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Охота Ю.В. 

Вплив державної підтримки на розвиток підприємницької діяльності в 

аграрній сфері 

Аграрний сектор економіки держави, яка була і є  аграрною, є одним із 

найважливіших сфер виробництва України. Сьогодні, як ніколи, розвиток 

аграрного сектору в умовах конкурентного середовища безумовно залежить від 

державної підтримки. Адже ефективний розвиток аграрного сектору в цілому 

впливає на розвиток аграрних підприємств, гарантує продовольчу безпеку 

держави, дає можливість вітчизняним сільськогосподарським виробникам бути 

високоефективними та конкурентоспроможними на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, покращує та відновлює соціальну інфраструктуру в селах. 

Необхідність ефективної державної підтримки підтверджується низкою 

проблем АПК (рис. 1) (слайд 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Проблеми АПК 
*Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином, вирішення даних проблем можливо за допомогою 

державної підтримки.  

Держава, безумовно, повинна надавати фінансову підтримку на 
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сільськогосподарського виробництва, так як вони не можуть бути 

профінансовані в повному обсязі сільськогосподарськими підприємствами за 

рахунок власних коштів або кредитів комерційних банків.  

Державна фінансова підтримка розвитку агропромислового комплексу в 

Україні здійснюється за такими формами : 

- непряма державна підтримка (надання податкових пільг);   

          - пряма державна підтримка (бюджетні асигнування, бюджетні позики). 

Вона, в свою чергу, охоплює бюджетне фінансування програм і заходів, 

які спрямовуються на розвиток галузі, пільговий режим оподаткування, 

часткову компенсацію процентних ставок за користування кредитами 

комерційних банків, списання безнадійної заборгованості перед бюджетом. 

Бюджетні кошти необхідні для підтримки процесу розширеного відтворення в 

сільському господарстві; для стримування інфляційних процесів і захисту 

інтересів споживачів сільськогосподарської продукції. 

Врахувавши важливість даного питання, варто розглянути динаміку зміни 

розміру державної підтримки протягом 2016-2018 рр.  

Згідно Закону України «Про Державний бюджет» державна підтримка 

АПК дорівнює розміру 1% від виробленої аграріями продукції відповідного 

звітного року. Таким чином, державна підтримка АПК у 2016 р. становила 

 0,4 млрд. грн., у 2017 – 5,5 млрд. грн. та у 2018 р. – 6,3 млрд. грн. Як бачимо, у 

2018 р. в порівнянні з 2016 р. її розмір збільшився на 5,9 млрд. грн. (слайд 3).  

Так, аграрна цифра (6,3 млрд. грн.) у бюджеті нова та суттєво більша, але 

проблеми – ті ж самі, що були: збережено всі застарілі механізми, котрі й 

раніше гальмували будь-який ефективний розвиток, або лише слугували 

інструментами для розвитку компаній, що й без усяких дотацій прекрасно 

почували себе через належність олігархам. 

Проте, розглянемо детальніше, що пропонує уряд, в чому заключається 

державна підтримка на 2018 рік та як саме вона може вплинути на аграріїв. 

Уряд 6,3 млрд. грн. розділив на підтримку аграріїв на такі напрями, а саме 

(слайд 3): 



– 4 млрд грн – державна підтримка галузі тваринництва; 

– 1 млрд грн – фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; 

– майже 1 млн грн – здешевлення вітчизняної с/г техніки; 

– 300 млн грн – підтримка садівничої та виноградарської галузей. 

(Слайд 4-13) – деталізація кожного напряму державної підтримки. 

З огляду на основні аспекти державної підтримки 2018 року, її вплив на 

розвиток суб’єктів господарювання аграрної сфери буде відображатись в 

досягненні таких результатів (слайд 14):  

- здешевлення придбання 5050 одиниць вітчизняної сільгосптехніки;  

- збільшення частки фермерських господарств у виробництві валової 

продукції АПК з 6 до 10%;  

- збільшення в сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ на 

11%, свиней на 18%, овець на 6%;  

- здешевлення утримання 700 000 голів ВРХ для населення та 

агровиробників;  

- 3100 га нових садів, ягідників та виноградників;  

- збільшення середньої продуктивності молочного ВРХ з 4000 літрів/рік 

до 7-9000 літрів/рік. 

 тже, державна підтримка має завжди значний влив на суб єктів 

господарювання аграрної сфери. Тому необхідність пошуку шляхів залучення 

нових асигнувань у сільське господарство та більш раціонального і 

цілеспрямованого спрямування державної допомоги є завжди актуальним 

питанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


