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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збільшення обсягів виробництва аграрного сектора та

спрямування в цю сферу економіки значних державних
коштів за останні роки не покращило ні фінансових показ-
ників галузі, ні життєвого рівня сільського населення. По-
при те, що зростання аграрного сектора є запорукою
дієвості економіки України, позитивом у формуванні зовні-
шньоторговельного балансу та стабілізації валютного рин-
ку, держава недостатньо вживає ефективних заходів регу-
лювання національного аграрного ринку. До того ж такі дії
мають несистемний, зазвичай декларативний характер, не
підкріплений достатніми фінансовими ресурсами.

Певних ознак системності та стабільності у розвитку
аграрного сектора можна досягти завдяки комплексному
вирішенню двоєдиної проблеми встановлення об'єктивної
необхідності й оптимального обсягу державного фінансу-
вання галузі та ефективного використання бюджетних
коштів. З огляду на це великої актуальності набуває забез-
печення дієвої системи контролю за розподілом бюджет-
них асигнувань, їх цільовим і ефективним використанням
товаровиробниками. Зволікання з вирішення проблем дер-
жавного фінансового контролю за використанням бюджет-
них коштів у аграрній сфері може тільки збільшити випадки
їх нецільового використання та посилити процеси нераціо-
нального управління цільовими фінансовими ресурсами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання теоретичного і практичного спрямування дер-

жавної підтримки аграрного сектора розглядаються у пра-
цях багатьох науковців, зокрема таких вчених-економістів,
як В.Я.  Амбросова, М. Азарова, О.М. Бородіної, О. Гудзь,
С. Гасанова, М. Дем'яненка, П. Лайка, М. Маліка Т. Осташко,
Б. Пасхавера, В. Ситника Т. Єфименко, І. Ямпольської, М. Ян-
ківа Ф. Ярошенка та ін. Методологічним питанням контролю
були присвячені роботи наступних вчених: М. Білухи, І. Гера-
симука, В. Жука, Є.В. Калюги, Г. Кірейцева, М. Коцупатрого,
В. Сопка, О.А. Шпіга, Б.Ф. Усача, В. Шевчука та інших.

Проте, невирішеними залишаються питання конт-
рольного забезпечення надходження, цільового та ефектив-
ного використання підприємствами аграрного сектора бюд-
жетних коштів за програмами фінансування галузі.

Метою дослідження є розробка пропозицій з удоско-
налення форм організації фінансового контролю за вико-
ристанням бюджетних коштів у аграрному секторі економ-
іки в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У кожній галузі національної економіки має місце кон-

троль, який являє собою систему заходів, що створюють
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умови для її нормальної роботи, насамперед, у фінансовій
сфері [7]. Численні проблеми аграрного сектора, особли-
вості його функціонування зводяться до катастрофічної не-
стачі фінансових ресурсів для розвитку в умовах, які пост-
ійно змінюються. Основним засобом задоволення потреби
аграрного сектора економіки в фінансових ресурсах на да-
ний час є державні цільові програми. Базовими вимогами
членства України у СОТ є проведення певних ринкових ре-
форм аграрного сектора та лібералізація доступу до ринку
аграрної та харчової продукції. Аграрна політика фінансо-
вої державної підтримки має бути більше сфокусована на
питанні ефективності бюджетних програм, чіткому визна-
ченні індикаторів для оцінки результативності кожної бюд-
жетної програми, а не на збільшенні фінансування галузі.
Тобто принципи й правила СОТ зорієнтовані на максималь-
ну лібералізацію торгівлі, усунення державної підтримки та
захист національних виробників. Таким чином, виникає одна
з ключових суперечностей членства України у СОТ — між
необхідністю державної підтримки аграрного сектора та
лібералізацією економічної діяльності як головним принци-
пом діяльності СОТ. Від шляхів вирішення цієї суперечності
залежатиме подальший розвиток аграрного сектора в еко-
номіці України [1].

Вступом до СОТ передбачено виділення аграрного сек-
тора України в окрему сферу регулювання та координації
через свою специфіку та у зв'язку із запізненням проведен-
ня реформ. Згідно до угод "Про сільське господарство" та
"Про застосування санітарних та фітосанітарних заходів",
які були прийняті на Уругвайському раунді переговорів, обо-
в'язковим для України є виконання чотирьох основних по-
зицій: доступ на ринки, внутрішня підтримка, експортні суб-
сидії, санітарні та фітосанітарні заходи.

Основний аргумент на користь приєднання України до
Світової організації торгівлі (СОТ) — запобігання торговель-
но-економічній ізоляції України від держав Центральної та
Західної Європи, Східної Європи та Балтії, особливо після
розширення Євросоюзу. В результаті виконання вимог СОТ
у сільському господарстві країн з перехідною економікою
відбувається поступова зміна структури внутрішньої підтрим-
ки галузі у бік зростання частки заходів першої групи. Фак-
тично це означає переорієнтацію внутрішньої аграрної пол-
ітики у бік розвитку сільської місцевості.

Як показує аналіз досвіду країн з перехідною економі-
кою, підстав для прогнозування катастрофічних наслідків
від членства у СОТ для внутрішнього ринку України немає.
Проте і переваги не дуже очевидні.

Реалізація потенційних переваг від членства у СОТ за-
лежить від багатьох інших чинників, і є можливою тільки у
поєднанні з ними. Це стосується зростання припливу пря-
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мих іноземних інвестицій, зменшення корумпованості,
підтримки розумного рівня захисту внутрішнього ринку
тощо. Отже, повна реалізація можливостей, які надасть
участь України в цій організації, можливі лише за умови
розробки і ефективної реалізації довгострокової соціаль-
но-економічної стратегії країни.

Основним критерієм для прийняття рішень щодо адап-
тації галузі сільського господарства до вимог СОТ та ЄС
повинен стати національний добробут виробників сільсько-
господарської продукції, споживачів, суміжних галузей та
збереження навколишнього середовища.

 Існуюча система фінансової підтримки аграрного сек-
тора України характеризується такими недоліками, як не-
легітимність, розпорошеність, неповнота й неритмічність
грошових виплат.

Створивши умови для забезпечення виконання чинно-
го законодавства, дотримання всіх норм і правил виконан-
ня бюджету, є серйозні підстави розраховувати на повноці-
нне фінансування заходів щодо здійснення державою аг-
рарної політики. Крім цього, для підвищення ефективності
використання виділених з бюджету коштів необхідно ста-
вити конкретні завдання й вимагати їхнього виконання від
кожного бюджетоотримувача. Це, у свою чергу, спричинить
зміну напряму контрольних дій убік перевірки результатив-
ності, а не просто законності використання отриманих асиг-
нувань, що уможливить вдосконалення дотаційного механ-
ізму АПК.

Визначальною умовою необхідності удосконалення
форм організації фінансового контролю за використанням
бюджетних коштів у аграрному секторі є історична та ви-
нятково провідна його роль у формуванні валового внутрі-
шнього продукту. Аграрний сектор має визначальний вплив
на рівень життя українського народу, формує продовольчу
безпеку та впливає на соціально-економічну ситуацію в дер-
жаві. В аграрній сфері зайнято близько 20 % населення і
вироблялося за період 2004—2008 рр. від 11,9 до 16,8 ва-
лового внутрішнього продукту країни (рис. 1).

Бюджетне фінансування видатків Міністерства аграрної
політики з 2004 по 2008 рік зросло більш ніж вдвічі. Питома
вага державної фінансової підтримки в обсязі виробництва
сільськогосподарської продукції зросла з 4,4 % у 2004 році
до 16% у 2008 році.

Спеціальним режимом оподаткування ПДВ, у сіль-
ському господарстві було охоплено у 2008 році понад
9724 млн грн., що на 8672,5 млн грн. (9,2 р.) більше ніж
у 2004 р. (рис. 2).

Проте, темпи зростання загальної підтримки аграр-
ного сектора не відповідають темпам зростання обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції. Так, про-
тягом 2000—2008 р. держпідтримка сільського госпо-
дарства зросла у 35 разів, а обсяги його виробництва —
лише в 1,3 рази. За період 2006—2008 рр. за наявності
близько 17 бюджетних програм використано майже 15
млрд грн., обсяг таких видатків збільшився в 4 рази, а
приріст сільськогосподарської продукції становив лише
13—14%. Тобто щорічні значні суми, що спрямовують-
ся на підтримку аграрного сектора, не дають результатів,
що свідчить про недостатнє використання одного з дер-
жавних важелів регулювання — державного фінансо-
вого контролю.

Отже, механізм здійснення контролю у сфері дер-
жавного фінансування аграрного сектора потребує
особливої уваги, оскільки, по-перше, галузь є стратегіч-
но важливою з точки зору забезпечення продовольчої,
соціальної, фінансової стабільності в державі; по-друге
існують диспропорції між збільшенням фінансування
програм розвитку села та реальними надходженнями
сільськогосподарським товаровиробникам й ефективн-
істю виробництва.

До пріоритетних передумов необхідності державної
фінансової підтримки аграрної сфери, на нашу думку, на-
лежать: наявність диспаритету цін на сільськогосподарську
продукцію та промислові засоби виробництва й послуги;
відкритість внутрішнього ринку; нестабільність доходів аг-
ровиробників внаслідок коливань погодних умов; відносно
низька порівняно з іншими галузями дохідність на вкладе-
ний капітал; необхідність збереження природних властиво-
стей землі як загальнонаціонального надбання; низький при-
родно-кліматичний і економічний потенціал для відтворен-
ня; низька конкурентоспроможність аграрної продукції по-
рівняно з розвиненими країнами; низький платоспромож-
ний попит населення на продовольчі товари; нерозвиненість
соціальної й виробничої інфраструктури в сільській місце-
вості та ін.

Механізм державного фінансового контролю за вико-

Рис. 1. Питома вага валової доданої вартості в

господарствах АПК та харчовій промисловості

у ВВП України

(Розраховано за даними статистичного бюлетеня: "Валова
продукція сільського господарства України (у порівнянних цінах
2005р.) за 2008 рік. Остаточні дані". — К.: Державний комітет
статистики України. — 2009. — С. 3—7.; аналітичних звітів
Міністерства аграрної політики України.)

 Побудовано за даними Звіту про результати аналізу викорис-
тання коштів Державного бюджету України, виділених на державну
підтримку АПК // Рахункова палата України.

Рис. 2. Обсяги підтримки сільського

господарства з державного бюджету

у 2004—2008 роках, млн грн.
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ристанням бюджетних коштів у аграрній сфері формують
відповідно до особливих напрямів державної фінансової
підтримки даного сектора, серед яких виділимо:

— розвиток рослинництва;
— розвиток тваринництва;
— відшкодування частини витрат на сплату відсотків за

кредитами;
— фінансування капітальних вкладень;
— фінансування державних цільових програм розвит-

ку агропромислового виробництва;
— асигнування на будівництво соціальної інфраструк-

тури на селі;
— спрощена система оподаткування — чинний фіксо-

ваний податок;
— дотації за реалізовані виробниками молоко та м'ясо

худоби, на що асигнуються суми податку на додану вартість
(ПДВ) по переробленій з них продукції;

— акумуляція суми ПДВ по іншій реалізованій продукції
для фінансування закупівлі матеріально-технічних ресурсів
для її подальшого виробництва;

— субсидії на відшкодування збитків від надзвичайних
ситуацій;

— цільові кошти на фінансування державних фондів і
резервів.

 В основу економічного механізму фінансової держав-
ної підтримки аграрної сфери закладені нормативи загаль-
ного її обсягу, оскільки практично неможливо об'єктивно
визначити нормативи за численними напрямами підтримки
через їхню взаємозалежність і спільний вплив на результа-
ти аграрного виробництва.

Слід зазначити, що через недостатню розробленість
методик оцінки ефективності економічного механізму
фінансової державної підтримки аграрної сфери не вико-
ристовуються показники планованої й фактичної віддачі
бюджетних коштів, а розподіл їх за конкретними товарови-
робниками не погоджується з досягнутою ними ефективні-
стю використання державних вкладень.

Загальновідомо, успішна діяльність аграрної сфери еко-
номіки зумовлюється не лише повним використанням нау-
кового і виробничого потенціалу всієї системи АПК, а й по-
дальшим удосконаленням ефективності механізму держав-
ної фінансової підтримки. Великою мірою цьому сприяє
правильна постановка державного фінансового контролю
в такій важливій сфері суспільного життя. Діяльність конт-
ролюючих установ у системі АПК повинна охоплювати со-
бою весь цикл грошових потоків у процесі розпорядження
бюджетними коштами.

Ще однією обставиною, що значно впливає на стан
справ у досліджуваній сфері, є значне зростання чисельності
об'єктів контролю та часта зміна їх організаційно-правових
форм (господарські товариства, приватні підприємства, ви-
робничі та сільськогосподарські кооперативи, державні

підприємства, підприємств інших форм). На початок 2008 р.
господарську діяльність в агарному секторі економіки
здійснювало 58,4 тис. господарюючих суб'єктів, які оброб-
ляли 21,8 млн га сільськогосподарських угідь. Зокрема, 14,9
тис. сільськогосподарських підприємств різних організац-
ійно-правових форм використовували 17,5 млн га, або 80,3
% сільськогосподарських угідь, здебільшого залучених на
засадах оренди земельних паїв селян. За площею землеко-
ристування сільськогосподарські підприємства залишаються
великими аграрними структурами. Крім того, згідно із ста-
тистичними даними, в Україні станом на 01.01.2008 зареє-
стровано 43,4 тис. фермерських господарств, у користуванні
яких знаходиться 4,2 млн га., або 19,7 % сільськогоспо-
дарських угідь, у тому числі 4,1 млн га ріллі. В середньому
на одне господарство припадає біля 100 га сільгоспугідь, у
тому числі 94,5 га. ріллі (рис. 3) [8].

 В узагальненому вигляді сучасний механізм бюджет-
ної державної підтримки в аграрній сфері характеризуєть-
ся наступними недоліками:

— непрозорість механізму розподілу та недоступність
одержання бюджетних коштів для значної частини сільсько-
господарських підприємств, фермерських господарств, май-
же всіх дрібнотоварних господарств населення;

— неефективне використання вкладених бюджетних
коштів, що визначається низькою їх віддачею та неадекват-
ними кінцевими результатами діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств;

— недосконалість механізмів отримання й розподілу
бюджетних коштів, порушення бюджетної дисципліни при
їх використанні, що призводить до недовикористання виді-
лених бюджетних коштів;

— порушення принципу об'єктивності при розподілі
державних коштів та зміна кінцевих бенефіціантів [2].

До такого стану справ призвів неефективний механізм
фінансового контролю за використанням бюджетних коштів
на галузевому рівні. На наш погляд, причинами неналежного
здійснення контролю є: відсутність планомірності й цілеспря-
мованості контролю; несвоєчасність і неповнота виявлення
порушень у діяльності підконтрольних об'єктів; невстановлен-
ня осіб, винних у допущених порушеннях; недобросовісність і
неповнота використання своїх повноважень посадовими осо-
бами контролюючих установ; роз'єднаність (відокремленість)
державного, спеціалізованого, відомчого контролю.

В аграрній сфері економіки Україні склалася ситуація,
коли фінансовий контроль у частині використання коштів
Державного бюджету України централізовано здійснюють
два органи влади: Рахункова палата України від імені Вер-
ховної Ради України та Державна контрольно-ревізійна
служба України від імені уряду (рис. 4).

 При цьому одним із важливих недоліків механізму
фінансового контролю в аграрному секторі є діяльність
органів, на які покладено виконання контрольних функцій,
можна вважати дублювання та паралелізм контрольно-ре-
візійних дій, що призводить до безсистемності у застосуванні
великої кількості законодавчих і правових актів для здійс-
нення державного фінансового контролю у сфері АПК.
Відповідно назріла проблема чіткого законодавчого регла-
ментування функцій, завдань, повноважень, відповідаль-
ності органів фінансового контролю в аграрній сфері.

Суттєвим недоліком процедури фінансового контролю
державного фінансування аграрної сфери є відсутність за-
конодавчо визначених ознак, за якими можна було б гово-
рити про ефективне чи неефективне використання коштів.
Контроль на сучасному етапі зосереджений, головним чи-
ном, на перевірці достовірності обліку та законності
здійснення господарських операцій. Однак перевірки бух-
галтерських документів недостатньо для прийняття рішен-
ня про цільове та раціональне використання бюджетних
коштів [5].

Рис. 3. Структура господарюючих суб'єктів у

сільському господарстві у 2007 році

Побудовано за даними Державного комітету статистики
України: www.ukrstat.gov.ua.
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

Проведені аудиторами перевірки виявили низ-
ку порушень бюджетної дисципліни при плануванні
видатків та використанні коштів, які виділяються на
здійснення підтримки доходів сільськогосподарсь-
ких товаровиробників та посилення соціального
захисту сільського населення [6].

Запроваджена система фінансування держав-
ної підтримки агропромислового комплексу не за-
безпечує визначеного на законодавчому рівні спри-
яння життєздатності сільського господарства, його
конкурентоздатності на внутрішньому і зовнішнь-
ому ринку, гарантування продовольчої безпеки
країни, посилення соціального захисту сільського
населення. Діюча система використання коштів
Державного бюджету звужує доступ більшості ма-
лих сільськогосподарських товаровиробників до
неї та не забезпечує їх ефективного використання.

Основними причинами неефективного викори-
стання коштів Державного бюджету, які виділяють-
ся на підтримку аграрного сектора, вважаємо, є:

— недосконалість механізмів отримання і роз-
поділу бюджетних коштів та порушення бюджетної
дисципліни при їх використанні. Щорічна зміна по-
рядків та механізмів виділення коштів з Державно-
го бюджету, їх громіздкість, запізніле затверджен-
ня та внесення до них неодноразових змін протя-
гом року веде до несвоєчасного отримання коштів
державної фінансової підтримки та неефективного їх вико-
ристання і повернення в кінці року до Державного бюджету;

— на стадії планування Міністерством аграрної політики
та Міністерством фінансів України допускаються прорахун-
ки, що призводять до нівелювання результатів виконання
бюджетних програм підтримки аграрного сектора;

— практикується виділення асигнувань наприкінці року,
що ускладнює їх використання та призводить до неефек-
тивного управління фінансовими ресурсами.

На нашу думку процес удосконалення форми організації
контролю за використанням бюджетних коштів у аграрній
сфері повинен забезпечуватися на основі системного підхо-
ду. З погляду системності процес державного фінансового
контролю за використанням бюджетних коштів у аграрній
сфері має включає чотири стадії:

1) встановлення норм і стандартів фінансового контро-
лю досліджуваного підконтрольного об'єкта;

2) порівняльна оцінка фактичної діяльності об'єкта кон-
тролю;

3) механізми контролю очікуваних результатів і фактич-
ного стану об'єкта контролю;

4) оцінка ефективності й результативності проведених
контрольних заходів.

На першій стадії проводиться попередній зовнішній
фінансовий контроль об'єкта, що включає конкретизацію
формулювання бажаних результатів контролю. На другій
стадії проводиться оперативний контроль, безпосередньо
вивчається діяльність об'єкта контролю. На третій стадії
проводиться регулюючий зовнішній фінансовий контроль,
порівнюються, вимірюються й оцінюються фактичні й очі-
кувані результати діяльності об'єкта фінансового контро-
лю. На четвертій стадії виробляються коригувальні дії, даєть-
ся оцінка ефективності й, як ми вже зазначали раніше, сфе-
ра контролю має потребу в зворотному зв'язку, що перед-
бачає здійснення контролю його суб'єктом, який має право
приймати коригувальні рішення в даній сфері.

ВИСНОВКИ
Відсутність ефективного механізму фінансової підтрим-

ки розвитку аграрного сектора призводить до того, що тре-
тина підприємств залишається збитковими вже протягом
багатьох років. До того ж бюджетні кошти, що спрямову-

ються на підтримку аграрного сектора не дають результатів,
що свідчить про недостатнє використання одного з держав-
них важелів регулювання — державного фінансового конт-
ролю. Такий стан справ галузі не дає змоги забезпечити роз-
ширене відтворення та розв'язати проблеми соціального
характеру.

ПРОПОЗИЦІЇ
До напрямів удосконалення форм організації фінансо-

вого контролю за використанням бюджетних коштів у аг-
рарному секторі економіки в сучасних умовах нами відне-
сено забезпечення системності цього процесу за рахунок
певної стадійності зі здійсненням оцінки ефективності й ре-
зультативності проведених контрольних заходів.
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Рис. 4. Схема зовнішнього фінансового контролю за

використанням бюджетних коштів у аграрній сфері

економіки України
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