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У статті на основі аналізу світового досвіду та сучасного рівня підтримки національних товаровироб1
ників розкрито проблему стимулювання експортоорієнтованої діяльності в умовах глобалізаційних про1
цесів. Встановлені недоліки державної підтримки в Україні. Визначено пріоритетні торгівельно1політичні,
фінансові і адміністративні напрями та інструменти реалізації політики стимулювання експорту в аг1
рарному секторі.
The paper reveals the problem of stimulating export1oriented activity disclosed in terms of globalization.
Some aspects of government support management in developed countries are studied. Disadvantages of
government support in Ukraine are determined. Main directions and implementation tools of export support
policy in the agricultural sector are proposed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У наукових колах і досі триває дискусія відносно
ролі держави як інституціонального чинника економіч#
ного розвитку. Є дослідники, які дотримуються думки,
що роль держави повинна бути активною, особливо в
умовах глобалізації та трансформації економіки. Інші
вважають, що на забезпечення державного регулюван#
ня спрямовується занадто велика частка державних ви#
трат і тому її втручання повинне мінімізуватися. На нашу
думку, складнощі соціально#економічних реформувань
в Україні та багатьох інших країнах з перехідним типом
довели, що сама лише лібералізація торгівлі не здатна
сприяти покращенню структури виробництва та експор#
ту, надходженню бажаних обсягів іноземних інвестицій
та створенню умов для інтеграції економіки у світовий
економічний простір без відмови від забезпечення на#
ціональних інтересів. Тому важливим завданням, що
стоїть нині перед Україною, є розробка та здійснення
цілеспрямованої політики стимулювання експорту в
цілому і продукції аграрного сектору зокрема, що і зу#
мовлює актуальність даного дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематику державної підтримки та регулюван#
ня експорту в аграрному секторі в контексті загальної
агропродовольчої політики піднімали такі досвідчені
економісти, як П. Саблук [9], В. Геєць та Т. Осташко [1
], Ю. Лупенко та М. Пугачов [6] та багато інших.
Дослідженням питань необхідності та ефективності
державної підтримки, зокрема в умовах глобалізацій#
них процесів, членства України в СОТ займались ряд
вітчизняних учених таких, як А. Ключнник [3], С. Май#
стро, [7], Н. Левчено [5]. На цьому етапі національна еко#
номіка в цілому, як і аграрний сектор зокрема, перебу#
ває на стадії трансформаційних структурних процесів,
поглиблення рівня лібералізації та формування онов#
леної концепції взаємодії із зовнішніми ринками. Тому
метою статті є вивчення сучасного стану державної
підтримки національних товаровиробників та ви#

www.economy.in.ua

значення пріоритетних інструментів стимулювання ек#
спорту аграрного сектору, з урахуванням світового до#
свіду.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз світового досвіду свідчить, що в кожній кра#
їні уряд несе відповідальність за стан речей в економіці,
а тому основним його обов'язком є розробка і реаліза#
ція економічної політики. Концептуальними завдання#
ми економічної політики є покращення стану економі#
ки та рівня ділової активності, забезпечення гаранто#
ваного законом рівня життя та зайнятості, створення
відносно рівних умов соціально#економічного розвит#
ку регіонів для недопущення напруженості та невдово#
лення. Відповідно, завданням уряду є і формування зов#
нішньоекономічної політики, складовою якої повинно
буту стимулювання експортоорієнтованої діяльності та
створення інтитуціональних структур її реалізації. Та#
ким чином, політика стимулювання повинна розгляда#
тись як інструмент державного регулювання, який здат#
ний забезпечити реалізацію експортного потенціалу аг#
рарного сектору в інтересах суспільства.
Підтримка експорту в економічно розвинутих краї#
нах втілюється через цілу систему урядових та неуря#
дових інститутів, до якої відносяться профільні
міністерства, спеціалізовані агенції, експертні центри,
фінансові структури, дипломатичні місії тощо. Держав#
не сприяння експортоорієнтованій діяльності здійс#
нюється в багатьох розвинених країнах Америки, Євро#
пи і Азії та країнах, що розвиваються. Але більшість
економістів сходяться на думці, що найбільш доскона#
лої форми державна підтримка набула в США, де основ#
ним напрямом є створення сприятливих інституціо#
нальних умов бізнесу для реалізації вигідних комерцій#
них проектів.
У Південній Кореї з метою здійснення інституцій#
ної підтримки міжнародної торгівлі та імпорту техно#
логій було створено у 1962 р. Корпорацію сприяння
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Таблиця 1. Оцінка сукупної підтримки аграрного сектору
ȼɢɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ

2010

ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ (PSE), ɭ ɬ. ɱ. ɩɥɚɬɟɠɿ, ɳɨ
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ:
- ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
- ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝɚɯ
PSE ɭ ɜɚɥɨɜɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, %
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (GSSE), ɭ ɬ. ɱ.:
- ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɢ ɧɚ ɇȾȾɄɊ
- ɿɧɫɩɟɤɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
- ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
GSSE ɭ ɫɪɭɤɬɭɪɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, %

2011

ɦɥɧ ɝɪɧ.
2012

2014

2015

16149

-5938

4472

-36798

-39836

3808
9540
2800
6,49
4866
2097
1342
1010
23,1

19443
10373
3100
-1,91
5384
2412
1368
1194
-71,1

-12063
12502
3300
1,5
6191
2837
1593
1296
58,1

-55165
14105
3800
-8,79
3487
1951
1292
9
-10,5

-64146
20310
4000
-6,97
2509
1755
597
51
-6,7

Джерело: сформовано автором.

торгівлі. В Японії організатором системи обслуговуван#
ня зовнішньоекономічних зв'язків виступає держава,
яка і фінансує цю діяльність. Сама система має розга#
лужений характер та охоплює такі сфери як моніторинг
та аналіз маркетингової інформації, здійснення інфор#
маційно#консультаційних послуг, організація рекламно#
виставкової роботи, залучення до зовнішньоекономіч#
ної діяльності нових учасників тощо [8].
Основною складовою державної політики є фінан#
сування та страхування експорту. Як правило, ця функ#
ція покладається на державні експортно#імпортні бан#
ки, Міністерства сільського господарства, Агенції
співробітництва з міжнародного розвитку ті інші орга#
нізації. В багатьох країнах діє система податкових пільг
(у тому числі і на імпорт технологій та обладнання, що
не мають національних аналогів) та диверсифікована
система державного страхування торгівлі та інвестицій,
що надійно захищає інтереси національних операторів
від різного роду ризиків. Вона включає в себе страху#
вання торгівлі, валютних ризиків, векселів і облігацій
імпортерів, іноземних інвестицій кредитів іноземним
підприємствам. В Південній Кореї з метою посилення
економічної ефективності експорту уряд започаткував
короткострокове експортне кредитування, що базуєть#
ся на наданні кредиту комерційним банкам при
відстрочці платежів по акредитиву. Кредитування зов#
нішньоекономічних операцій розповсюджене і в Індії,
де на основі розстрочки платежів, що забезпечується
Державним експортно#імпортним банком експортери
можуть постачати продукцію на зарубіжні ринки.
Переваги у володінні та якості обробки інформації
є додатковим страховим інструментом який дозволяє
ухвалювати обгрунтовані рішення. Відповідно, якість та
швидкість прийняття регуляторних рішень на макрорівні
та управлінських рішень на мікрорівні є одним з основ#
них факторів конкурентоспроможності на глобальних
міжнародних ринках. Інформаційне забезпечення зов#
нішньоекономічної діяльності повинно здійснюватися
шляхом випуску різноманітних проспектів, довідників,
інформаційних бюлетенів і т.п. Зокрема в рамках про#
грами стимулювання експорту в США розповсюджуєть#
ся довідник з експортних програм та довідник бізнес#
мена з питань федеральної підтримки експортерів. У
таких інформаційних джерелах розкриваються основні
напрями та види державної підтримки експортерів та
механізми її отримання. Американські торгівельні місії,
які відповідають за просування товарів у окремі регіо#
ни, обов'язково відкривають в них свої представництва.
Як наслідок, будь#яка компанія США, яка бажає увійти
на ринок регіону чи країни отримує пакет інформації
відносно бізнес клімату країни, контрагентів, ринків
тощо. В Японії формалізована структура зі збору зару#
біжної економічної інформації діє під егідою Міністер#
ства зовнішньої торгівлі і промисловості. Особливе
місце відводиться Японській некомерційній організації
сприяння розвитку зовнішньої торгівлі ДЖЕТРО. Ця
організація займається дослідженням товарних ринків,
збором та аналізом маркетингової інформації та органі#
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зацією виставкової діяльності в країні та закордоном.
Вона повністю фінансується урядом та має 79 представ#
ництв в різних країнах світу. В Германії та Великобри#
танії система зовнішньоекономічної інформації харак#
теризується наявністю потужних інформаційно#аналі#
тичних центрів, до складу яких входять крупні банки та
страхові компанії, державні служби та впливові бізнес#
групи.
Значний інтерес для експортерів продукції аграрно#
го сектору представляє аналіз технічних бар'єрів, за
допомогою яких уряди відгороджують національних
товаровиробників від зовнішньої конкуренції, та мож#
ливість їх усунення. До таких перепон відносить від#
мінності в стандартах, а також недостатній рівень за#
хисту прав інтелектуальної власності в багатьох краї#
нах#імпортерах, корупцію та хабарництво з боку офі#
ційних осіб. Збором та обробкою такої інформації також
повинні займатися дослідницькі центри. Крім того, в
умовах тенденцій регіоналізації зовнішньоекономічних
відносин, акумуляція аналітичних даних з різних дже#
рел інформації дозволяє розробляти стратегії зовніш#
ньоекономічного співробітництва з окремими групами
країн, а також галузеві стратегії експортоорієнтовано#
го розвитку.
Відсутність достовірної та своєчасної інформації
відносно зарубіжних ринків часто стає перепоною для
реалізації конкурентних переваг для українського аг#
робізнесу. Географія експорту постійно розширюєть#
ся, в тому числі на специфічні ринки Близького Сходу,
Північної Африки та Індокитая, що вимагає від експор#
терів врахування всієї специфіки, а нехтування націо#
нальними особливостями цих ринків можуть обернути#
ся значними збитками. В таких умовах національним
експортерам аграрної продукції не вистачає досвіду і
вони потребують підтримки, яку можна організувати
використовуючи адміністративний ресурс.
Далеко не всі українські компанії мають змогу
відкривати офіси в азіатських і африканських країнах
та наймати місцевих фахівців для вирішення своїх про#
блем. Зокрема в Центральній Африці через низьку куп#
івельну здатність і дефіцит грошей постійно виникають
складнощі з отриманням оплати за відвантажений то#
вар. Дуже поширена практика, коли покупці спочатку
наполягають на умовах CIF (постачання в регіон), а
потім пред'являють претензії до якості продукції,
відмовляючись викупляти її, або пропонують за партію
товару суму, удвічі меншу зазначеної в контракті [4].
Специфічні правила і на мусульманських ринках Близь#
кого Сходу. Наприклад, покупець може відмовитися
оплачувати товар, пославшись на відсутність у експор#
тера сертифікату Halal, а наявність міжнародного сер#
тифікату відповідності SGS для таких покупців не є ар#
гументом. Специфікою країн Індокитаю є елемент ко#
рупції, і тому експортеру нерідко доводиться шукати
моделі співпраці із місцевими компаніями з метою пе#
рерозподілу ризиків.
Дискусійним та гострим питанням стоїть на поряд#
ку денному скасування з 1 січня 2016 року спецрежиму
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відійти у тінь. Зокрема скасування
фіксованого сільгоспподатку і введен#
ня єдиного податку 4#ї групи в підсум#
ку збільшують фіскальний тиск на ма#
лий бізнес у 21 раз. Скасування нуль#
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨx ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ
ової ставки ПДВ при експорті призве#
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɭ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ-ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚɦ.
ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɬɚ
ло до скорочення посівних площ цук#
ɪɢɧɤɿɜ.
x Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ
рових буряків, кукурудзи, зернових та
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.
x Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ
зернобобових (від 10 до 20%). Збільши#
ɩɨɫɨɥɶɫɬɜ, «ɟɤɨɧɨɦɿɡɚɰɿɹ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
x ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
лися лише посіви сої на 16,3%, для якої
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
x ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
внаслідок лобіювання інтересів окре#
ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ;
x Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ;
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
мих агрохолдингів пільгове оподатку#
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɬɚɪɢɮɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
вання було залишено. Крім того, екс#
ɦɨɧɨɩɨɥɿɣ.
перти наголошують, що слід очікува#
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ
ти і підвищення вартості продукції ра#
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ
зом із падінням виробництва на 4,3—
4,5%, а це приблизно 30 млрд грн. Як
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
x Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ
наслідок, знизяться обсяги валової аг#
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ
рарної продукції, зменшиться
ɦɚɥɢɦ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ.
ɛɚɧɤɿɜ-ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ.
кількість робочих місць, скоротяться
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
x ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɞɥɹ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɥɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɭ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɽ
обсяги валютного виторгу від експор#
ɝɪɭɩ ɬɨɜɚɪɿɜ.
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.
ту сільськогосподарської продукції в
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
x ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
розмірі близько 1 млрд дол. [2].
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ.
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɝɿɞɧɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.
Аналізуючи Угоду України з Євро#
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ
x ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
пейським
союзом, необхідно зазначи#
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ
ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɪɨɝɪɚɦ PSE ɬɚ GGSE
ти, що спеціальний режим оподатку#
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ
вання ПДВ у цілому не суперечить їй.
Доповнення XXVIII до глави "Оподат#
x Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
кування" Розділу V "Економічне і га#
ɫɩɟɰɪɟɠɢɦɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
лузеве співробітництво" угоди з ЄС
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
ɬɚ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ
містить зобов'язання України посту#
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
x ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ.
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
пово наблизити своє податкове зако#
x ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɦɢɬɧɨ-ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ.
нодавство до законодавства ЄС. Зок#
x Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
рема імплементації підлягає Директи#
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨва Ради ЄС 2006/112 / ЄС від 28.11.2006
ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ.
року "Про спільну систему податку на
x Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
додану вартість". А статтях 295—305
ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
Директиви, які безпосередньо стосу#
ються оподаткування аграріїв та по#
Рис. 1. Реалізація політики стимулювання експортоорієнтованої діяльності
винні бути впроваджені протягом 5
аграрного сектора
років з часу набрання чинності Уго#
Джерело: розроблено автором.
дою, передбачають спеціальну схему з
фіксованою ставкою для виробників
ПДВ для аграріїв та відміна нульової ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції. Відповідна схема дає
ряду зернових та технічних культур, що забезпечувала можливість встановлювати державі фіксовані компен#
можливість створення податкового кредиту. При# саційні норми для можливості компенсовувави вхідний
хильники таких змін роблять акцент на зобов'язаннях ПДВ.
Крім того, політика стимулювання експортоорієн#
України зафіксованих у міжнародних угодах та домо#
вленостях із МВФ. Потужне ж аграрне лобі поперед# тованої діяльності повинна передбачати і можливість
жає про негативні наслідки ліквідації, фактично, єди# застосування заходів "жовтої скриньки", що передба#
ного дієвого інструменту підтримки аграрного сектору. чені умовами членства в СОТ та зафіксовані порогом
Так, за даними Міністерства агарної політики та про# внутрішньої підтримки для виробників (PSE) на рівні
довольства України у 2014 р. застосування спеціально# 609,5 млн дол. До них відносяться бюджетна тварин#
го режиму оподаткування дозволило додатково інвес# ницька дотація; державна підтримка виробництва про#
тувати у виробництво близько 24 млрд грн: 19,8 млрд дукції рослинництва (дотування на гектар посівів, част#
грн. — завдяки спецрежимам ПДВ, 3,6 млрд грн. — зав# кова компенсація вартості мінеральних добрив);
дяки єдиному фіксованому податку. У 2015 р. селяни підтримка селекції в рослинництві, тваринництві, птах#
інвестували 32 млрд грн.: 28 млрд грн. та 4 млрд грн. івництві; часткова компенсація вартості складної
відповідно. В таблиці 1 наведено загальна оцінка сільськогосподарської техніки; фінансова підтримка
підтримки аграрного сектору на основі методології через механізм здешевлення кредитів; здешевлення вар#
ОЕСР [10].
тості страхових премій; фінансова підтримка фермерсь#
Таким чином, в останні роки має місце не підтрим# ких господарств; фінансова підтримка агропромисло#
ка, а оподаткування виробників, це саме стосується і вих підприємств, що знаходяться в особливо складних
програм розвитку НДДКР, інфраструктури, інформа# кліматичних умовах; закладення і нагляд за молодими
ційно#аналітичних послуг тощо. На додачу, негативний садами, виноградниками, ягідниками, хмільниками. Не
вплив відіграють девальвація національної валюти, дивлячись на такий, відносно, невеликий базовий рівень,
інфляційні процеси хронічний дефіцит бюджету та ко# він ще жодного разу не був використаний повністю. За#
рупція. Кардинальний поворот ситуації із 1 січня 2016 ходи, що відносяться до "зеленої скриньки" (за мето#
року, коли набрали чинності зміни до Податкового ко# дологією ОЕСР — це переважно підтримка через за#
дексу та норми нового бюджету через запровадження гальні послуги (GSSE)) взагалі не мають обмежень, але
диференційованої системи дії спецрежимів оподатку# через дефіцит бюджету фінансуються в дуже незнач#
вання за видами сільськогосподарських операцій при# них розмірах та за залишковим принципом, що негатив#
зведе до втрати 27 млрд грн. обігових коштів, що спри# но впливає на інфраструктурне забезпечення експорто#
чинить розорення багатьох компаній або змусить їх орієнтованої діяльності.
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɰɿɥɿ

ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ

Ɍɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ

ɇɚɩɪɹɦɢ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Додатковим стимулом розвитку виробництва та ек#
спортної діяльності може бути зниження митних пла#
тежів при купівлі імпортного обладнання та техніки, яка
не має вітчизняних аналогів. Проблема індустріалізації
нині особливо гостро стоїть перед фермерами, малими
та середніми підприємствами, що через нестачу обіго#
вих коштів та недоступність кредитних ресурсів потрап#
ляють у пастку низькотехнологічного та низькопродук#
тивного виробництва. Застосування податкових пільг як
інструменту підтримки виробництва та експорту
сільськогосподарської продукції є необхідною умовою
насичення та розвитку внутрішнього агропродовольчо#
го ринку, а отже, і формування національними товаро#
виробниками конкурентних переваг для експансії на
зовнішні ринки, який цілком вписується у рамки міжна#
родних зобов'язань та відповідає нормам САП в ЄС.
Узагальнюючи міжнародний досвід можна зробити
висновок, що основними напрямами стимулювання ек#
спортоорієнтованої діяльності повинні бути торгівель#
но#політична підтримка, фінансове стимулювання та
вдосконалення механізму податкового адмініструван#
ня експортних операцій (рис. 1).
ВИСНОВКИ
Таким чином, державна політика стимулювання екс#
портоорієнтованої діяльності повинна формуватися в кон#
тексті парадигми багатофункціональності сільського гос#
подарства та в напрямку реалізації його сталого економі#
чного розвитку, що відповідає як національним інтересам,
так і зобов'язанням прийнятими Україною в рамках бага#
тосторонніх міжнародних угод. Сприятливі умови для
здійснення експортоорієнтованої діяльності в агарному
секторі можуть бути реалізовані в результаті створення
сприятливих інституціональних умов для бізнесу в про#
цесі просування вигідних комерційних проектів.
Впровадження системної політики підтримки та сти#
мулювання експорту повинна базуватись на торговель#
но#політичній підтримці, в основі якої повинні знаходи#
тися комплексі дослідженнях потенціалів закордонних
ринків для реалізації української продукції, що забезпе#
чуватимуть надання експортерам якісних та своєчасних
інформаційно#консультаційних послуг та активна участь
у просування товарів національного виробництва украї#
нських посольств та торгівельних представництв. Клю#
човою функцією держави є також забезпечення функці#
онування інституцій фінансування та гарантування екс#
портних операцій. В частині податкового регулювання
основним завданням є обгрунтування та запровадження
ефективних стимулів та пільг, а також забезпечення ста#
лих та прозорих правил гри, що даватимуть можливість
орієнтуватись на довгострокові економічні результати.
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