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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нестабільних економічних умовах значна кількість

сільськогосподарських підприємств Украйни мають ве�

лику потребу у фінансових ресурсах. Згідно з єдиною

комплексною стратегією розвитку сільського господар�

ства і сільських територій в Україні на 2015—2020 роки

75% сільськогосподарських підприємств мають обмеже�

ний доступ до ресурсів, що є ключовою перепоною для

У статті досліджено напрями державної підтримки сільськогосподарських підприємств України. Вив�
чено механізм державної підтримки аграрного сектору, який регулюється нормативно�правовими акта�
ми. Проаналізовано систему оподаткування в аграрному секторі та їх поступову зміну за останні декілька
років. Зокрема спеціальний режим оподаткування ПДВ та єдиний податок четвертої групи.

Розглянуто Єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій на
2015—2020 роки, яка націлена на комплексне проведення низки реформ, на які вже довгий час чекають
виробники сільськогосподарської продукції, аграрний бізнес і сільське населення.

Вивчено комплекс показників для визначення й оцінки заходів сукупної підтримки підприємств сільсько�
го господарства за даними міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку, до яких
відносяться оцінка підтримки виробника, оцінка підтримки загальних послуг, оцінка підтримки спожи�
вачів, оцінка загальної підтримки.

The article deals with the directions of state support of agricultural enterprises of Ukraine. The mechanism of
state support to the agrarian sector, which is regulated by normative�legal acts, is studied. The tax system in the
agrarian sector and its gradual change in the last few years have been analyzed. In particular, the special VAT
regime and the only tax in the fourth group.

The Integrated Strategy for the Development of Agriculture and Rural Areas for 2015—2020 is considered,
which is aimed at the complex implementation of a series of reforms, which have long been waiting for agricultural
producers, agribusiness and rural population.

Agricultural enterprises, due to their specificity, are not able to function effectively without state support of
domestic producers at the level of normative and legislative support, which by virtue of the said serves as the
basis for its development; without budget support; without a reasonable price policy for foodstuffs; without
financial and credit support and tax regulation of the main activity and agrarian infrastructure; without
standardization of quality of raw materials and finished products; without monitoring of the agrarian market and
relevant marketing strategies for increasing competitiveness.

A set of indicators for the determination and evaluation of measures of aggregate support for agricultural
enterprises has been studied according to the data of the International Organization for Economic Cooperation
and Development, which include:

— Producer Assessment (PSE), representing transfers provided by producers individually.
— General Service Support Assessment (GSSE), representing transfers provided by producers, that is, services

that benefit agriculture, but whose initial decline is not at the level of individual farms.
— Customer Support Assessment (CSE), representing transfers provided to consumers. CSE is almost always

negative, as consumer transfers for market price support policies outweigh any consumer subsidies from
taxpayers that can be provided to consumers.

— An estimate of total support (TSE) representing the sum of the three components mentioned above and
shows the total amount of transfers received by agriculture from taxpayers and consumers as a result of sector
support policies.
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подальшого зростання та інвестицій. Внутрішнє само�

фінансування у вигляді заощаджень прибутку (60%) та

особистих заощаджень (13%) залишається найбільш

поширеним джерелом ресурсозабезпечення сільськогос�

подарських підприємств. Значна частина виробників

сільськогосподарської продукції негайно продає 80—

100% свого врожаю для поповнення обігових коштів [5].

Управління процесами у аграрній сфері відбуваєть�

ся в тому числі за допомогою державної політики бюд�

жетної підтримки сільського господарства. Така підтрим�

ка для вітчизняної галузі притаманна в усі періоди роз�

витку сільського господарства тому питання є досить

дослідженим. Проте нові економічні та політичні реалії

вносять свої корективи і процес державного регулюван�

ня потребує постійного наукового супроводження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема державної підтримки сільського госпо�

дарства завжди була актуальною. Зокрема цьому пи�

танню присвячені наукові розробки В. Андрійчука,

Т. Арестенко, Б. Данилишина, М. Дем'яненка, А.Дібро�

ви, О.Бородіної, М.Латиніна, О.Могильного, В. Месель�

Веселяка, Т. Осташко, Б. Пасхавера, П. Саблука, Л. Ту�

луша та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення сучасного стану,

методів і способів підтримки сільськогосподарських

підприємств з боку держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Механізм державної підтримки аграрного сектору

регулюється Законом України "Про державний бюджет

України" на відповідний рік [8] і Законом України "Про

державну підтримку сільського господарства України"

від 24.06.2004 № 1877�ІУ [9], а порядок витрачання бюд�

жетних коштів щорічно визначається окремими постано�

вами Кабінету Міністрів України. У державній підтримці

сільськогосподарських товаровиробників держава по�

винна не тільки сприяти індивідуальному підходу, а й сти�

мулювати їх розвивати власну збутову інфраструктуру,

що допоможе позбавитись від посередників у сільсько�

му господарстві та наблизитись до світових моделей роз�

витку агропромислового комплексу [10].

Україна, починаючи з 1991 року, активно підтримує

національне сільське господарство у різних формах.

При цьому, за розрахунками OECD, до 2017 року лево�

ва частка державної підтримки сільського господарства

надходила на підприємства не як прямі державні суб�

сидії, а у формі податкових пільг. Зокрема спеціальний

режим оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільсько�

го та лісового господарства і рибальства дозволяв не

сплачувати до бюджету різницю між податковим зобо�

в'язанням і податковим кредитом, а використовувати цю

різницю для закупівлі виробничих ресурсів.

До 1 січня 2016 року всі суми нарахованого ПДВ

сільськогосподарські підприємства не сплачували до

бюджету, а залишали у себе для розвитку власної діяль�

ності. У 2016 році для них було введено в дію перехідні

положення, згідно з якими механізм сплати нарахова�

них сум зобов'язань по ПДВ такий: операції із зернови�

ми та технічними культурами приносять 85% до держав�

ного бюджету, 15% спрямовуються на спеціальний ра�

хунок; операції з продукцією тваринництва — 20% до

державного бюджету, 80% спрямовуються на спеціаль�

ний рахунок; операції з іншими сільськогосподарськи�

ми товарами та послугами — 50% до державного

бюджету, 50% спрямовуються на спеціальний рахунок.

З 1 січня 2017 року сільськогосподарські підприємства —

платники ПДВ перейшли на загальну систему нарахуван�

ня й сплати цього податку, тобто всі суми зобов'язань

повністю сплачувались до державного бюджету. Отже,

спеціальний режим оподаткування для сільськогоспо�

дарських товаровиробників був фактично скасований.

Окрім спеціального режиму ПДВ, протягом декіль�

кох років аграрії були звільнені від значної частини по�

датків, сплачуючи замість них фіксований сільськогос�

подарський податок. З 1 січня 2015 року вступила в дію

нова податкова реформа, яка відобразила свій вплив

також на аграрний сектор України. Для сільського гос�

подарства замість фіксованого сільськогосподарсько�

го податку запроваджено єдиний податок для платників

четвертої групи. Згідно з чинним законодавством, а саме

Податковим кодексом України (ПК).

Відповідно до ПКУ об'єктом оподаткування сільсько�

господарських підприємств, які входять до IV групи єди�

ного податку є площа сільськогосподарських угідь (ріллі,

пасовищ, сіножатей та багаторічних насаджень) та/або

земель водного фонду (внутрішніх водойм, ставків, озер,

водосховищ), що перебувають у власності сільськогос�

подарського товаровиробника або надані йому в корис�

тування, у т. ч. на умовах оренди [6].

Базою оподаткування податком для платників

IV групи — сільськогосподарських товаровиробників —

є нормативна грошова оцінка одного гектара сільсько�

господарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та ба�

гаторічних насаджень). При цьому враховують ко�

ефіцієнт індексації, який визначається на 1 січня базо�

вого податкового року (відповідно до порядку, встанов�

леного п. 2921.2 ПКУ) [7].

Сьогодні в державі діє Єдина комплексна стратегія

розвитку сільського господарства та сільських тери�

торій на 2015—2020 роки. Вона націлена на комплекс�

не проведення низки реформ, на які вже довгий час че�

кають виробники сільськогосподарської продукції, аг�

рарний бізнес і сільське населення. Ця стратегія визна�

чає розвиток сільського господарства й сільських те�

риторій на довгострокову перспективу, створює базу

для стабільної і прозорої правової системи, яка спря�

мована на поліпшення ділового клімату, протидію ко�

рупції і стимулювання інвестицій у модернізацію аграр�

ного сектору економіки. Вона також створює підгрунтя

для проведення інституціональної реформи, необхідної

для ефективного контролю й реалізації означених за�

ходів [5].

Державна підтримка сільськогосподарських

підприємств реалізується через надання дотацій на пері�

од з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року, щоби хоч

якось підтримати їх у зв'язку з відміною спеціального

режиму з ПДВ. Кошти для цього були передбачені в Дер�

жбюджеті на 2017—2019 роки. Так, видатки за програ�

мами розвитку підприємств АПК у бюджеті 2017 року

складали 3,7 млрд грн, з яких із загального фонду спря�
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мовувались 2,2 млрд грн, зі спеціального фонду — 1,5

млрд грн. Підтримка розвитку підприємств АПК перед�

бачається в таких напрямах, як здешевлення кредитів

(300 млн грн); підтримка заходів в агропромисловому

комплексі (55 млн грн); підтримка закладання молодих

садів, виноградників та ягідників, а також нагляд за ними

(75 млн грн); надання кредитів фермерським господар�

ствам (25 млн грн); підтримка тваринництва (210 млн грн);

фінансова підтримка сільгоспвиробників (1,5 млн грн) [4].

Сільськогосподарські підприємства, у силу своєї

специфіки, не в змозі ефективно функціонувати без дер�

жавної підтримки вітчизняних товаровиробників на рівні

нормативно — законодавчого забезпечення, яка в силу

вказаного виступає базою для її розвитку; без бюджет�

ної підтримки; без розумної цінової політики на продо�

вольчі товари; без фінансово�кредитного забезпечен�

ня та податкового регулювання основної діяльності й

аграрної інфраструктури; без стандартизації якості си�

ровини та готової продукції; без моніторингу аграрно�

го ринку та відповідних маркетингових стратегій підви�

щення конкурентоспроможності [2]. Державна підтрим�

ка сільськогосподарських підприємств є важливим ас�

пектом в процесі їх економічного оздоровлення.

Аналіз закордонного досвіду свідчить про те, що

уряди розвинених країн, як�от: США, Франція, Німеч�

чина, Англія та інші здійснюють активну державну

підтримку аграрного сектору економіки, оскільки від

його стану залежить продовольча безпека країни. Про�

відною установою в оцінці заходів сукупної підтримки

підприємств сільського господарства в світі є міжнарод�

на Організація економічного співробітництва та розвит�

ку (OECD). Комплекс показників для визначення й оцін�

ки заходів сукупної підтримки підприємств сільського

господарства за OECD наведено на рисунку 1.

 На рисунку 1 наведено систему показників, за яки�

ми проводиться оцінка рівня підтримки сільського гос�

подарства в країнах, що входять до ОЕСD. Основними

показниками моніторингу і аналізу підтримки сільсько�

го господарства згідно з ОЕСD є:

— оцінка підтримки вироб�

ника (PSE), що представляє

трансферти, надані виробниками

індивідуально;

— оцінка підтримки загаль�

них послуг (GSSE), що представ�

ляє трансферти, надані виробни�

ками, тобто послуги, які прино�

сять користь сільському госпо�

дарству, але чиє початкове падін�

ня не на рівні окремих фермерсь�

ких господарств;

— оцінка підтримки спожи�

вачів (CSE), що представляє

трансферти, надані споживачам.

CSE — є майже завжди негатив�

ним, тому що трансферти від спо�

живачів за ринкової політики

підтримки цін переважують будь�

які споживчі субсидії від плат�

ників податків, які можуть бути

надані споживачам;

— оцінка загальної підтрим�

ки (TSE), що представляє суму трьох вищезгаданих ком�

понентів та показує загальну суму трансфертів, яку от�

римає сільське господарство від платників податків та

споживачів у результаті політики підтримки галузі.

Аналіз динаміки загальної підтримки TSE деяких

країн світу та України наведено в таблиці 1.

Аналіз таблиці 1 свідчить, про те, що закордонні

виробники сільськогосподарської продукції отримують

державну підтримку, розмір якої в 2015 році у порівнянні

з 2010 роком знизився. Найбільш підтримку в сільсько�

му господарстві отримують сільськогосподарські това�

ровиробники в країнах ЄС і США відповідно на суму

майже 104 та 77 млрд дол. США.

Сільське господарство України, за даними OECD,

має від'ємне значення показника TSE. Така ситуація зу�

мовлена скороченням державної підтримки впродовж

досліджуваного періоду (2010—2015 рр.) внаслідок по�

гіршення економічної ситуації та обмежених можливо�

стей державного бюджету України.

Аналізуючи державну підтримку підприємств сіль�

ського господарства в Україні, слід зазначити, що на�

разі сільське господарство в Україні є одним із ключо�

вих секторів економіки: воно формує 24% випуску про�

дукції та 18% ВВП країни;

— продукція підприємств АПК становить 38,2% то�

варного експорту (у 2015 році це 14,6 млрд дол. США

— з І по ІV групу УКТЗЕД), при цьому на країни Азії при�

падає 47,2% експорту вітчизняної агропромислової

продукції, ЄС — 27,9%;

— з виробництва зернових культур та соняшнико�

вої олії Україна входить у сімку світових лідерів;

— сільське господарство є найбільш стабільно

працюючим сектором економіки. Так, сільськогос�

подарське виробництво за досліджуваний період пе�

реважно демонструвало позитивну щорічну динамі�

ку за виключенням деяких років, коли переважали

негативні фактори впливу природно�кліматичних

умов.

Оцінка підтримки 
виробника (Producer 

Support Estimate –
PSE) 

Оцінка підтримки 
загальних послуг 
(General Service 

Support Estimate –
GSSE)

Оцінка підтримки споживачів (Consumer 
Support Estimate – CSE)

Оцінка загальної  
підтримки сільського 

господарства (Total support 
 estimate – TSE) 

Рис. 1. Комплекс показників для визначення й оцінки заходів
сукупної підтримки підприємств сільського господарства за OECD

Джерело: складено автором за даними OECD [1].

Країна 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Відхилення 2015 р. 

до 2010 р. 
 +,- %

Україна 2648,4 -69,55 1334,4 -738,7 -2802 -1709 -4357,1 -64,52 
ЄС (28) 121485 127345 127679 138201 125020 104245 -17240,0 85,81
Казахстан 1370,3 2260,4 2573,7 2710,7 2371,9 2626,4 1256,1 191,66 
Канада 9347,9 9898,7 9867,6 7661,3 7183,1 6048,6 -3299,4 64,70
США 81752 83794 89237 87892 98094 76854 -4898,4 94,01
Австралія 2118,9 2660,8 2168,9 2199,3 1882,3 1547,1 -571,7 73,02

Таблиця 1. Сукупна підтримка сільського господарства,
 млрд дол. США

Джерело: складено автором за даними OECD [1].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

У цілому за період з 2007 по 2015 роки сільськогос�

подарське виробництво зросло на 44,8%, в той час як

ВВП зменшився на 19,6%. Тобто в аграрному секторі

державна підтримка показала себе високоефективною,

а відповідно і виправданою, але наразі виникає пробле�

ма в державній підтримці підприємств сільського гос�

подарства країни, уряд всупереч коаліційній угоді, вно�

сить до парламенту рішення відповідно до вимог МВФ,

щодо поступового скасування фактично єдиної значи�

мої за обсягами державної підтримки агросектору —

спеціального режиму оподаткування ПДВ, який перед�

бачав збереження у сільгоспвиробників обсягів нара�

хованого ПДВ для використання їх на власні виробничі

цілі. І тепер вже не стоїть питання "забезпечення якіс�

ного стрибка", а стоїть питання загалом спроможності

вітчизняного агропромислового комплексу зберегти

наявний рівень розвитку та наявні конкурентні позиції

сільськогосподарських підприємств України на світово�

му продовольчому ринку [3].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Результати дослідження дали можливість дійти вис�

новку, що державна підтримка, як інструмент підвищен�

ня конкурентоспроможності сільськогосподарських

підприємств в умовах економічної кризи є не досить ефек�

тивною. Тому необхідно здійснювати пошук внутрішніх

резервів для відновлення платоспроможності, покращен�

ня економічної стійкості та зниження ймовірності банк�

рутства сільськогосподарських підприємств.

Подальші дослідження будуть зосереджені на ви�

вчення державної підтримки дрібних сільськогоспо�

дарських підприємств.
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