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Сільське господарство у сучасних умовах є однією з найбільш важливих 

галузей вітчизняної економіки. В силу підвищеної чутливості до впливу різного 

роду негативних чинників нестабільності, сільське господарство потребує певної 

державної підтримки. Таким чином, одним із чинників успішного розвитку 

сільського господарства є державна підтримка (її ефективна реалізація сприяє 

прискоренню темпів зростання обсягів сільськогосподарського виробництва та 

підвищенню конкурентоспроможності галузі). На сьогодні фінансування 

більшості сільськогосподарських підприємств можна визнати не задовільним. 

Багато підприємств АПК не здатні реалізувати принцип самофінансування не 

лише розширеного, але і простого відтворення, що робить галузь інвестиційно 

непривабливою. Державна підтримка на державному та регіональному рівнях – 

одним з чинників успішного розвитку сільського господарства. 

Методологічним проблемам удосконалення системи державної підтримки 

вітчизняного аграрного сектора та контролю за її використанням присвячено 

численні дослідження вчених, зокрема В. Андрійчука, О. Бородіної, А. Гай- 

дуцького, В. Галушка, М. Дем’яненка, А. Діброви, Ю. Лузана, І. Михасюка, 

О. Могильного, Т. Осташко, П. Саблука, Г. Черевка та ін. У роботах цих 

авторів обґрунтовано об’єктивну необхідність державної підтримки сільсь- 

кого господарства, визначено її цілі, завдання і функції у процесі ринкової 

трансформації галузі з урахуванням зарубіжного досвіду та національних 

особливостей. 

Згідно із Закону України «Про державну підтримку сільського госпо- 

дарства України» а саме статті 17-2: Підтримка сільськогосподарських 

товаровиробників незалежно від виду та обсягу продукції, яку вони 

виробляють, може надаватися шляхом:виділення бюджетних субсидій з 

розрахунку на одиницю оброблюваних угідь; 

– часткового бюджетного відшкодування вартості висіяного високорепро- 

дукційного насіння сільськогосподарських культур; 

– виконання цільових державних програм, спрямованих на підвищення 

родючості ґрунтів, боротьбу із шкідниками та хворобами сільсько- 



м. Київ, 7-8 грудня 2018 р. │ 45 

 

господарських рослин і тварин, ведення сільського господарства на радіаційно 

забруднених територіях. 

Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних 

форвардних закупівель зерна на організованому аграрному ринку України. 

Сільськогосподарським товаровиробникам відшкодовується в обсязі до 

50 відсотків вартість будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 

комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі 

водоплавної та індиків), доїльних залів та утворених на кооперативних засадах 

м’ясопереробних підприємств, а також в обсязі до 30 відсотків відшкодовується 

вартість закупівлі техніки та обладнання для сільськогосподарського 

виробництва, будівництва та реконструкції підсобних підприємств з переробки 

та зберігання сільськогосподарської продукції. Щодо даного закону то висловив 

свою думку Ю. Лузан, котрий вважає рівень державної підтримки має 

забезпечувати стабільні темпи розвитку аграрного сектора, унеможливлюючи 

збитковість сільськогосподарських підприємств. Відсутність в Україні єдиного 

нормативно-правового документу (довготермінової стратегії), в якому було б 

закріплено механізм забезпечення конкурентноспроможності вітчизняної 

аграрної продукції з гарантіями державної підтримки, формує ситуацію 

невизначеності пріоритетів і цілей у механізмі державної підтримки галузі. 

А відтак, стає доволі проблематичною і оцінка ефективності дії цього механізму. 

На мою думку, є доцільним здійснення державної підтримки суб’єктам 

господарювання з урахуванням досягнутого рівня продуктивності, щоб не 

відбувалося консервування структури виробництва, яка в основі матиме 

обмежені джерела економічного зростання аграрного сектора економіки. 

Значна частка державної підтримки спрямовується на стимулювання 

виробництва конкретних видів продукції, а різні підприємства можуть мати 

дуже істотні розбіжності в галузевій структурі. 
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На сьогоднішній день увага світової громадськості до органічної продукції 

неухильно зростає. Таке ставлення зумовлено не лише турботою про 

навколишнє середовище, а й піклуванням про власне здоров’я. На сьогодні 

Україна має унікальну можливість не тільки зрівнятися і заявити міжнародній 


