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Постановка проблеми. Забезпечення економічної 
безпеки в аграрному секторі зумовлює необхідність 
системного підходу до аналізу сучасних процесів роз-
витку аграрного виробництва з метою розроблення від-
повідних напрямів регуляторної політики, які здатні 
забезпечити швидку адаптацію аграрного сектору до 
нових умов господарювання. Серед них особливе місце 
належить обґрунтуванню теоретичних та практичних 
засад державної підтримки сільського господарства. 

Звернемо увагу на те, що державну підтримку не 
можна ототожнювати з державним регулюванням, 
оскільки останнє може бути спрямоване не тільки 
на стимулювання зростання виробництва, а й на їхнє 
обмеження. В сільському господарстві прикладом об-
меження виробництва окремих видів сільськогоспо-
дарської продукції є програми, що застосовуються в 
країнах ЄС та США. Таким чином, реалізуючи об-
межувальну функцію, держава може водночас справ-
ляти стимулюючий вплив через систему державного 
регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми державної підтримки сільського господар-
ства досліджувалися в працях вітчизняних вчених:  
С.М. Кваші [1], М.Ю. Коденської [2] та ін., які роз-
глядали методологічний базис державної підтримки 
розвитку аграрного сектору економіки. Проте осо-
бливості регуляторної політики держави та її роль 
у підтримці аграрного сектору економіки в сучасній 
науці розглядаються опосередковано, що й обумови-
ло актуальність і об’єктивну необхідність подальшо-
го розгляду питань державної підтримки аграрного 
сектору як складової регуляторної політики. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
визначенні особливостей регуляторної політики дер-
жави в підтримці аграрного сектору економіки та 
внесенні пропозицій щодо її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Поняття «держав-
на підтримка» в економічній літературі трактують 
неоднозначно, найчастіше трапляються й узагальню-
ються такі поняття, як державна підтримка, держав-
не регулювання, фінансова підтримка чи державна 
допомога [2, с. 15]. Навіть у Законі України «Про 
державну підтримку сільського господарства Украї-
ни» від 24.06.2004 року цей термін чітко не визна-
чений [3]. 

Державну підтримку визначають як «цілеспря-
моване державне регулювання виробничої діяльності 
шляхом спрямування бюджетних коштів за відповід-
ними програмами соціально-економічного розвитку» 
[4]. Існує думка, що державна підтримка є складовою 
системи державного регулювання АПК, що являє со-
бою сукупність правових, фінансово-економічних, 
організаційних та інших заходів держави стосовно 
стимулюючого впливу як на розвиток сільськогоспо-
дарського виробництва, так і сільських територій у 
потрібному для суспільства напрямі [5]. В фінансово-
економічному словнику під фінансовою підтримкою 
розуміють «підтримку суб’єктів господарювання, 
окремих адміністративно-територіальних одиниць, 
яка полягає у фінансовому дотуванні та субсиду-
ванні, пільговому кредитуванні, зниженні вартості 
отримуваних ними ресурсів» [6]. Проте трактуван-
ня державної підтримки лише з позиції фінансо-
вої або бюджетної підтримки, як слушно зазначає  
А. Діброва, є неповним, оскільки вона може включа-
ти також інформаційне забезпечення, підготування 
кадрів, розвиток дорадництва, системи страхування 
тощо [7, с. 28], він вважає, що «державна підтрим-
ка – це складова системи державного регулювання 
сільського господарства, що являє собою сукупність 
правових, фінансово-економічних, організаційних та 
інших заходів держави щодо стимулюючого впливу 
на розвиток як сільськогосподарського виробництва, 
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так і сільських територій у потрібному для суспіль-
ства напрямі» [7, с. 77]. 

За період незалежності України з метою подо-
лання негативних тенденцій та створення умов для 
позитивної динаміки розвитку аграрного сектору 
Верховною Радою було прийнято низку базових за-
конів і нормативно-правових актів, проте законо-
давство України, що стосується надання державної 
допомоги, має фрагментарний та неповний харак-
тер. Основними нормативно-правовими актами, що 
визначають державну підтримку аграрної галузі та 
сільськогосподарських товаровиробників в Україні, є 
закони України «Про державну підтримку сільсько-
го господарства України» [8], «Про особливості стра-
хування сільськогосподарської продукції з держав-
ною підтримкою» [9].

Бюджетна підтримка товаровиробників аграрного 
сектору України здійснюється у вигляді субсидій, до-
тацій і компенсацій, а також фінансування капіталь-
них вкладень, що мають безповоротний та зворотний 
характер, надання гарантій щодо залучення інвести-
ційних кредитів, підтримка короткострокового кре-
дитування сезонних витрат сільськогосподарських то-
варовиробників на пільгових умовах (субсидіювання 
відсоткових ставок по залучених кредитах), підтрим-
ка забезпечення підприємств і організацій агропро-
мислового комплексу сільськогосподарською техні-
кою, машинами і устаткуванням на умовах лізингу, 
спеціалізована підтримка з окремих напрямів, забез-
печення системи аграрної освіти, науки тощо [10].

Так, для підтримки тваринницької галузі ще у 
2003 р. введено доплати сільськогосподарським то-
варовиробникам за збереження поголів’я корів 
м’ясного та молочного напряму, овець та кіз тощо, 
у 2004 р. – бюджетні субсидії сільськогосподарським 
товаровиробникам за продані ними тварини перероб-
ним підприємствам, у 2006 р. запроваджено вироб-
ничі дотації у рослинництві – бюджетні виплати на 
гектар зернових, ріпаку, льону. Загалом бюджетна 
підтримка виробників продукції рослинництва та 
тваринництва у 2006-2008 рр. (погектарні виплати, 
виплати на наявне поголів’я та доплати за здану ху-
добу) становила у середньому 1,6-2,7 млрд. грн., у 
2009 р. скоротилась до 370 млн грн., у 2010 р. – 
до менш, ніж 100 млн грн. Субсидії на придбання 
ресурсів передбачають компенсацію вартості добрив 
(діяла лише у 2004 р.) і компенсацію 30% вартості 
придбаної вітчизняної техніки (діє з 2002 р.) [11].

Згідно висновками про виконання Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2012 рік» ви-
користання видатків бюджету здійснювалося Мініс-
терством аграрної політики та продовольства України 
за конкретними окремими бюджетними програмами. 
Водночас за наявності спрямованих відкритих асигну-
вань Міністерство аграрної політики та продовольства 
не використало на їх виконання – 803,5 млн грн., з 
них на фінансову підтримку заходів в агропромис-
ловому комплексі – 424,9 млн грн., керівництво й 
управління у сфері земельних ресурсів, а також про-
ведення земельної реформи – 161,0 млн. грн. [12].

За бюджетною програмою на 2011 р. «Здійснен-
ня фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешев-
лення кредитів та компенсації лізингових платежів» 
фінансову підтримку за загальним фондом у сумі 
619,8 млн грн. на часткову компенсацію відсотків за 
банківськими кредитами, в тому числі на погашення 
кредиторської заборгованості минулих років, одер-
жали 2668 підприємств агропромислового комплек-
су. Це при тому, що обсяги пільгових кредитів, за-

лучених у 2007-2011 роках, за якими підприємствам 
АПК було частково компенсовано відсоткову ставку, 
становили понад 10,8 млрд. грн, у тому числі ко-
роткострокових кредитів – 5,6, середньострокових – 
2,7, довгострокових – понад 2,5 млрд грн. [2, с. 18]. 

За бюджетною програмою «Бюджетна тваринниць-
ка дотація та державна підтримка виробництва про-
дукції рослинництва» кошти загального фонду у сумі 
32,1 млн грн. були спрямовані на бюджетну тварин-
ницьку дотацію. Вищезазначена підтримка була на-
дана лише 285 сільгосппідприємствам на утримання 
26,5 тис. гол. корів м’ясного напряму продуктивності, 
поголів’я телиць (5 тис. гол.) [2, с. 18], закуплених у 
фізичних осіб для поповнення основного стада.

За бюджетною програмою «Витрати Аграрного 
фонду, пов’язані з комплексом заходів зі зберігання, 
перевезення, переробки та експортом об’єктів дер-
жавного цінового регулювання державного інтервен-
ційного фонду» за спеціальним фондом за рахунок 
коштів бюджетної програми було здійснено оплату за 
зберігання зерна і цукру державного інтервенційного 
фонду у сумі 143,8 млн грн., за переробку зерна – 
66,9 млн грн., переміщення та відвантаження зерна 
державного інтервенційного фонду – 25,3 млн грн., 
всього на суму 236,0 млн грн. [2, с. 18].

За окремими бюджетними програмами кредитуван-
ня здійснювалося в незначних обсягах або взагалі не 
розпочато. Так, на формування державного інтервен-
ційного фонду Аграрним фондом, а також на закупів-
лю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільсько-
господарських товаровиробників спрямовано в 2012 р.  
2 млрд. 227,6 млн. грн., або 30,9% плану (7,2 млрд. грн.); 
фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, за-
лучених державою, проведено в сумі 63,0 млн грн., або 
26,1% плану (241,2 млн гривень) [12]. 

За наявності ресурсів кредитування інших про-
грам проведено в обсягах, значно менших планових. 
Так, Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства за наявності залишків невикористаних бюджет-
них асигнувань у сумі 6,3 млн грн. і надходження 
коштів від повернення раніше наданих кредитів у 
сумі 28,9 млн. грн. на кредитування фермерських 
господарств спрямувало 6,4 млн грн., або 18,2% на-
явних фінансових ресурсів та 23,1% плану (27,8 млн 
гривень) [12]. Тобто Міністерство аграрної політики 
та продовольства як головний розпорядник бюджет-
них коштів не забезпечило ефективного управління 
бюджетними коштами.

Показник підтримки виробників, що використо-
вується ОЕСР, відображає щорічний обсяг грошових 
трансферів фермерам у результаті здійснення таких 
заходів підтримки, які: зберігають розрив між вну-
трішньою ціною і ціною на кордоні певної країни 
(підтримка ринкових цін); передбачають виплати 
фермерам на основі таких критеріїв, як кількість ви-
робленої товарної продукції, обсяг ресурсів, що вико-
ристовуються, поголів’я вирощуваної худоби, площа 
оброблюваних земель або надходження і доходи, що 
отримують фермери.

ОЕСР щорічно проводить моніторинг аграрної по-
літики не тільки держав, що входять до цієї організа-
ції, а й економік, які інтенсивно розвиваються. Зва-
жаючи на те, що кон’юнктура світового ринку і його 
основні макроекономічні параметри перебувають під 
впливом рівня та ефективності державної підтримки 
агропродовольчого сектору, вважаємо за доцільне до-
слідити тенденції розвитку сукупної підтримки сіль-
ського господарства України, Росії та США.

Визначимо динаміку зміни показників сукупної 
підтримки та її рівня (таблиця).
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Так, за останніх дванадцять років у США сума 
сукупної підтримки зросла майже на 70%. У Росії 
та Україні сукупна підтримка збільшилася за остан-
ніх дванадцять років практично в 10 разів. У Росії 
та Україні рівень сукупної підтримки сільського гос-
подарства коливався в інтервалі 0,3-1,9% та 0,36-
3,1%. Зазначимо, що рівень сукупної підтримки 
сільського господарства у ВВП країни не враховує 
частки сільського господарства в економіці країни. 
В Україні частка сукупної підтримки у ВВП вища 
порівняно з Росією, США що пояснюється більшою 
часткою сільського господарства в економіці країни.

Висновки. З наведеного вище можна зробити 
наступні висновки. Незважаючи на наявність до-
статнього законодавчого і нормативно-правового за-
безпечення щодо державної підтримки сільськогос-
подарського виробництва, державній політиці у цій 
сфері притаманна низка проблем, основні з яких по-
лягають у наступному.

Зменшення фінансування заходів прямої підтрим-
ки аграрного сектору. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про державний бюджет України на 2012 р.» на 
пряму підтримку сільського господарства передбаче-
но спрямування 2,82 млрд. грн., що на 31% менше, 
ніж у 2011 р. [11], і значно менше суми, яку Україна 
може виділяти згідно домовленості з СОТ. 

Низький рівень обізнаності виробників сільсько-
господарської продукції щодо можливостей одержан-
ня державної допомоги, складний процедурний ме-
ханізм і непрозорість її отримання, внаслідок чого 
основна маса вітчизняних товаровиробників, які та-
кої підтримки потребують, залишаються поза її меж-
ами. Упродовж 2012 р. окремі головні розпорядники 
бюджетних коштів не забезпечили належного управ-
ління наявними ресурсами спеціального фонду. Так, 
на кінець 2012 р. залишки невикористаних головни-
ми розпорядниками бюджетних коштів відкритих 
асигнувань спеціального фонду, за винятком влас-
них надходжень бюджетних установ і відповідних 
видатків, а також субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам, становили 2 млрд. 843,8 млн 
гривень. Міністерство аграрної політики та продо-
вольства за наявності залишку відкритих асигнувань 
у сумі 172,2 млн грн і надходжень коштів збору на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 
в сумі 1 млрд. 75,0 млн грн. на державну підтримку 
розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства 

використало лише 309,2 млн грн, або 24,8% наявних 
ресурсів і 28,8% плану [12]. 

Недостатні обсяги фінансування державних про-
грам, а також неефективність використання коштів 
за ними. Аудит стану виконання «Державної програ-
ми розвитку вітчизняного машинобудування для аг-
ропромислового комплексу на 2007-2010 рр.», прове-
дений Рахунковою палатою України, засвідчив, що 
за час дії програми рівень виконання заходів за ра-
хунок бюджетних коштів становив лише 18,2% від 
передбаченого обсягу. При цьому з бюджету фінан-
сувався лише один із трьох програмних напрямів –  
дослідно-конструкторські роботи. Два інші – ком-
пенсація кредитних ставок банків за кредитами на 
технічне переоснащення підприємств АПК та вдоско-
налення нормативно-правової бази з питань машино-
будування для АПК – не фінансувалися взагалі [14].

Наявний низький рівень використання непрямих 
заходів підтримки аграрного сектору. В Україні від-
сутні програми щодо охорони сільськогосподарських 
земель, їх раціонального землекористування, кон-
сервації деградованих та малопродуктивних земель. 
Не розроблено механізми державної компенсації при 
страхуванні сільськогосподарської продукції.

Вважаємо, що Україні слід скористатися позитив-
ним досвідом країн світу щодо здійснення держав-
ної підтримки сільськогосподарського виробництва, 
основними напрямами якої є: підтримка товарного 
виробництва та підвищення конкурентоспроможнос-
ті сільського господарства; підтримка дрібних то-
варовиробників, сімейних ферм та кооперативних 
об’єднань; охорона земель та раціональне викорис-
тання сільськогосподарських угідь; встановлення цін 
підтримки на окремі види сільськогосподарської про-
дукції; розвиток ринкової інфраструктури; підтрим-
ка місцевих ініціатив розвитку сільських територій 
та якості життя на селі; розвиток аграрної науки та 
впровадження у виробництво новітніх технологій ви-
робництва сільськогосподарської продукції; розви-
ток сільськогосподарського машинобудування.
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Постановка проблеми. Оцінка фінансового стану 
суб’єктів господарювання передбачає вивчення та 
розрахунок комплексу показників, які відображають 
різні сторони діяльності підприємств та впливають 
на ефективність прийняття управлінських рішень. 
За результатами оцінки фінансового стану можливо 
побачити проблемні сторони фінансової діяльності 
підприємства та розробити заходи щодо підвищен-
ня ліквідності, платоспроможності, рентабельнос-
ті, фінансової стійкості, також оцінити виробничий 
механізм та визначити перспективи його розвитку, 
виявити резерви підвищення ефективності функці-
онування підприємства та попередити виникнення 
фінансових негараздів. Групування зазначених по-
казників дозволяють отримати інтегральну оцінку 
фінансового стану підприємства у ринковому серед-
овищі.

Таким чином, актуалізується питання удоскона-
лення методики оцінки фінансового стану з метою 
чіткого уявлення про фінансове положення підпри-
ємств та можливості визначення рекомендацій щодо 
покращення їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еконо-
мічній літературі дослідженню методів оцінки фінан-
сового стану суб’єктів господарювання приділялось 
багато уваги зарубіжними та вітчизняними вченими, 
зокрема: Е. Альтманом, М.І. Бакановим, У. Біве-
ром, А. Гропелі, В.В. Ковальовим, И.Я. Лукасевич, 
Е. Нікбахтом, Р.С. Сайфуліним, Г.В. Савицькою, 
А.Д. Шереметом, та ін. Значний внесок у розроб-
ку теоретико-методичних засад оцінки фінансового 
стану підприємств внесли такі вчені, як: Т.Г. Бень, 
М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, С.Б. Довбань, В.М. Івах-
ненко, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, В.О. Подоль-


