з банками за надані кредити та отримати
достатню кількість фінансових активів для завершен�
ня осінньо�польових робіт, а також для придбання ма�
теріально�технічних ресурсів для забезпечення вес�
няної посівної кампанії 2009 р. [2, с. 29—30].

На тлі цих подій малоефективною виявилася дер�
жавна підтримка аграрного виробництва. Так, резуль�
тати дослідження рівнів державної підтримки
сільського господарства за період з 2007—2010 рр.
засвідчують різкий спад державної фінансової
підтримки АПК у розпал кризи в Україні: якщо у 2008
р. бюджетна сума підтримки становила 10,250 млн
грн., що є на 25% більше, ніж у 2007 р., то в 2009 р.
сума зменшилася до 6,346 млн грн., що є на 38,1% мен�
ше, ніж у 2008 р., а у 2010 продовжила зменшуватися
— до 5277,6 млн грн., що на 16,8% менше попередньо�
го.

Недоліки Концепції аграрної політики України та
Національної програми розвитку агропромислового
комплексу і соціального відродження села на найб�
лижчу і середньострокову перспективу, в яких чітко
невизначені орієнтири подальшого розвитку агропро�
мислового виробництва, значно знизили державну
роль у протидії кризовим явищам [15, с. 41].

Наслідки світової економічної кризи стали відчут�
ним ударом для вітчизняного АПК. Проте на тлі
євроінтеграційних процесів вітчизняне сільськогоспо�
дарське виробництво отримує шанс на відновлення.
В числі переваг, які отримає український аграрний
сектор, перебувають:

— встановлення нульових ввізних мит у ЄС на
товари, на які не поширюються тарифні квоти (близь�
ко 80% тарифних ліній);

— введення тарифних квот з нульовою процент�
ною ставкою в рамках квоти для експорту в ЄС про�
дукції тваринництва, зернових культур;

— скасування експортних субсидій на сіль�
ськогосподарську продукцію ЄС, призначену для про�
дажу в Україні;

— можливості обміну досвідом і технологіями;
— організація спільної торгівлі сільськогоспо�

дарською технікою.
Разом з тим, перебування в європейському еко�

номічному просторі може виявити існування окремих
проблем:

— зростання конкуренції на внутрішньому ринку
за рахунок зниження ввізних мит на сільськогоспо�
дарську продукцію протягом 10 років з 6,5% до 2,1%;

— додаткові витрати на перехід і подальше дот�
римання стандартів ЄС до організації виробництва та
якості продукції;

— зникнення з ринку продукції, яка не відповідає
стандартам ЄС у секторах, де технічне регулювання
гармонізоване з нормами ЄС.

Невідповідність українського законодавства ви�
могам ЄС може стати основним бар'єром для поста�
вок вітчизняної продукції на зовнішні ринки. Однак
на шляху до європейського економічного простору
потрібно не лише підготувати законодавство, підприє�
мства АПК, але й налагодити дієві механізми держав�
ної фінансової підтримки сільськогосподарського ви�
робництва, які сприятимуть його розвитку вже сьо�
годні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, євроінтеграція відкриває широкі

можливості перед АПК України. Для виводу з кризи і
підвищення ефективності галузі, насамперед, необхі�
дними є: а) створення сприятливих умов для залучен�
ня інвестицій в АПК, структурної перебудови, соціаль�
но�економічних перетворень у сфері земельних і май�
нових відносин, формування багатоукладної економі�
ки та техніко�технологічного переоснащення галузей
на всіх стадіях виробництва, переробки і реалізації про�
дукції; б) економічної збалансованості сільськогоспо�
дарського виробництва в регіонах з урахуванням їх
природного і ресурсного потенціалу; в) розробки та ре�
алізації державних програм з формування регіональ�
них ринків продовольства; г) досягнення відповідності
державної фінансової підтримки АПК вимогам СОТ
та країн ЄС; д) реалізація політики помірного протек�
ціонізм розвитку вітчизняного АПК.
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