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ВСТУП
Аграрне виробництво є сектором
економіки, який виступає не лише вих&
ідною фазою виробництва харчових
продуктів, а й проміжного ланкою сис&
темного ланцюга галузей від вирощу&
вання до випуску промислово обробле&
ного та підготованого до використан&
ня продукту. Будучи сировинним по&
стачальником інших галузей економіки,
сільське господарство виступає вирі&
шальною базою їх розвитку та розв'я&
зання економічних і соціальних зав&
дань. Отже, воно є головною ланкою у
виробництві життєво необхідних про&
дуктів харчування, має першочергове
значення у забезпеченні продовольчої
безпеки, досягнення і збереження якої
є метою і загальним критерієм ефектив&
ної економічної політики будь&якої
країни [1, c. 21].
Завдяки природно&кліматичним
чинникам і територіальному розміщен&
ню населення сільське господарство по&
сідає вагоме місце в народному госпо&
дарстві та економіці України. У сільській
місцевості України на даний час прожи&
ває 14,4 млн чол., або третина її населен&
ня. З них 4,6 млн чол. зайнято безпосе&
редньо в сільському господарстві (або
32% сільського населення ) [5].
Агропромисловий комплекс найб&
ільше потребує фінансової підтримки
та фінансового захисту, має бути одним
із пріоритетних напрямів розвитку еко&
номіки в державі. Це спричинено не
лише сезонністю виробництва, обмеже&
ністю природних ресурсів, великим пе&
ріодом кругообігу капіталу, а й тим, що
аграрна сфера дає 90% продовольчих
ресурсів. На агропромислове вироб&
ництво припадає лише 25% виробничих
фондів, хоча воно виробляє близько
35% валового внутрішнього продукту.
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Необхідність державної підтримки аг&
раріїв визначається специфічними умо&
вами функціонування та рядом об&
'єктивних факторів [1, c. 29—30].
Найбільш істотними слід вважати:
— різноманітні природно — кліма&
тичні умови, що зумовлюють не&
обхідність створення та розвитку сис&
теми захисту сільськогосподарських
товаровиробників, страхування їх
діяльності;
— непостійність цін і доходів у аг&
ропромисловому виробництві, які зале&
жать від природних факторів та кон'&
юнктури ринку;
— недостатній рівень концентрації
виробництва в сільському господарстві
й високий — в ресурсозабезпечуючих
та обслуговуючих сферах;
— слабка привабливість інвесту&
вання в сільському господарстві через
специфіку відтворювального процесу;
— особливості формування соці&
альної інфраструктури села;
— значне радіаційне забруднення
великих площ сільськогосподарських
угідь;
— необхідність екологізації аграр&
ного виробництва.
Питома вага витрат Державного
бюджету на сільське господарство ста&
новить відповідно 4,8%; 2,3%; 1,9% за&
гальних видатків бюджету в продовж
останніх трьох років.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Довести об'єктивну необхідність
державної підтримки аграрного секто&
ра на основі економіко&статистичного
аналізу сільськогосподарського вироб&
ництва в Україні; дати оцінку сучасно&
го стану та тенденції розвитку бюджет&
ної підтримки аграрного сектора еко&
номіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розглянуто застосування окремих
економічних важелів державної під&
тримки аграрного сектора економіки
України.
Світовий досвід державної під&
тримки сільгоспвиробників.
У економічно розвинутих країнах з
ринковою економікою складний регулю&
ючий механізм розвитку охоплює проце&
си " вільного ціноутворення " під дією
співвідношень попиту і пропозиції, а та&
кож активне використання системи дер&
жавного законодавства, особливо щодо
здійснення грошово&фінансової та банкі&
всько&кредитної, емісійної та курсової, а
там, де це необхідно, і цінової політики.
Зарубіжний досвід доводить, що дер&
жава за допомогою цінового регулюван&
ня і квотування обсягів товаровиробниц&
тва безпосередньо підтримує рівень до&
хідності фермерських господарств, обме&
жує рівні ринкових цін монополістів вве&
динням жорстокого антимонопольного
законодавства тощо. Інакше кажучи ні,
в США, ні в країнах ЄС, ні в Японії рин&
кової анархії в цьому відношенні не до&
пускається: тут функціонує чіткий еко&
номічний механізм, який оптимізує дію
ринкової і державної підтримки.
Так, у США у сфері надання фінан&
сових послуг сільськогосподарським то&
варовиробникам діють спеціальне Аген&
ство з обслуговування фермерів, Товар&
но&кредитна корпорація, фермерські га&
рантійні фонди для кредитування та
підтримки страхування ризиків, фер&
мерські кооперативні банки та інші інсти&
туції. Ними здійснюються програми то&
варного кредитування вирощування май&
бутнього врожаю, визначеного конгре&
сом США за відповідним переліком
сільськогосподарських культур, органі&
зовуються закупівлі надлишків основних
видів продовольчих товарів безпосеред&
ньо у виробників, надаються спеціальні
фермерські позики для їх розвитку,
фінансуються програми консервації
фермерами сільськогосподарських зе&
мель, розміщених на вразливих до ерезії
або чутливих до змін навколишнього се&
редовища грунтах, підтримується стра&
хування сільськогосподарських ризиків,
здійснюється кредитування під низькі
відсотки для підтримки виробництва
стратегічно важливих видів сільськогос&
подарської продукції з поверненням кре&
дитів винятково у товарній формі тощо.
Для фермерів, які беруть участь у
визначених конгресом США програмах,
щорічно затверджуються гарантовані
державні ціни на сільськогосподарську
продукцію. Крім того, після підписання
відповідних контрактів фермерам на&
дається можливість отримати некомер&
ційну безвідсоткову позику розміром до
50 % загальної вартості майбутньої про&
дукції. З метою підтримки виробника
також передбачена щорічна державна
програма для надання допомоги мало&
забезпеченим верствам населення про&
дуктами харчування через застосуван&
ня продуктових талонів. Існують ще й
окремі державні програми підтримки
експорту сільськогосподарської сиро&
вини і продовольства [10, c. 6 — 11].
У Франції поряд з програмами
Європейського Союзу та урядовими
програмами підтримки розвитку сіль&
ськогосподарських товаровиробників
запровадженні додаткові спеціальні
напрями їх підтримки — через форму&
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вання відповідних фінансових фондів
шляхом впровадження спеціальних по&
датків ( у розмірах, що не перевищують,
як правило, 1% митної вартості реалі&
зованих окремих видів товарів).
Зібрані кошти спрямовуються на
фінансування діяльності професійних
організацій виробників окремих видів про&
дукції. Крім того, ці кошти використову&
ються переважно для забезпечення захис&
ту інтересів товаровиробників, їх інформу&
вання, орієнтування щодо кон'юнктури
ринків, пошуку партнерів по бізнесу,
фінансування виставкових заходів тощо.
Якщо ринкові ціни виявляються ниж&
чими від рівня мінімальної ціни, гаранто&
ваної державо, то різниця доплачується
фермерам з державних коштів — з тим,
щоб вони мали фінансову можливості
здійснювати нормальне відтворення з тем&
пами оновлення й розвитку, не нижчими
від прогнозних. Коли ж ринкові ціни дор&
івнюють цінам відтворення або вищі від їх
рівня, тоді цінові доплати відсутні. У краї&
нах ЄС рівень фермерських цін встанов&
люється один раз на рік за згодою сторін,
отже, поточна кон'юнктура цін на них без&
посередньо не впливає. Використовують
й інші форми регулювання фермерських
доходів як з бюджету ЄС, так і з власних
бюджетів країни. Це і є активна підтрим&
ка сільгоспвиробників, яка є прикладом
для України [6, c. 151].
Вітчизняна практика державної
підтримки аграрного сектора.
Фінансовому забезпеченню віт&
чизняних аграрних підприємств бракує
комплексності для забезпечення відтво&
рення повномасштабного виробництва.
Такий стан аграрної економіки можна
пояснити недостатністю фінансування
протягом останніх років та відсутністю
структурних змін на селі. Досить пози&
тивним є те, що окремі аграрії, успішно
перейнявши та використовуючи євро&
пейські технології та прогресивні засо&
би виробництва, отримали відповідний
досвід та навчилися самі вирощувати
високі врожаї сільськогосподарських
культур та готову продукцію до спожи&
вання високої якості .
Існуючий фінансовий стан України
не дає змоги на даному етапі подібно до
розвинутих зарубіжних країн здійсню&
вати прямі дотації сільському господар&
ству, зумовлені міжнародними догово&
рами. Тому застосовуються окремі еко&
номічні механізми державної підтрим&
ки розвитку сільського господарства.
З метою подолання негативних тен&
денцій та створення умов для позитив&
ної динаміки розвитку аграрного секто&
ра, за період незалежності України Вер&
ховною Радою було прийнято ряд базо&
вих законів. Основними законами, які
регламентують держану підтримку роз&
витку сільського господарства, є:
— Закон України "Про державну
підтримку сільського господарства Ук&
раїни" від 24. 06. 2004р №1877 — ІV;
— Закон України "Про основні за&
сади державної аграрної політики на
період до 2015 року" 18. 10. 2005 № 2982
— ІV.
Фінансова підтримка з державного
бюджету сільськогосподарських това&
ровиробників у 2008 році здійснюва&
лась за 16 основними бюджетними про&
грами, які охоплювали всі напрями
діяльності аграрних підприємств, вклю&
чаючи надання безвідсоткових кредитів
фермерським господарством, здешев&
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лення банківських кредитів та страхо&
вих премій, надання допомоги в прид&
банні складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва.
Починаючи з 2005 року, бюджетні
програми підтримки сільського госпо&
дарства визначаються відповідно до За&
кону України від 24. 06. 2004 року №
1877&ІV "Про державну підтримку
сільського господарства України", а їх
реалізація залежить від обсягу коштів,
затверджених законом про бюджет на
відповідний рік, та порядку використан&
ня коштів по кожній окремій програмі.
Сума видатків з бюджету на Мі&
ністерство аграрної політики за останні
три роки суттєво зменшилась. Законом
України "Про Державний бюджет Ук&
раїни на 2008 рік" передбачено видатки
для галузі в обсязі 12,1 млрд грн., на 2009
рік — 6,3 млрд, грн., на 2010 рік — 5,7
млрд,грн., що на 6,4 млн грн. менше по&
рівняно з бюджетом 2008 року [2; 3; 4].
У бюджеті України на 2008 рік були
пердбачені кошти для здійснення
фінансової підтримки підприємств аг&
ропромислового комплексу через ме&
ханізм здешевлення коротко та довго&
строкових кредитів, а також коротко&
строкових кредитів, залучених у кре&
дитних спілках становили 1 млрд грн.
Компенсація за кредитами становила
8% від процентної ставки. Для фер&
мерських господарств компенсація
здійснювалась через Український дер&
жавнй фонд підтримки фермерських
господарств. Розподіл бюджетних при&
значень відбувався пропорційно серед&
ньорічному обсягу виробництва вало&
вої продукції сільського господарства
у порівнянних цінах.
При стабільній ринковій економіці
пільгове кредитування можна розгляда&
ти як одноразову акцію, спрямовану на
розв'язання проблеми поповнення обо&
ротних засобів аграрної сфери до повно&
го освоєння ним виробничих потужнос&
тей на рівні сукупних потреб держави.
Міністерством аграрної політики
проведено видатки в 2009 році з підтрим&
ки агропромислового комплексу в сумі
4183 млн грн. при планових призначен&
нях 4309 млн грн., тобто не забезпечено
фінансування в обсязі 126 млн грн., або
майже 3 % планових призначень.
Упродовж 2009 року Міністерством
аграрної політики за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України з пи&
тань бюджету здійснено перерозподіл
бюджетних призначень за 4 бюджетни&
ми програмами на загальну суму 59, 4 млн
грн., або 1,4 % річних призначень. Внасл&
ідок цього зменшено планові призначен&
ня на програму "Бюджетна тваринниць&
ка дотація та державна підтримка вироб&
ництва продукції рослинництва " — на
59,4 млн грн., або на 11,9 %, та збільшено
за програмами: "Дослідження і експере&
ментальні розробки в системі агропро&
мислового комплекс" на 40 млн грн., або
втричі; "Запобігання розповсюдженню
збудників інфекційних хвороб тварин "
— на 18,5 млн грн., або в 13,3 рази; "Підго&
товка кадрів для агропромислового ком&
плексу вищими навчальними закладами
І і ІІ рівнів акредитації " — 0,9 млн грн.,
або на 0,2 %.
На виконання 47 бюджетних про&
грам загального фонду Міністерству
аграрної політики виділено бюджетні
призначення в обсягах на 106, 9 млн грн.
менше планових, при цьому міністер&

ством не забезпечено використання
відкритих асигнувань на суму 19, 6 млн
грн., що призвело до не відсутності ви&
датків на 126,4 млн грн., 2,9 % загаль&
ного обсягу. У повних обсягах викона&
но 21 бюджетну програму на загальну
суму 2979,1 млн грн., або 69,1 % плано&
вих призначень. По 25 програм фінан&
сування виконано в обсягах менше пла&
ну на суму 1203,9 млн грн., або 27,9 %.
При цьому недостатньо про&
фінансовано кошти на програми "Бюд&
жетна тваринницька дотація та держав&
на підтримка виробництва продукції рос&
линництва" — 349,3 млн грн., що стано&
вить 79,3 % передбаченого обсягу, "Се&
лекція в тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комп&
лексу" — 26,1 млн грн., або 87,1 %, "Се&
лекція в рибному господарстві" — 1,7 млн
грн., або 56,3 %, "Відтворення водних
живих ресурсів у внутрішніх водоймах та
Азово&Чорноморському басейну" — 1,3
млн грн., або 4,6 %.
Взагалі не спрямовано коштів за
бюджетною програмою "Погашення зо&
бов'язань Державною службою з охоро&
ни прав на сорти рослин за кредитами,
наданими з державного бюджету за ра&
хунок коштів, залучених від міжнарод&
них фінансових організацій на розвиток
насінництва" на суму 616 тис. грн. [8].
У 2009 році Міністерством аграрної
політики не виконано планових призна&
чень загального фонду державного бюд&
жету на 12,2 млн грн., або 2,8 %, з них на
бюджетну тваринницьку дотацію та дер&
жавну підтримку виробництва продукції
рослинництва — 91,3 млн грн. (20,7%) [9].
У зв'язку з недотриманням Міністер&
ством аграрної політики фінансової дис&
ципліни при взятті зобов'язань та прове&
денні платежів, недосконалим управлінням
ресурсами спостерігається зростання за&
боргованості в частині спеціального фон&
ду впродовж 2009 року на 214,1 млн грн. У
результаті цього допущено найбільший се&
ред міністерств обсяг зростання креди&
торської заборгованості, у тому числі на
програму "Закладення і нагляд за молоди&
ми садами, виноградниками та ягідниками"
— 113,7 млн грн., або 100 % [8].
У 2010 році порівняно з 2008 роком
асигнування на Міністерство аграрної
політики зменшилось на 47%, однак це
відбулося за рахунок зменшення фінан&
сування як через загальний фонд у 2,5
рази, так і спеціальний — у 1,5 рази. Це
стосується і цільових програм.
У 2010 році не профінансовано ряд
цільових програм аграрного сектора
економіки, а саме:
— відтворення та підвищення ро&
дючості грунтів;
— підтримка виробництва про&
дукції рослинництва;
— підтримка фермерських госпо&
дарств;
— підтримка підприємств агропро&
мислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів;
— підтримка агропромислових
підприємств, що знаходяться в особли&
во складних кліматичних умовах;
— часткова компенсація вартості
складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва [3, c. 9—16].
За бюджетною програмою "Дослід&
ження і експериментальні розробки в
системі агропромислового комплексу"
передбачено видатки на 2010 рік в обсязі
89,3 млн грн. — що менші проти бюдже&
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Порівняльна характеристика окремих статей бюджетного
фінансування за 2008—2010 роки, тис. грн.
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ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɸ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ
Ɏɿɧɚɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ,
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ
ɝɪɭɧɬɿɜ
Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɱɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥɶ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɋɟɥɟɤɰɿɹ ɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ ɬɚ
ɩɬɚɯɿɜɧɢɰɬɜɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ
ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
ɪɨɫɥɢɧ
Ȼɸɞɠɟɬɧɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɚ ɞɨɬɚɰɿɹ ɬɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ
ɋɟɥɟɤɰɿɹ ɜ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ
ɤɪɟɞɢɬɿɜ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɪɚɞɱɨʀ ɫɥɭɠɛɢ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ
Ɂɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɦɨɥɨɞɢɦɢ ɫɚɞɚɦɢ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɹɝɿɞɧɢɤɚɦɢ
ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɯɦɟɥɹɪɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɤɨɪɨɜɭ, ɧɚɹɜɧɭ ɧɚ 1
ɫɿɱɧɹ 2010 ɪɨɤɭ

ту 2008 року на 26,9 млн грн., але більші
за видатки 2009 року на 43 %. Позитивну
тенденцію можна спостерігати і в перед&
бачені видатків з державного бюджету на
2010 рік у порівнянні з 2008 роком на про&
грами "Державна підтримка розвитку
хмелярства " на 203 % та " Закладення і
нагляд за молодими садами, виноградни&
ками та ягідниками " на 128 %.
Сільськогосподарським підпри&
ємствам ( крім малих ) за січень&липень
2010 року отримано дотацій для
підтримки тваринництва за рахунок
коштів податку на додану вартість на
суму 536,2 млн грн., у тому числі за ху&
добу та птицю — на суму 153,1 млн грн.,
за молоко — 383,1 млн грн. [7, с. 28].
У зв'язку з фінансовою кризою та не&
обхідністю виконувати вимоги СОТ, як
показано в табл. 1, зменшено обсяги фінан&
сування агропромислового виробництва у
2010 році, але залишено ряд цільових про&
грам, які направленні на розвиток агропро&
мислового комплексу, а саме:
— "Про порядок використання у
2009—2013 роках бюджетних коштів,
що спрямовуються на підтримку
підприємств агропромислового комп&
лексу через механізм здешевлення кре&
дитів", ПКМУ 26.02.09. № 153;
— "Про використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду для ком&
пенсації відсоткової ставки за залучени&
ми підприємствами агропромислового
комплексу кредитами, що не виплачена
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в 2009 році", ПКМУ 07.04.10. № 296;
— "Про порядок використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку тваринництва",
ПКМУ від18.03.09 № 282;
— "Про порядок справлення збору
та про використання коштів на розви&
ток виноградарства, садівництва і хме&
лярства", ПКМУ 15.07.05 № 587;
— "Державна цільової програми
"Ліси України" на 2010 — 2015 роки"
ПКМУ 16.09.09 № 977
— "Державна цільова економічна
програма підтримки сільськогоспо&
дарських обслуговуючих кооперативів
на період до 2015 року", ПКМУ 03.06.09
№ 557;
— "Державна цільова економічна
програма створення оптових ринків
сільськогосподарської продукції"
ПКМУ 03.06.09 № 562.
ВИСНОВКИ
Сільське господарство є, безумовно,
однією з найперспективніших галузей
економіки України, але для свого успі&
шного функціонування потребує зваже&
ної та збалансованої підтримки держа&
ви, тобто забезпечення належного вико&
нання державного бюджету головним
розпорядникам державних коштів, не&
допущення порушень бюджетного зако&
нодавства, своєчасне та в повному об&
сязі спрямовування бюджетних коштів,
а також ефективне їх використання.

Аналіз показує, що заходи держав&
ної підтримки здійснюються безсистем&
но, не прив'язані до конкретних змін , які
необхідно здійснювати в аграрному сек&
торі. Відсутність системи взаємопов'яза&
них заходів знецінює і ті з них, які в сис&
темі могли б бути ефективними, такі як
дотації та пільгове кредитування. Тому
необхідно направити державну підтрим&
ку на регулювання доходів товаровироб&
ників, підтримку виробництва, підтрим&
ку створення ринкової інфраструктури,
підтримку формування сприятливого
життєвого середовища на селі.
Отже, враховуючи обмеженість
бюджетних коштів, слід обирати найп&
рийнятніший варіант державної підтрим&
ки виробників сільськогосподарської
продукції, який би, з одного боку, сти&
мулював їх до здійснення структурних
змін і запровадження ефективніших тех&
нологій, а з іншого — не потребував би
великих сум бюджетних коштів, особли&
во для нерентабельних підприємств.
Право користуватись державною
підтримкою мають господарства, що
дотримуються умов підвищення конку&
рентоспроможності продукції шляхом
запровадження встановлених ресур&
созберігаючих і грунтозахисних техно&
логій, дотримання вимог законів сівоз&
міни, нормативної собівартості тощо.
Саме тому для виведення аграрно&
го сектора країни з кризи, стабілізації
та розвитку сільськогосподарського
виробництва необхідно: збільшити об&
сяги бюджетного фінансування агро&
промислового сектора, здійснити мо&
дернізацію існуючих форм та методів
державної підтримки, сформувати нові
напрями та механізми її реалізації.
Адже система державної підтримки по&
винна бути гнучкою, відповідати як ко&
роткостроковим, так і достроковим по&
требам сільського господарства.
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