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ВСТУП
Державна підтримка є невід'ємною частиною дер�

жавного регулювання і являє собою сукупність різних
важелів та інструментів, пільгового і безоплатного
фінансування підприємств. За радянських часів
сільськогосподарські підприємства мали достатньо
коштів для розширеного відтворення виробництва та
забезпечували рівень рентабельності близько 40%.
Проте в ході ринкових перетворень сільське господар�
ство залишилось без державної опіки та адекватної но�
вим умовам господарювання фінансової підтримки для
забезпечення прибутковості виробництва та утримання
наявної інфраструктури села [5].

Заходи підтримки аграрної сфери часто здійсню�
ються без узгодження з іншими формами державного
регулювання, наприклад, антимонопольних, і основний
ефект від їх надання отримує не сільське господарство,
а суміжні монополізовані галузі (товарні кредити і т.д.).
Неефективними слід визнати не форми підтримки, а спо�
соби їх використання в умовах нееквівалентних міжга�
лузевих відносин, недосконалості організаційно�еконо�
мічного механізму в галузі, відсутності відповідного
контролю у фінансовій сфері [4].

Суперечки стосуються не лише обсягів фінансуван�
ня за статтями, а й існування самих статей. До того ж,
заходи підтримки застосовуються у відриві від інших
форм державного регулювання (антимонопольних, на�
приклад), і основний ефект їх застосування дістається
часто не селу, а суміжним з ним монополізованим галу�
зям (дотації на мінеральні добрива, товарні кредити і т. д.).
Неефективними виявляються не форми підтримки самі
по собі, а їх застосування в умовах невирішеності бага�
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тьох проблем, у тому числі нерівних міжгалузевих взає�
мовідносин, безладу у фінансовій сфері, що став при�
чиною серйозних зловживань. Основними недоліками
чинної системи підтримки аграрної сфери є її нелегі�
тимність, непрогнозованість, розпорошеність, а також
несвоєчасність, неповнота і неритмічність виплат [3].
Питанню державної підтримки сільського господарства
приділили увагу такі науковці, як Алейнікова О.В., Анд�
русенко Г.О., Ванієва М.Р., Даниленко А.С., Дем'янен�
ко М. Я., Яворська Т.І. та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Успіх аграрних перетворень, що проводяться в еко�

номіці, прямо залежить від ставлення до них держави,
дієвості і ефективності її аграрної політики. Держава
може реально підтримувати і сприяти перетворенням,
або проводити таку економічну і фінансово�кредитну
політику, яка призведе до збитковості цієї галузі [6, с.
98].

В економічній літературі поняття "державна під�
тримка" тлумачиться неоднозначно. Пояснюється це
тим, що на законодавчому рівні визначення цього по�
няття відсутнє. Закон України "Про державну підтрим�
ку сільського господарства України" від 24.06.2004 р.
визначає основи державної політики у бюджетній, кре�
дитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сфе�
рах державного управління щодо стимулювання вироб�
ництва сільськогосподарської продукції та розвитку
аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої
безпеки населення. А самого визначення "державна
підтримка" немає. Найчастіше зустрічаються і ототож�
нюються такі поняття, як "система державного регулю�
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вання", "фінансова підтримка", "система бюджетної
підтримки", "державна допомога аграрному сектору" та
інші. Згідно з "Сучасним економічним словником", дер�
жавна підтримка — це спосіб формування еквівалент�
них відносин в рамках агропромислового комплексу або
народногосподарського комплексу з метою забезпе�
чення економічної рівноваги [8].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити сутність державної

підтримки, розглянути основні її напрями для сіль�
ськогосподарських підприємств; визначити шляхи роз�
витку державної підтримки аграрного сектора країни.
Таким чином у роботі ставиться завдання проаналізу�
вати тлумачення сутності категорії "державна підтрим�
ка", розглянути форми державної підтримки, а також
запропонувати уточнену економічну сутність понятійно�
го апарату щодо категорії "методи прямої державної
підтримки" і "методи непрямої державної підтримки".

РЕЗУЛЬТАТИ
Про неефективність сучасної системи державної

підтримки аграрного сектора вказується у багатьох дос�
лідженнях економістів�аграрників. Як зазначають Єщен�
ко П.С. і Палкін Ю.І., піднесення аграрного сектора в
Україні залежить від державної підтримки. Це означає,
що держава бере на себе витрати на проведення науко�
вих досліджень у галузі сільського господарства, а та�
кож на підготовку кадрів; за рахунок державних коштів
здійснює охорону зовнішнього середовища, низку еко�
номічних заходів; надає сільськогосподарським
підприємствам і фермерам фінансову допомогу пере�
важно у вигляді кредитів; контролює ціни і забезпечує
їхній паритет, який полягає в тому, що кожного року
сільський виробник в обмін на певний обсяг сільсько�
господарської продукції має отримувати відповідну
кількість товарів і послуг [6].

Яворська Т.І. наголошує, що приєднання України до
Світової організації торгівлі вимагає трансформації пол�
ітики підтримки сільськогосподарських виробників із
застосуванням заходів, дозволених міжнародними до�
мовленостями та визнаними світовою практикою [11,
с.166]. Доцільність підтримки аграрного сектора в Ук�
раїні визнана на законодавчому рівні. Спочатку був
прийнятий Закон України "Про пріоритетність соціаль�
ного розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві" (від 17.10.1990 р.), пізніше —
Закони України "Про стимулювання розвитку сільсько�
го господарства на період 2001—2004 рр." (18.01.2001
р.), "Про державну підтримку сільського господарства
України" (від 24.06.2004 р.), "Про основні засади дер�
жавної аграрної політики на період до 2015 року"
(18.10.2005 р.), якими встановлені певні нормативи й
механізми фінансування сільського господарства з дер�
жавного бюджету. Для розвитку вищезазначених за�
конів Кабінет Міністрів України постановою від
19.09.2007 р. затвердив Державну цільову програму
розвитку українського села на період до 2025 року.

Мухіна О. наголошує на тому, що державна підтрим�
ка — це спосіб захисту інтересів сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, який розглядається не тільки як
тактичний прийом, але і як стратегічний ресурс, направ�
лений на вирішення пріоритетних, перспективних зав�
дань розвитку сільського господарства, в тому числі
зменшення рівня безробіття на селі, підвищення рівня
оплати праці, створення нових робочих місць, розвиток
соціальної та інженерної інфраструктури [7, с. 89].

На думку Андрусенка Г.О., метою державної під�
тримки сільського господарства є забезпечення стійкого
розвитку сільськогосподарського виробництва і на цій ос�
нові задоволення внутрішнього попиту на продовольство,
а промисловості — на сировину, створення умов для соці�
ального розвитку села. Для досягнення поставленої мети
необхідно вирішити такі основні завдання, що передбача�
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Рис. 1. Форми державної підтримки аграрного сектора
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ють: підвищення прибутковості виробничої діяльності
сільськогосподарських товаровиробників; здійснення
структурних змін у сільському господарстві, стимулюван�
ня зростання обсягів виробництва і розширення збуту про�
дукції, підвищення технологічного рівня аграрного вироб�
ництва, забезпечення конкурентоспроможності вітчизня�
ної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
розвиток соціальної сфери села [2, с.10].

Ідеї стійкого розвитку аграрного сектора економі�
ки базуються на вітчизняній концепції адаптивної інтен�
сифікації сільського господарства, а також широко відо�
мих за кордоном концепціях біологічних, біодинаміч�
них і органічних систем землеробства, систем інтегро�
ваного господарства (integrated farm), регенеративно�
го сільського господарства (regenerative farm), низько�
витратних технологіях [10, с. 61].

Державна підтримка розглядається нами за трьома
основними формами, серед яких: пряма (прямі бю�
джетні виплати); непряма (бюджетні кошти носять сти�

мулюючий характер); умовно�пряма (опосередкована)
(через організаційно�економічні заходи, найчастіше
прямо не пов'язані з аграрним сектором економіки)
(рис.1). Різноманіття форм державної підтримки спри�
яло створенню багатоканальної системи державної
підтримки галузі. Так, на державному рівні можна виді�
лити форму прямої бюджетної підтримки: надання суб�
сидій на сільськогосподарське виробництво і матеріаль�
но�технічні ресурси; субсидування короткострокового
та інвестиційного кредитування підприємств і органі�
зацій АПК; надання субсидій на компенсацію частини
витрат агровиробників на страхування врожаю сільсько�
господарських культур; субсидії на витрати капітального
характеру та ін.

Форма непрямої підтримки на цьому ж рівні поля�
гає у здійсненні закупівель сільгосппродукції і продо�
вольства для державних потреб; регулюванні виробни�
чого ринку, за допомогою проведення закупівельних і
товарних інтервенцій із зерном; захисту економічних

Рис. 2. Класифікація основних видів державної підтримки аграрного сектора
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інтересів товаровиробників при здійсненні зовнішньо�
економічної діяльності в сфері АПК та ін.

Умовно�пряма (опосередкована) підтримка — це
форма підтримки, при якій відбувається зміцнення ви�
робничого потенціалу і позицій на споживчому ринку
через опосередковані форми. Форма опосередкованої
підтримки на державному рівні представлена заходами
щодо забезпечення сприятливих організаційно�еконо�
мічних умов функціонування агротоваровиробників.
Серед них заходи з реструктуризації заборгованості
сільськогосподарських товаровиробників по платежах
до бюджету всіх рівнів, державні позабюджетні фон�
ди, постачальникам енергетичних та інших матеріаль�
но�технічних ресурсів; створення спеціального подат�
кового режиму; підтримки аграрної науки; реалізації
державних програм і загальнонаціональних проектів.

Таким чином сформулюємо власне бачення визна�
чень: методи прямої державної підтримки і методи не�
прямої державної підтримки. Під методами прямої дер�
жпідтримки ми розуміємо такий багатофакторний (ком�
плексний) вплив з боку держави, при якому економічні
суб'єкти отримують пряму фінансову допомогу (у формі,
в основному, субсидій) і при цьому змушені строго ке�
руватися приписами нормативно�правових актів — ко�
дексами, державними законами, указами президента,
постановами уряду та ін.

Методи непрямої підтримки розглядаються нами як
непрямий вплив на функціонування суб'єктів господа�
рювання, що виражається через різні методи їх стиму�
лювання, а нормативно�правові акти при цьому створю�
ють передумови для того, щоб при самостійному виборі
економічних та управлінських рішень господарюючі
суб'єкти орієнтувалися на ті варіанти, які відповідають
цілям регульованої аграрної політики держави.

Відповідно до зазначених принципів та форм, на
нашу думку, можна здійснити наступну класифікацію
видів державної підтримки аграрного сектора (рис. 2).

Проведений аналіз різних підходів до визначення дер�
жавної підтримки як економічної категорії дозволив нам
сформувати її визначення. Під "державною підтримкою аг�
рарного сектора" розуміється величина коштів, що нада�
ються аграрним товаровиробникам у рамках норм Світової
організації торгівлі з метою компенсації частини витрат на
виробництво сільськогосподарської продукції на умовах
збереження виробничого потенціалу та ефективності вико�
ристання отриманих коштів, з метою збільшення обсягів
виробництва, продуктивності та якості аграрної продукції.

В Україні сталий розвиток аграрного сектора, який
спирається на державну підтримку, має велике значення з
погляду забезпечення продовольчої безпеки країни, за�
безпечення зайнятості певної частини населення, а також
із позицій збільшення експортного потенціалу країни,
особливо з огляду на формування від'ємного сальдо зов�
нішньоекономічного балансу країни останніми роками [8].

ВИСНОВКИ
По�перше, це рішення короткострокових завдань, по�

в'язаних з підтримкою доходів аграрних товаровиробників
шляхом штучного зниження витрат виробництва, дотуван�
ня певних видів продукції та ін. Але при цьому такі форми
підтримки не завжди сприяють інтенсифікації виробницт�
ва, впровадженню нової техніки і технологій, підвищенню

продуктивності праці в аграрному секторі, або мають
мінімальний вплив на ці процеси. По�друге, заходи, спря�
мовані на вирішення довгострокових завдань, пов'язаних
з техніко�економічним розвитком, сприяють впроваджен�
ню інтенсивних методів господарювання, а значить, підви�
щенню ефективності аграрного виробництва.

Завершуючи, підкреслимо: від успішного розв'язан�
ня проблем економічного, соціального та екологічного
розвитку аграрного сектора як пріоритетного сектора
економіки країни значною мірою залежить розвиток
інших галузей національного господарства, продоволь�
ча безпека країни, нарощування виробництва сільсько�
господарської продукції та підвищення її конкурентос�
проможності, підвищення продуктивності праці та ефек�
тивність аграрного виробництва; фінансове забезпечен�
ня потреб країни; формування внутрішнього і зовніш�
нього ринків підвищення добробуту країни.
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