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ВСТУП
Актуальність формування та ефективного здійснен-

ня державної підтримки інвестиційної діяльності в аг-
рарному секторі в Україні обумовлюється соціально-
економічними та політичними умовами. Для успішного
розвитку аграрного сетора необхідно, щоб економічна
політика держави визначала найпріорітетніші завдання
і участь у підтримці державного аграрного сектора. Нині
в посткризовому економічному просторі України спос-
терігається грона перешкод, що блокує динамічний роз-
виток інвестиційної діяльності аграрного сектора. Зок-
рема брак дієвих фінансових механізмів регулювання
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інвестиційної діяльності призвів до того, що агрофор-
мування фактично позбавлені дієвих важелів розв'язан-
ня інноваційно-інвестиційних проблем та не мають мож-
ливостей зміцнювати свою матеріально-технічну базу й
розгортати та нарощувати капітальні інвестиції. Ця про-
блематика постійно входила до орбіти дослідницьких
інтересів вчених, зпоміж них варто виокремити праці та-
ких відомих визнаних наукових авторитетів, як В. Анд-
рійчука, В. Власова, С. Власюк, В. Губенка, О. Ґудзь,
М. Дем'яненка, М. Кісіля, М.Коденської, М. Кропивка,
Ю. Лузана, М. Маліка, Т. Мацибори, Ю. Нестерчука,
В. Онегіної, Г. Підлісецького, О. Пестрецової, П. Саб-
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лука, І. Столярова, П. Стецюка, А. Чупіса, О. Шпикуля-
ка, М. Федорова, В. Юрчишина та ін. Високо оцінюючі
їх зусилля та внесок в осягнення сутнісних взаємозв'-
язків щодо проблем розвитку механізмів державного
регулювання інвестиційної діяльності аграрного секто-
ра, зауважимо, що сучасний контур інвестиційної діяль-
ності та наявність відчутних прогалин і неврегульованих
завдань потребують здійснення наукових розвідок
щодо уточнення проблем пошуку ефективного інстру-
ментарію державної підтримки інвестиційної діяльності
в аграрному секторі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проаналізувати нормативно-правовий інструмен-

тарій державної підтримки інвестиційної діяльності в аг-
рарному секторі. Визначити основні переваги та недо-
ліки діючих механізмів прямої та непрямої державної
підтримки аграрного сектора. Запропонувати механізм
удосконалення доведення бюджетних коштів до аграр-
ного виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для підтримки аграрного сектора економіки Украї-

ни використовують пряму та непряму державну підтрим-
ку. Заходи прямої державної підтримки направлені на
державне фінансування виробництва суспільних благ.
До непрямої державної підтримки належать: дотації,
інвестиції аграрних підприємств, спеціальні режими і ме-
ханізми оподаткування.

Найбільш дієвим джерелом підтримки з боку дер-
жави є відповідний Порядок використання сум податку
на додану вартість, сплачених переробними підприєм-
ствами до спеціального фонду державного бюджету,
який затверджений відповідною Постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 [1]. По-
рядок визначає механізм використання сум податку на
додану вартість, сплачених переробними підприємства-
ми до спеціального фонду державного бюджету за бюд-
жетною програмою "Державна підтримка галузі тварин-
ництва" (далі — бюджетні кошти). Бюджетні кошти
спрямовуються на державну підтримку галузі тварин-
ництва шляхом здійснення виплати:

1) спеціальної бюджетної дотації фізичним особам
за утримання та збереження молодняку великої рога-
тої худоби (далі — дотація за молодняк);

2) часткового відшкодування:
— вартості закуплених племінних телиць, нетелей

та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму
продуктивності (далі — часткове відшкодування вар-
тості корів);

— відсоткової ставки за кредитами, залученими на
будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахів-
ничих ферм і комплексів, придбання технологічного
обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці;

— вартості будівництва та реконструкції тварин-
ницьких ферм і комплексів та підприємств з виробницт-
ва комбікормів, а також придбаного обладнання та ме-
ханізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і
птахівництва;

— витрат на закупівлю установки індивідуального
доїння (далі — часткове відшкодування витрат на уста-
новку);

3) бюджетної дотації фізичним особам, фізичним
особам — членам виробничих або обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів, а також фер-
мерським господарствам за вирощені та продані на
забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають
власні (орендовані) потужності для забою тварин, мо-
лодняк великої рогатої худоби та свині (крім свинома-
ток і кнурів) (далі — дотація за продану на забій худо-
бу);

4) спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів
м'ясного напряму продуктивності;

5) дотації та часткового відшкодування вартості то-
варів і робіт для реалізації проекту "Село майбутнього"
як складової національного проекту "Відроджене ско-
тарство" — розроблення та реалізація програми роз-
витку скотарства" [1].

З метою розвитку ринкових відносин у аграрній
сфері Урядом та президентом розглянуто та затверд-
жено такі основні документи, які регулюють аграрне
виробництво: Указ Президента України "Про заходи
щодо державної підтримки сільськогосподарського
виробництва" від 23 березня 1998 р. № 215, Постанову
Кабінету Міністрів України "Про особливості проведен-
ня санації підприємств агропромислового комплексу".
Самі ці законодавчі акції дозволяли державі звільнити
від сплати податків аграрне виробництво та створити
сприятливі умови для проведення державної фінансо-
вої підтримки.

Важливим кроком державної підтримки аграрного
виробництва є запровадження загальнодержавного
фіксованого сільськогосподарського податку замість
податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів
та державних цільових фондів, який дає можливість аг-
рарним формуванням розширювати види діяльності,
стимулює розвиток на території села різних сфер
підприємницької діяльності. Це служить основою со-
ціально-економічного розвитку сільських населених
пунктів.

У ринковій економіці кожний товаровиробник, влас-
ник товару сам визначає рівень ціни під впливом дії ви-
щезазначених чинників. Причому жорстка конкуренція
змушує їх постійно вишукувати резерви зниження ви-
трат, а одержаний прибуток співвідносити передусім з
авансованим капіталом [2].

Аграрним виробникам, які займаються реалізацією
молока і м'яса в живій вазі переробним підприємствам,
використовується нульова ставка ПДВ. У такому випад-
ку, переробні підприємства не сплачують сум ПДВ до
бюджету, а перераховують виробникам.

Протягом кожного місяця переробні підприємства
перераховують на спеціальний рахунок розраховану
суму ПДВ за придбані обсяги аграрної продукції. У
відповідності до правильного розрахунку держава пе-
рераховує на рахунки аграрних виробників суми до-
тацій.

Дотації виплачуються на вартість продукції, яка має
дві складові — ціну і обсяги реалізації, на першу това-
ровиробник практично не в змозі вплинути, тому зали-
шається друга складова, а це стимулює збільшення об-
сягів реалізації за рахунок як власного виробництва, так
і закупівлі продукції від населення з подальшою зда-
чею на переробні підприємства для отримання дотацій.
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З іншого боку, розмір дотацій значною мірою залежить
від господарської діяльності переробних підприємств
[3].

Оподаткування аграрних товаровиробників через
спеціальні режими та механізми є непрямою державною
підтримкою аграрних виробників. Дана підтримка
здійснюється за рахунок податку на додану вартість
(ПДВ) та фіксованого сільськогосподарського податку
(ФСП).

Основний недолік механізму акумуляції ПДВ харак-
теризується жорсткістю цільового призначення. Підприє-
мства, які забезпечені матеріальними ресурсами, мають
змогу акумулювати більші суми на спецрахунках.

Але ці кошти необхідно спрямовувати лише на прид-
бання матеріально-технічних ресурсів, тому в деяких
підприємств утворюються значні суми податкового кре-
диту, що знижує ефективність використання зазначених
коштів.

Спеціальним режимом прямого оподаткування аг-
рарних товаровиробників є фіксований сільськогоспо-
дарський податок (далі — ФСП). ФСП віднесено до
спеціального податкового режиму, що визначає особ-
ливий порядок його справляння та інші його складові й
елементи і регламентується розділом XIV "Спеціальні
податкові режими" Податкового кодексу України від
2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповнен-
нями (далі — Кодекс) [4].

Спеціальний податковий режим — це система за-
ходів, що визначає особливий порядок оподаткування
окремих категорій господарюючих суб'єктів. Спеціаль-
ний податковий режим може передбачати особливий
порядок визначення елементів податку та збору, звіль-
нення від сплати окремих податків та зборів. Спеціальні
податкові режими встановлюються та застосовуються
у випадках і порядку, визначених виключно Кодексом
(стаття 11 Кодексу).

Фіксований сільськогосподарський податок — це
податок, який справляється з одиниці земельної площі
у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата
якого замінює сплату окремих податків і зборів (під-
пункт 14.1.256 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Базою оподаткування ФСП для сільськогосподарсь-
ких товаровиробників є нормативна грошова оцінка
одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіно-
жатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена
за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного
фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ)
— нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в
Автономній Республіці Крим або в області, проведена
за станом на 1 липня 1995 року (пункт 303.1 статті 303
Кодексу).

Розмір ставок ФСП з одного гектара сільськогос-
подарських угідь та/або земель водного фонду для
сільськогосподарських товаровиробників залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування і становить у
відсотках бази оподаткування, тобто до їх нормативної
грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995
року, у відповідності до вимог статті 304 Кодексу.

Із запровадженням ФСП тією чи іншою мірою було
вирішено такі завдання: знижено податкове наванта-
ження на аграрне виробництво; запроваджено прозо-
рий механізм оподаткування; спрощено механізм адмі-

ністрування податків; розширено можливості для вип-
лати заробітної плати без проведення нарахувань на
фонд оплати праці, що сприяє проведенню вчасних роз-
рахунків з працівниками в аграрному виробництві.

Важливим видом непрямої підтримки аграрного ви-
робництва є активізація розвитку інженерної та соціаль-
ної інфраструктури в сільській місцевості. Саме соціаль-
на інфраструктура забезпечує сприятливі умови для
реалізації ефективної аграрної політики шляхом забез-
печення взаємодії ресурсного потенціалу та розвитку
науково-технічного прогресу в аграрному секторі.

Головними проблемами сільської соціальної інфра-
структури України на сьогодні є: старіння і деградація
переважної частини сільського житлового фонду, по-
гіршення стану і забезпеченості сіл інженерними кому-
нікаціями і спорудами (окрім газопостачальних), згор-
тання мережі закладів соціально-культурного і торго-
вельно-побутового обслуговування.

Незважаючи на те, що формально середня забез-
печеність житлом на селі вища, ніж у містах, сільський
житловий фонд не задовольняє сучасних потреб у ньо-
му населення, особливо молодого і середнього віку.
Нині значна частина нового житла (причому підвищеної
комфортності) споруджується міськими жителями у
приміських та рекреаційних зонах. У той же час на істин-
но сільських територіях нове житлове будівництво май-
же не ведеться. Можливості селян споруджувати нове
житло вкрай обмежені їх низькими доходами, відсутні-
стю дешевих кредитів, допомоги тощо.

Слід зазначити, що бюджетування розвитку
сільської інфраструктури мало б здійснюватися на нор-
мативній базі, яка включає Закони України "Про пріо-
ритетність соціального розвитку села та агропромис-
лового комплексу в народному господарстві" (стаття
5 цього закону вимагає спрямування на будівництво
об'єктів невиробничого призначення в сільській місце-
вості державних інвестицій у розмірі, не меншому 0,5%
ВВП України) та "Про основні засади державної аграр-
ної політики на період до 2015 року"; "Основні засади
розвитку соціальної сфери села", схвалені Указом Пре-
зидента України в грудні 2000 р.; Державну програму
розвитку українського села на період до 2015 року,
затверджену Кабінетом Міністрів України у вересні
2007 р. Однак, оскільки можливості бюджетної систе-
ми обмежені, соціальна інфраструктура села опинила-
ся серед сфер, для підтримки яких постійно не виста-
чає коштів. У 1990-ті рр., особливо в першій їх поло-
вині, виділялися деякі кошти на будівництво інфраст-
руктурних об'єктів на селі, відшкодування витрат
суб'єктів господарювання на ці цілі; було сформовано
організаційний механізм підтримки розвитку сільської
інфраструктури через органи державного управління
аграрним сектором [3]. Також створено інформаційно-
консультаційні служби для аграрного виробництва, які
фінансуються з державного бюджету.

Діагностика регулювання і державної підтримки аг-
рарного сектору дає можливість визначити наступні
напрями удосконалення. В першу чергу необхідно зу-
пинитися на механізмі удосконалення доведення бюд-
жетних коштів до аграрного виробництва, бо останнім
часом реалізується принцип виділення їх "ефективно
працюючим господарствам".
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Кошти пільгового кредитування і лізингового фон-
ду направляються, як правило, в сильні господарства,
які мають можливість забезпечити їх повернення. До-
тації на продукцію тваринництва диференціюються в
залежності від рівня продуктивності тварин, який більш
високий в економічно міцних господарствах.

Концентрація засобів державної підтримки в пере-
довій групі суперечить задачі відновлення платоспро-
можності основної маси господарств та виходу їх з еко-
номічної кризи. Такий підхід до розподілу засобів дер-
жавної підтримки також суперечить принципу оптимі-
зації економічної ефективності. Більша кількість підпри-
ємств з розрахунку слабих при створенні необхідних
умов мають можливість забезпечити більш високу відда-
чу на гривну державної підтримки, ніж передові госпо-
дарства.

ВИСНОВКИ
Для створення ефективної системи державної

підтримки необхідно звернути увагу на антикризову на-
правленість, і зосередити увагу не тільки на фінансових
ресурсах, а й управлінських ресурсах.

У наш час виникає необхідність у розробці методич-
них підходів до розподілу розмірів державної підтрим-
ки аграрного виробництва України. Діючі закупівельні
ціни на аграрну продукцію не завжди покривають вит-
рати на його виробництво і не забезпечують отримання
прибутку, який би міг використовуватися на розширене
відтворення виробництва. Збільшення закупівельних цін
на аграрну продукцію, а, виходячи з цього, і роздріб-
них цін на продукти харчування до розмірів, які б за-
безпечили необхідний рівень рентабельності аграрно-
го виробництва, не можливо по причинам соціально-
політичного характеру.

Ціни на основні види аграрної продукції повинні
бути такими, щоб населення мало можливість придба-
ти необхідну кількість продуктів, тому у розвинених
країнах ціни на продукти підтримуються на рівні, ниж-
че собівартості, товаровиробникам для відшкодуван-
ня нормативних затрат і отримання прибутку виділя-
ють відповідні субсидії. Тому можна говорити про об-
'єктивну необхідність державної підтримки аграрного
виробництва.

Необхідною умовою при розподілі розмірів держав-
ної підтримки є цільові установки аграрного сектору
регіону. Вони полягають у тому, щоб забезпечити насе-
лення країни в цілому і регіону зокрема основними про-
дуктами харчування власного виробництва високої
якості і з низькою собівартістю, що дасть можливість
збільшити конкурентоспроможність на внутрішньому і
зовнішньому ринках.

Сучасний стан аграрного виробництва України та-
кий, що обсяги і рівень виробництва основних видів аг-
рарної продукції не дозволяють задовольнити потреби
населення в продуктах харчування за рахунок власно-
го виробництва.

Щоб вирішити цю задачу, необхідно значно збіль-
шити виробництво. Для цього потрібне забезпечення
аграрних товаровиробників фінансовими ресурсами, а
нестача власних коштів повинна бути компенсована за
рахунок державної підтримки в формі надбавок до за-
купівельних цін на продукцію.

Найбільш актуальною в наш час є також проблема
удосконалення земельних відносин і вибору ефектив-
них форм господарювання. Землі аграрного призначен-
ня необхідно включити в пільгову категорію по орендній
платі, оскільки, по-перше, земля в сільськогосподарсь-
кому виробництві являється основним засобом вироб-
ництва, і збільшенням орендної плати за землю приве-
де до погіршення фінансового стану аграрного вироб-
ництва, по-друге, оскільки аграрному виробництву на-
дається державна підтримка з бюджету України і місце-
вих бюджетів областей, то збільшення орендної плати
за землю приведе до збільшення собівартості аграрної
продукції.

Крім того, необхідно переорієнтувати бюджетні
кошти на посилення інвестиційної активності в аграр-
ному секторі на середньострокове кредитування в зв'яз-
ку з тим, щоб в період перебування України в СОТ, за-
безпечити модернізацію аграрного виробництва, збіль-
шити конкурентоспроможність, адаптувати його до жор-
стких вимог і умов на зовнішньому ринку.
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