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ПОСТАНОВКАПРОБЛЕМИ
Сільськогосподарське виробництво традиційно вва�

жається консервативною галуззю, яка характеризуєть�
ся підвищеною залежністю від факторів ендогенного і
екзогенного порядку. У зв'язку з цим сільське господар�
ство є сферою, яка навіть при сприятливих економічних
умовах потребує фінансової підтримки держави у кре�
дитуванні і централізованому регулюванні процесу ціно�
утворення. У сформованому під впливом інтеграційних
процесів механізмі світової економіки важливим елемен�
том є діяльність міжнародних економічних організацій,
зокрема, Світової організації торгівлі, членство у якій
надає додаткові можливості розвитку експортного по�
тенціалу вітчизняних сільськогосподарських підпри�
ємств. З іншої сторони, глобалізація та міжнародна еко�
номічна інтеграція не є однозначним та лише позитив�
ним явищем, і, за відсутності ефективної державної пол�
ітики щодо аграрного сектору, сприятливі прогнози мо�
жуть обернутися невикористаним потенціалом.

Оцінка стану сільського господарства в сучасних
умовах господарювання чітко виявляє проблеми управ�
ління процесом формування, розподілу і використання
фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприє�
мствах. Спостерігається незадовільний фінансовий стан
більшості сільськогосподарських підприємств і внаслі�
док цього їх нездатність забезпечити самоокупність і
самофінансування не тільки розширеного, але і просто�
го відтворення, а також збереження інвестиційної не�
привабливості. Крім того, у більшості сільськогоспо�
дарських підприємств обмежені можливості залучення
позикових ресурсів. Недостатня і державна підтримка
сільськогосподарських товаровиробників, яка в даний
час, по суті, не впливає на результати виробництва, не�
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зважаючи на наявність великої кількості державних
програм. Тому, в силу об'єктивної значущості агропро�
мислового виробництва як виробника продовольства і
основного користувача земельними ресурсами, дослід�
ження проблеми забезпечення аграрної галузі фінан�
совими ресурсами є актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державної підтримки сільськогоспо�
дарських підприємств розглядають такі відомі вчені�
дослідники як: Н.В. Волченко [2], А.О. Олексієнко [5],
Т.О. Осташко [6], В.М. Попов [9], Т.В. Зінченко [4], С.А. Вла�
сюк [1], М.М. Кальченко [8] та інші. Проте проблеми
формування фінансових ресурсів сільськогосподарсь�
ких підприємств із зовнішніх джерел, зокрема держав�
ної підтримки, в періодом глибокої економічної кризи
наразі залишаються актуальними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження державної підтримки

сільськогосподарських підприємств за останні роки, ха�
рактеристика сучасних проблем державної підтримки
сільського господарства.

Для досягнення мети поставлено наступні завдання:
— проаналізувати державну підтримку сільського

господарства відповідно до правил Світової організації
торгівлі;

— дослідити особливості формування фінансових
ресурсів залежно від розмірів підприємства;

— проаналізувати ефективність і рівень бюджетної
підтримки сільськогосподарських підприємств Дніпро�
петровської області;
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— визначити недоліки існуючого механізму дер�
жавної підтримки сільськогосподарських підпри�
ємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Зважаючи на накопичений науковий та практичний
світовий досвід розвитку фінансових відносин в аграр�
ному секторі, подолання кризових явищ у сільському
господарстві можливе при створенні дієздатної систе�
ми забезпечення його фінансовими ресурсами. Адже
зміни, що відбуваються в аграрній сфері співпали в часі
з періодом глибокої економічної кризи всієї економіки
України. Дефіцит бюджету, інфляція, підвищення кре�
дитних ставок, неплатежі підприємств негативно впли�
нули на всі сфери агропромислового комплексу. До того
ж сільськогосподарські товаровиробники попали в
жорсткі лещата цінового диспаритету, втратили кана�
ли збуту своєї продукції і придбання матеріально�тех�
нічних засобів. На результатах їх господарювання не�
гативно позначилася низька купівельна спроможність
населення. В результаті відбулося порушення обороту
фінансових ресурсів сільського господарства по всіх
основних напрямках: отримання виручки від реалізації
виробленої продукції, залучення в галузь кредитів та
інвестицій на комерційних засадах, отримання держав�
ної фінансової підтримки [9].

Так, як Україна є членом Світової організації тор�
гівлі (СОТ), то держава мусила здійснити певну лібера�
лізацію доступу до ринку. Але ж тут слід відмітити, що
сільськогосподарське виробництво через власну спе�
цифіку найбільше потребує державного захисту. За пра�
вилами СОТ державна підтримка сільського господар�
ства умовно поділена на три групи: "зеленої", "синьої"
та "жовтої скриньок".

До "зеленої скриньки" належать заходи, які не спря�
мовані на підтримку обсягів виробництва та цін вироб�
ників, а отже, не порушують принципів справедливої
конкуренції. Державні витрати в межах "зеленої скринь�
ки" можуть здійснюватись на підтримку наукових до�
сліджень, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів,
інформаційно�консультаційне обслуговування; на
фінансування ветеринарних і фітосанітарних заходів,
контроль за безпекою продуктів харчування; вдоскона�
лення інфраструктури; сприяння структурній перебу�
дові сільськогосподарського виробництва тощо. Держа�
ва, що є членом СОТ, має право фінансувати заходи "зе�
леної скриньки" в будь�якому обсязі залежно від мож�
ливостей свого бюджету [7].

Не підлягають скороченню також заходи з програм
обмеження перевиробництва сільськогосподарської
продукції, що мають назву "блакитної скриньки" [5, с.
27].

Внутрішню підтримку, яка є предметом зобов'язань
щодо скорочення обсягів бюджетної підтримки, прий�
нято називати сукупним виміром підтримки, або СВП.
СВП називають заходами "жовтої скриньки".

Протягом 6�річного перехідного періоду СВП тре�
ба скоротити на 20% (для розвинених країн). Країна�
учасниця СОТ має право не скорочувати витрати "жов�
тої скриньки", якщо зобов'язується забезпечити
підтримку у розмірі не більше 5% від вартості валової
продукції сільського господарства (для розвинених
країн) і 10% для тих, що розвиваються [6, с. 25].

Але завдяки своїй позиції на переговорах, Україні
вдалось відстояти свою позицію та досягти компромісу
стосовно принципових питань:

1. Державна підтримка. Україна не має зобов'язань
перед СОТ із скорочення внутрішньої підтримки, що
надається через "жовті" програми. Є лише зобов'язан�
ня не перевищувати домовлений річний сукупний вимір
підтримки (СВП). Щорічний СВП, який акумулює в собі
окремі "жовті" програми підтримки, не повинен пере�
вищувати для України 3 млрд 43 млн грн. Додатково

Україна може кожен рік витрачати на жовті програми
до 5% від річної вартості виробництва валової продукції
сільського господарства та до 5% від річної вартості по
кожному окремому продукту.

2. Участь у переговорах раунду Доха�Розвиток у
сфері сільського господарства. Проект домовленості
країн�членів СОТ у сфері сільського господарства
містить в собі зобов'язання стосовно суттєвої лібера�
лізації торгівлі сільськогосподарською продукцією,
зокрема значного скорочення рівнів субсидування та
тарифів. Однак, завдяки консультацій, проведених у
рамках СОТ, Україна приєдналась до групи країн, що
нещодавно вступили до Організації, що дає змогу збе�
регти рівень підтримки сільського господарства та та�
рифів незалежно від результатів раунду Доха�Розви�
ток і додаткові конкурентні переваги на світовому рин�
ку;

3. Застосування спеціальних режимів оподаткуван�
ня податку на додану вартість (ПДВ) сільськогоспо�
дарських товаровиробників. Україна зберегла право
застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ
для сільськогосподарських товаровиробників шляхом
акумуляції, який передбачає застосування ПДВ за став�
кою 20% щодо всієї реалізованої сільськогосподарсь�
кої продукції, незалежно від того, чи вона імпортова�
на, чи вироблена на території України [2, с. 123].

Фінансові ресурси у сільськогосподарському вироб�
ництві формуються для фінансового, забезпечення опе�
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності, вико�
нання зобов'язань перед державою і діловими партне�
рами. Правильна організація процесу формування
фінансових ресурсів забезпечує можливість ефективно�
го управління фінансовими коштами галузі, прийняття
оптимальних фінансових рішень, підвищення прибутко�
вості [4, с. 78].

У процесі організації виробництва сільськогоспо�
дарське підприємство формує необхідну кількість
фінансових ресурсів під прогнозовані напрямки вико�
ристання. При формуванні фінансових ресурсів відбу�
вається розрахунок оптимальної структури ресурсів та
за допомогою якого макро� чи мікрорівня вони будуть
фінансуватися.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах
відбувається під час створення статутного фонду, а та�
кож у процесі розподілу грошових надходжень у ре�
зультаті повернення авансованих коштів у основні та
оборотні фонди, використання доходів на формування
резервного фонду, фонду споживання і фонду накопи�
чення. Фінансова діяльність виконує обслуговуючу роль
відносно виробничо�господарської діяльності, але вона,
також, розглядається як один з найважливіших інсти�
тутів аграрного підприємств [8, с. 66].

Різним видам сільськогосподарських підприємств
притаманний свій особливий режим формування фінан�
сових ресурсів. Автором статті визначено особливості
формування фінансових ресурсів залежно від розмірів
підприємства, які наведено на (рис. 1).

Даний (рис. 1.) показує, що існує обмежений доступ
до фінансування домогосподарств, що знаходяться в
сільській місцевості, приватних ферм і корпоративних
фермерських господарств, які мають у своєму розпо�
рядженні менше 2000 гектарів. Більшість цих сільсько�
господарських виробників для фінансування інвестицій,
в основному, використовують нерозподілений прибуток
від своєї сільськогосподарської діяльності. Меншість
сільськогосподарських виробників отримують кредити
від фінансових організацій. Здебільшого це короткост�
рокові сезонні кредити. Це усугубляє і без того недо�
статнє інвестування і низькі темпи зростання сільсько�
господарських підприємств.

Стабільність функціонування сільськогосподарсь�
кого підприємства грунтується на достатності фінансо�
вих ресурсів та їх стабільному кругообігу. Фінансове
забезпечення сільськогосподарських підприємств
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здійснюється за рахунок внутрішніх та зовнішніх дже�
рел. Теорія і практика господарювання поділяють дже�
рела фінансування розвитку сектора економіки на
внутрішні та зовнішні.

Перехід до господарювання в ринкових умовах по�
требує нових підходів до формування фінансових ре�
сурсів підприємств. Так, важливе місце в джерелах фі�
нансових ресурсів належить внескам фізичних та юри�
дичних осіб. Водночас значно скорочуються обсяги
фінансових ресурсів, які надходять від центральних і
місцевих органів державної влади. Збільшується значен�
ня прибутку, амортизаційних відрахувань та позикових
коштів у формуванні фінансових ресурсів сільськогос�
подарських підприємств.

На думку багатьох незалежних оглядачів, аграрна
політика України непередбачувана, непослідовна і не�
прозора. Спонтанні зміни політики та відсутність чіткої
стратегії не сприяють розвитку аграрного сектору і по�
кращення умов життя сільського населення. Незважа�
ючи на формально встановлені урядові цілі і рекламо�
вані державні програми, фактичний процес формуван�
ня політики залишається імпровізованим і кон'юнктур�
ним, позбавленим єдиної і широко підтримуваної дов�
гострокової стратегічної перспективи на основі базо�
вих економічних принципів.

Напрями і обсяги державної підтримки непередба�
чувані. Українська система державної підтримки
сільського господарства складна і в значній мірі заснова�
на на адресних дотаціях на певні види продукції, що
призводить до високих операційних витрат для одержу�
вачів, особливо дрібних і середніх виробників, і створює
можливості для корупції. Загальний рівень підтримки
виробників обмежений, однак за її сумами ховається
оподаткування експортно�орієнтованих секторів і за�
хист імпортозамінних секторів [10, с. 20].

Проблема обгрунтування рівня й ефективності
державної підтримки аграрного сектору економіки в
Україні посідає чільне місце у наукових дослідженнях.
Внесок держави у сільське господарство становив в се�
редньому за аналізований період 2% ВВП, включаючи
витрати бюджету та податкові пільги. Загальні резуль�

тати господарювання за 2009—2013 роки і рівень
бюджетної підтримки сільськогосподарських
підприємств Дніпропетровської області пред�
ставлено в (табл. 1).

Дані вищенаведеної таблиці 1 свідчать, що
приріст обсягів державної підтримки перевищу�
ють зростання чистого доходу та прибутку
сільськогосподарських підприємств Дніпропет�
ровської області. Так, при збільшенні чистого
доходу в 2,15 раз кошти державної підтримки
зросли в 8,67 рази за рахунок приросту податку
на додану вартість. При цьому сума бюджетних
дотацій зменшилася вдвічі.

В Україні державна підтримка характери�
зується як сукупність інструментів державного
регулювання, які забезпечують сільськогоспо�
дарським виробникам прийнятні умови ведення
діяльності здійснюється за трьома основними
формами, серед яких: пряма (прямі бюджетні
виплати); непряма (бюджетні кошти носять сти�
мулюючий характер); умовно�пряма (опосеред�
кована) (через організаційно�економічні захо�
ди, найчастіше прямо не пов'язані з аграрним
сектором економіки).

З метою підтримки розвитку аграрного сек�
тора економіки держави як ключового фактора
забезпечення продовольчої безпеки та одного
з важливих напрямів нарощування експортно�
го потенціалу держави у Законі України "Про
Державний бюджет України на 2014 рік" збере�
жена і збільшена, в порівнянні з минулим роком,
державна підтримка розвитку АПК. Підтримка
сільського господарства, в першу чергу, спря�

мована на розвиток тваринництва для забезпечення
власними продуктами харчування і відтворення переваг
та реалізацію органічного виробництва сільськогоспо�
дарської продукції [1, с. 251—252].

У теперішній час існуючий механізм державної
підтримки АПК має, на наш погляд, наступні недоліки:

— значна частина функцій підтримки АПК вико�
нується на державному рівні, що призводить до втрати
адресності підтримки;

— підтримка не має нормативного законодавчо зат�
вердженого механізму;

— державна підтримка не пов'язана з вимогами га�
рантованого забезпечення прибутковості сільськогос�
подарського виробництва;

— державна підтримка аграрного сектору здійс�
нюється більшою мірою стихійно, за залишковим прин�
ципом;

— сам механізм державної підтримки не гнучкий і
не враховує потенційні можливості сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, не є стимулюючою.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вступивши в СОТ, Україна прийняла

зобов'язання з обсягу заходів підтримки "жовтої
скриньки", який є меншим, ніж у більшості розвинутих
країн. Проте Україна має резерви із збільшення держав�
ної підтримки сільського господарства за рахунок за�
ходів "зеленої скриньки". Також входженням у СОТ
підвищилась ймовірність ризиків і відповідно економіч�
них ризиків внаслідок лібералізації зовнішньої торгівлі.
Але за умов певного реформування механізму надання
державної підтримки, Україна матиме достатні можли�
вості для захисту вітчизняного агропромислового ком�
плексу з метою нейтралізації можливих наслідків від
вступу до СОТ.

Визначивши особливості формування фінансових
ресурсів залежно від розмірів підприємства, було вияв�
лено обмежений доступ до фінансування домогоспо�
дарств, що знаходяться в сільській місцевості, приват�
них ферм і корпоративних фермерських господарств,
які мають у своєму розпорядженні менше 2000 гектарів.

Рис. 1. Джерела фінансування сільськогосподарських
підприємств в залежності від їх розмірів

Джерело: складено автором за матеріалами [10, с. 12].
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Щодо бюджетної підтримки сільськогосподарських
підприємств Дніпропетровської області, то приріст об�
сягів державної підтримки перевищують зростання чи�
стого доходу та прибутку.

Також діюча система фінансування державної
підтримки сільськогосподарських підприємств не забез�
печує достатнього рівня життєздатності сільського гос�
подарства, його конкурентоспроможності на внутріш�
ньому й зовнішньому ринках, гарантування продоволь�
чої безпеки країни, посилення соціального захисту
сільського населення. Система державної підтримки
сільськогосподарських підприємств має ще багато не�
розв'язаних проблем, які стосуються кредитної, ціно�
вої, регуляторної та страхової діяльності.
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Таблиця 1. Загальні результати господарювання та рівень бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств
Дніпропетровської області за 2009—2013 pp.

Джерело: складено автором за матеріалами [3].

 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2013 . 
 %  2009 . 

  ( )   
.- .   ,  . 3813,7 5166,9 7055,6 7735,6 8207,4 215,2 

,  (-)   
.- .   ,  . 611,6 1133,4 1615,5 1181,6 1167,3 190,9 

  .- . 
, % 19,1 28,1 29,7 18,0 16,6 86,9 

   
,  .,  68426 113745,4 525352,2 595308,2 593325 867,1 

    – 
 11547,8 50820,3 32097,8 4994,4 5644,3 48,9 

  :  

   
  0 0 16840,5 850,7 0 - 

   2177,5 0 1245 2778,4 0 0,0 
   ( ) 

  9370,3 50820,3 14009,3 1365,3 5644,3 60,2 

     
 –  56878,2 62925,1 493254,4 590313,8 587681 1033,2 


