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В ході ринкових перетворень сільське господарство залишилось без державної 

опіки та адекватної новим умовам господарювання фінансової підтримки для 
забезпечення прибутковості виробництва та утримання наявної інфраструктури села 
. Для збереження позицій на ринку за умов нестабільного економічного 
середовища так званим генератором стає державна підтримка. 

Державна підтримка, як сукупність інструментів державного регулювання, 
може здійснюватися в наступних формах: прямій, умовно-прямій та непрямій. 

Форма  непрямої  бюджетної  підтримки  полягає  у  здійсненні  закупівель 
сільгосппродукції   і   продовольства   для   державних   потреб;   регулюванні 
виробничого  ринку  за  допомогою  проведення  закупівельних  і  товарних 
інтервенцій із зерном; захисту економічних інтересів товаровиробників при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в сфері АПК та ін. До цієї форми 
можна  віднести  підтримку  аграрної  науки,  розвиток  соціальної  сфери  та 

сільських територій тощо. 
Форма прямої бюджетної підтримки передбачає надання субсидій на 

сільськогосподарське виробництво і матеріально-технічні ресурси; 
субсидування короткострокового та інвестиційного кредитування підприємств 
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і організацій АПК; надання субсидій на компенсацію частини витрат 
товаровиробників на страхування врожаю сільськогосподарських культур; 
субсидії на витрати капітального характеру, лізинг та інше. Пряма бюджетна 
підтримка наразі надається лише галузі тваринництва, але її обсяг досить 
незначний – 50 млн грн в рік) та значимими за обсягами преференціями зі 
сплати ПДВ. 

Однак, у 2016 році було запроваджено перехідні умови у застосуванні 
сільгоспвиробниками спеціального режиму по сплаті ПДВ, а саме збереження 
в їх розпорядженні 15% - за операціями із зерновими  і  технічними 
культурами, 80% - за операціями з продукцією тваринництва, 50% - за іншими 
сільськогосподарськими операціями та прийнято рішення про відміну і цієї 
перехідної норми з 1 січня 2017 року. 

Умовно-пряма бюджетна підтримка спрямована на  зміцнення 
виробничого потенціалу і позицій на споживчому ринку через опосередковані 
форми для забезпечення сприятливих організаційно-економічних умов 
функціонування аграрного сектору. Серед них державні закупівлі через 
Аграрний фонд, митно-тарифне регулювання, підтримка постачальників 
енергетичних та матеріально-технічних ресурсів; створення оптових ринків, 
реалізація державних програм і загальнонаціональних проектів, на які можуть 
використовуватися і кошти позабюджетних фондів. 

Зазначимо, що непряма державна підтримка аграрних товаровиробників 
була у вигляді спеціального режиму оподаткування (фіксований 
сільськогосподарський податок) і акумуляції аграрними виробниками коштів 
податку на додану вартість. 

З метою зменшення навантаження на підприємства АПК під час сплати 
відсотків за користування кредитами передбачаються державні грошові 
кошти на компенсацію витрат за відсотками. 

Подальша виважена політика формування, накопичення, трансформації, 
розподілу і використання фінансових ресурсів сільськогосподарських 
підприємств є вирішальною в забезпечені їх конкурентоспроможного, 
фінансово стійкого функціонування, зростання капіталізації та досягнення 
успіху на ринку. 
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