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СУЧАСНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
У роботі досліджено сучасну модель державної підтримки аграрного сектора 

економіки України. Обґрунтовано основні напрями державного регулювання 
сільськогосподарського виробництва та основних інструментів їх реалізації. 
 

В умовах інтеграції України до світового економічного простору аграрний сектор є 
однією з пріоритетних та стратегічно важливих галузей національної економіки. Аграрна 
галузь України забезпечує 12% валового внутрішнього продукту, 22% зайнятості населення 
та 38% вартості експорту. Сталий розвиток аграрного сектору економіки України значною 
мірою залежить від ефективності аграрної політики і належної участі держави в її 
формуванні та реалізації [5, с.3]. Сучасна система аграрного виробництва в Україні є 
результатом пристосування сільськогосподарської галузі до реальних умов функціонування 
квазіринкової економіки України у ході несистемних реформ. У цьому результаті 
поєдналися, з одного боку, прагнення аграрної еліти і власників капіталу позааграрного 
походження до максимізації прибутку від їхнього аграрного бізнесу, а з іншого - потреби 
продовольчого самозабезпечення громадян і виживання села, яке охопила суцільна бідність, 
спричинена перерозподілом ресурсів у процесі аграрної реформи [7]. 

В економічній літературі поняття «державна підтримка» трактують далеко не 
однозначно. Найчастіше дане поняття ототожнюють із системою державного регулювання, 
державним економічним регулюванням, системою фінансової або бюджетної підтримки, 
державною допомогою АПК та ін. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів особливого 
значення набуває необхідність активізації механізму державного регулювання економічних 
процесів, що реалізується методами правового, адміністративного та фінансово-
економічного впливу. Ключове місце в державному регулюванні економіки займають методи 
фінансового регулювання, які включають використання інструментів бюджетної, податкової, 
митної, грошово-кредитної, цінової та інвестиційної політики. Тому дослідження 
фінансового регулювання аграрного сектору економіки набуває особливого значення, з 
огляду на обмеженість фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств, тенденцію 
до скорочення бюджетних видатків на розвиток галузі, загострення соціально-економічних 
проблем внаслідок політичної та економічної нестабільності в країні та інтеграцію України 
до світового економічного простору. Враховуючи специфіку сільськогосподарського 
виробництва, під фінансовим регулюванням аграрного сектору економіки слід розуміти 
процес цілеспрямованого впливу на потенціал аграрних суб’єктів, що передбачає 
використання спеціалізованого регулюючого механізму з метою підвищення прибутковості 
сільськогосподарських підприємств, збільшення доходів державного бюджету та 
забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції на вітчизняних і зовнішніх 
ринках. 
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Для досягнення максимального стимулюючого ефекту необхідна комплексна та ефективна 
взаємодія усіх складових механізму фінансового регулювання аграрного сектору економіки 
України, структурна будова якого представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис.1. Механізм фінансового регулювання аграрного сектору економіки 
 

На сьогодні існує необхідність не стільки одержання державної підтримки, скільки 
ефективного її використання. Організаційно-економічний механізм державної підтримки 
агропромислового виробництва повинен формуватися на підставі наступних принципів: 
 достатність, гласність і контроль виділених бюджетних засобів і строге планування 

бюджетного фінансування;  
 своєчасність надання підтримки й сприяння в рішенні невідкладних проблем 

агропромислового комплексу;  
 доступність, гнучкість і прозорість державної підтримки для різних видів господарств;  
 облік регіональних особливостей при фінансуванні бюджетних програм і формуванні 

єдиного ринкового простору [3, с. 24].  
Стосовно сільського господарства, як показує аналіз дослідженої літератури, 

використовуються наступні механізми державної підтримки:  
 податкова політика, що здійснюється шляхом призначення диференціальної ставки 

податків, уведення податкових пільг, звільнення від податків тощо; 
 грошово-кредитна політика, за допомогою якої уряд впливає на грошовий обіг;  
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 бюджетна політика – розподіл коштів бюджету за різними напрямами, виділяючи 
пріоритетним на даний момент галузям великі асигнування. Держава здійснює 
субсидування відсоткових ставок за кредитами для агропромислових підприємств, 
формування регіональних і державних продовольчих фондів, лізинг та ін.;  

 цінова політика в цілому здійснюється шляхом регулювання цін, установлення 
граничних цін на деякі суспільно значимі товари й послуги, граничних рівнів 
рентабельності для підприємств-монополістів і критеріїв, що визначають величину цін. 
У сільському господарстві застосовують механізм гарантованих цін, що встановлюються 
органами влади на рівні, що забезпечує господарствам мінімальну рентабельність 
виробництва й одержання доходів, достатніх для розширеного відтворення, гранич- них 
цін, якщо ціни на внутрішньому ринку істотно вище імпортних, а збут вітчизняного 
продовольства ускладнений, моніторингу паритету цін і поліпшення їхнього 
співвідношення, закупівельних і товарних інтервенцій, диференціації транспортних 
тарифів на перевезення сільськогосподарської продукції й продовольства;  

 планування, якому належить особливе місце в системі підтримки аграрного сектора. 
Інструментами при цьому є прогнози, цільові програми, перспективні й поточні плани, 
що мають рекомендаційний характер. Воно включає прогнозування, розробку програм і 
планів різного призначення, що дає змогу передбачити позитивні наслідки прийнятих 
рішень;  

 дотації з бюджету – це асигнування з державного бюджету, що виділяються 
підприємствам за продану продукцію для покриття збитків, у тому числі планових, 
наприклад дотації до цін на продукти харчування для зниження витрат споживачів;  

 підтримка сфер освіти, охорони здоров'я, охорона навколишнього середовища, соціальна 
політика – підтримка наукових досліджень по тематиці, що представляє інтерес для 
агробізнесу, сприяння розвитку соціальної сфери села (регулювання умов праці, 
трудових відносин, оплати праці, заходів пенсійного забезпечення, допомога інвалідам, 
дітям, страхування життя й здоров'я селян), заходів щодо захисту природи;  

 державне замовлення, коли держава виступає най- більшим прямим замовником 
продукції; – механізм обмежень і заборон певних видів економічної діяльності, державне 
ліцензування та реєстрація;  

 зовнішньоекономічна політика, що припускає законодавче встановлення ставок мит, 
обмінних курсів валют, використання іноземних позик, інвестицій, валютних обмежень. 
Це, наприклад, установлення квот, мит на імпорт або експорт сільськогосподарської 
продукції та продовольства з метою захисту вітчизняних товаровиробників і 
продовольчого ринку [4, с. 126–142; 2, с. 258–265; 1].  

Аналіз еволюції теоретичних концепцій державної підтримки економіки свідчить, що 
в умовах ринкового господарювання вона є суб’єктивно необхідною: сільське господарство 
через наявність притаманних йому особливостей не може отримати від реалізації виробленої 
продукції дохід, який міг би повністю перекрити витрати виробництва, забезпечити 
розширене відтворення виробництва та соціальний розвиток села. Однак сільське 
господарство на сьогоднішній день не є самостійною галуззю економіки та не здатне до 
розвитку на принципах самофінансування та самоокупності. Насамперед сільське 
господарство залежить від природно-кліматичних умов, має сезонний циклічний характер 
виробництва та є набагато відсталою в технічному забезпеченні галуззю, ніж промисловість. 
Усі зазначені особливості свідчать про необхідність визначення ролі держави та ступені її 
участі в регулюванні аграрного сектора та розробці заходів державної підтримки, що 
сприяють стабілізації та розвитку даного сектору економіки [6, с. 78–86]. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

 
Анотація. Визначена проблематика фінансування інноваційних проектів малого та 

середнього бізнесу. Враховані можливі варіанти вирішення проблеми, зокрема через 
пропозиції використання фінансових інструментів, а також альтернативні кредитуванню 
варіанти залучення фінансових ресурсів. 

 
В умовах кризи українські і зарубіжні банки обмежували свою діяльність практично на 

всіх сегментах фінансового ринку, що негативно вплинуло на фінансування як власного 
інноваційного розвитку, так і на інвестиції в інноваційні проекти реального сектору 
економіки. Кредити для малого та середнього бізнесу (МСБ) є значно дорожчими, особливо 
у часи фінансової кризи, ніж для великих корпорацій. Невеликий бізнес має вкрай обмежені 
власні ресурси і, як правило, не залучає інвестиції напряму на фондовому ринку, а отже 
потребує посередництва у фінансуванні для забезпечення власного існування. В питанні 
фінансування інноваційних проектів одразу постає два проблемних аспекти. По-перше, це 
зазначений вище обмежений доступ до фінансових ресурсів для МСБ, а по-друге – 
ризиковість інновацій як об’єкта інвестування. За таких умов МСБ потребує зменшення 
ризику залучення фінансових ресурсів як для кредитора так і для позичальника шляхів. 

Детальну характеристику міжнародного досвіду в цій сфері розкривають міжнародні 
експерти за проектами Світового банку [1; 2], GIZ [7], ОЕСР [4], особливо слід відзначити 
економістів Герасимчука В., Мірошниченка О., Онікієнка В. [5], які розглядають МСБ як 
фактор формування середнього класу в суспільстві, наполягаючи на ролі МCБ у розв’язанні 
соціально-економічних проблем зайнятості. Наявні також праці, присвячені оцінці впливу 
інновацій на економіку країни та регіонів, зокрема Реверчука С., Крамарчука Б., Мегеца М. 


