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ДержаВне фІнанСуВання агрОпрОмиСлОВОгО кОмплекСу україни: 
СучаСний СТан Та перСпекТиВи

анотація. Ефективність функціонування агропромислового комплексу країни залежить від рівня та 
якості його фінансового забезпечення. В роботі проведено аналіз фінансового забезпечення сільського 
господарства зі сторони держави у порівнянні з закордонним досвідом, зроблено висновки про стан та 
достатність державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Встановлено, що існуючий 
на сьогодні обсяг державного фінансування є недостатнім для забезпечення функціонування галузі та 
розвитку окремих перспективних напрямів агропромислового комплексу. Напрями державної підтримки 
та існуючі урядові програми не вирішують в повному обсязі існуючі проблеми виробників сільськогоспо-
дарської продукції, здебільшого через недосконалість процедур та механізмів розподілу державної фінан-
сової підтримки. Визначено, що найбільші обсяги державної підтримки при реалізації програм розвитку 
агропромислового комплексу припадають на фермерські господарства. Окреслені можливі напрями ви-
рішення існуючих проблем у державному фінансуванні сільського господарства.
ключові слова: агропромисловий комплекс, фінансове забезпечення, аграрний сектор, державна 
підтримка, державне забезпечення, сільське господарство.
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currenT sTaTe anD prOspecTs

summary. The orientation on development of the industries of agro-industrial complex is caused not only by 
geografo-climatic conditions of arrangement of Ukraine, but also need of ensuring food security of the country 
and sustainable development goals. Its share in the GDP structure of the country also determines the priority 
of agriculture. However, to date, the enterprises of the agribusiness cannot fully meet the requirements for 
financial resources from their own funds, so sufficient in terms of volumes and instruments and balanced in 
directions of state financial support is important for their functioning. The work carried out an analysis of the 
financial support of agriculture from the state in comparison with foreign experience, concluded on the state 
and adequacy of state support for agricultural producers. It has been established that the existing volume 
of state financing is not sufficient to ensure the functioning of the industry and the development of certain 
promising areas of the agro-industrial complex. Government support and existing government programs do 
not fully address the existing problems of agricultural producers, mainly because of inadequate procedures 
and mechanisms for the allocation of government financial support. Sustainable development of the domestic 
agro-industrial complex depends primarily on the amount of financial support from the state of agricultural 
producers, consumers and infrastructure development. From the rational allocation of funds among agricul-
tural producers and the quality of government support programs. Despite the growth of State support for 
agro-industrial enterprises, its volume remains insufficient to ensure the effective development of producers, 
strengthen positions in the domestic and international agricultural market, and ensure an adequate level of 
food security of the State. Based on the experience of the leading countries in the implementation of State 
support for agriculture, it is appropriate not only to increase the volume of financing, but also to change the 
mechanisms for allocation and control of the use of State-provided financial resources.
Keywords: agro-industrial complex, financial support, agrarian sector, state support, state security, agriculture.

Постановка проблеми. Спрямованість 
на розвиток галузей агропромислового 

комплексу обумовлена не тільки географо-клі-
матичними умовами розташування України, а 
й необхідністю забезпечення продовольчої без-
пеки країни та цілей сталого розвитку. Пріори-
тетність сільського господарства визначається 
також його часткою в структурі ВВП країни. 
Однак, на сьогоднішній день підприємства АПК 
не можуть повністю задовольнити потреби у фі-
нансових ресурсах за рахунок власних коштів, 
тому важливе значення для їх функціонуван-
ня має достатня за обсягами та інструментами 

й збалансована за напрямками державна фі-
нансова підтримка.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання стану та якості фінансування агро-
промислового комплексу України є предметом 
дослідження багатьох вітчизняних науковців 
та практиків. Стан та перспективи розвитку 
сільського господарства з урахуванням реаліза-
ції програм державної підтримки розглядаються 
в роботах Антонова А. [1], Конєвої І. [2], Керна-
сюка Ю. [3] та інших. Проте подальшого дослід-
ження потребують питання вибору напрямів 
державного фінансування сільського господар-
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ства для забезпечення сталого розвитку галузі 
в середньостроковій перспективі.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не зважаючи на чисель-
ність наукових досліджень в сфері державної під-
тримки розвитку підприємств агропромислового 
комплексу, аналіз сучасного стану видатків дер-
жавного бюджету на реформування та підвищен-
ня ефективності одного з найперспективніших 
секторів економіки є досить актуальним, особливо 
в контексті забезпечення сталого економічного 
розвитку та продовольчої безпеки країни.

метою статті є визначення напрямів фінан-
сування агропромислового комплексу України 
на основі дослідження сучасного стану державної 
підтримки сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сільське господарство займає близько 12% 
у структурі ВВП України і є однією з найпер-
спективніших галузей що демонструє істотні 
темпи росту. Однак, не зважаючи на зростання, 
аграрний сектор не повною мірою використовує 
наявний потенціал. За результатами опитуван-
ня виробників сільськогосподарської продукції, 
основними стримуючими факторами розвитку 
є погодні умови, недостатній попит, нестача ро-
бочої сили, нестача матеріалів і устаткування, 
фінансові обмеження. Через уповільнений обо-
рот капіталу, брак власних ресурсів та склад-
ність залучення позичкового капіталу аграрний 
сектор не може повністю реалізувати наявний 
ресурсний біокліматичний потенціал. Таким чи-
ном, ефективний розвиток сільського господар-
ства в Україні поки що не можливий без додатко-
вої державної підтримки. Важливість підтримки 
аграрного сектору зі сторони держави обумов-
лена також його часткою у структурі експорту – 
майже 40% валютних надходжень припадає на 
сільськогосподарські товари. 

У сучасній науковій літературі існує бага-
то тлумачень поняття «державна підтримка» 
й у відношенні аграрного сектору зокрема. Най-
більш широке та влучне визначення надано 
Гудзем О.Є. «державна підтримка аграрного 
сектору економіки як основний механізм реалі-
зації державної аграрної політики є свідомим 
створенням сприятливих економічних, право-

вих, організаційних та інших умов розвитку 
сільськогосподарського виробництва, забезпече-
ного матеріальними та фінансовими ресурсами» 
[1, с. 60]. Тобто виробники сільськогосподарської 
продукції очікують від держави не тільки надхо-
дження фінансових ресурсів, а й реалізацію за-
ходів щодо підтримки сталого розвитку сільських 
територій, збереження навколишнього середови-
ща, реалізації програм щодо адаптації галузі до 
змін клімату, впровадження нових стандартів 
якості та екологічної безпечності продукції [3].

В Україні видатки на підтримку сільського 
господарства є досить незначними, про що гово-
рить порівняння обсягів державної підтримки 
в інших країнах світу за методологією Органі-
зації економічного співробітництва та розвитку 
(OECD) (рис. 1). 

За означеною методикою ключовим показ-
ником державної підтримки є рівень сукупної 
підтримки сільського господарства, який скла-
дається з трьох ключових напрямів – підтримка 
виробників (субсидії виробникам), підтримка 
споживачів (трансферти споживачам) і бюджет-
не фінансування загальних послуг. Показник 
є сумою усіх трансфертів в результаті здійснення 
державної підтримки сільського господарства, а 
співвідношення напрямів характеризує пріори-
тетні сфери розвитку в різних країнах в залеж-
ності від стратегії розвитку та означених цілей. 
Наприклад, у ЄС, Канаді та Туреччині понад 
80% коштів спрямовується саме для підтрим-
ки виробників сільськогосподарської продукції, 
близько 5% – трансферти споживачам, а решта 
фінансових ресурсів йде на розвиток інфраструк-
тури, маркетинг, сільськогосподарську освіту 
та інші загальні послуги.

А відповідно до програми підтримки розвит-
ку сільського господарства США, більше 50% ко-
штів спрямовуються на підтримку споживачів, 
близько 40% на підтримку виробників сільсько-
господарської продукції і 10% на фінансування 
загальних послуг.

У 2018 р. найвищий рівень державної фінан-
сової підтримки за даними OECD в розрахунку 
на 1 га ріллі був в країнах ЄС (931,7 дол. США) 
та Туреччині (839,2 дол. США). Не зважаючи на 
загальносвітові тенденції скорочення обсягів пря-

 

рис. 1. Державна підтримка сільського господарства в окремих країнах світу,  
дол. Сша на 1 га ріллі [3]
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мої державної підтримки виробників сільсько-
господарської продукції в переважній більшості 
розвинених країн світу, існуючий рівень фінансу-
вання суттєво перевищує аналогічний показник 
для вітчизняних компаній. Так, за методологією 
OECD, рівень державної підтримки сільського 
господарства в Україні становить лише 21,8 дол. 
США на 1 га ріллі, що відповідає лише 2% фінан-
сування сільського господарства в країнах ЄС.

Ефективність державної підтримки агропро-
мислового комплексу характеризується не тіль-
ки обсягами виділених коштів, а й механізмами 
та раціональністю їх розподілу. Основною про-
блемою в Україні щодо фінансування сільського 
господарства поки що залишається невідповід-
ність обсягів виділених коштів наявним потре-
бам та напрямам розвитку (табл. 1).

Водночас, законодавством встановлено гра-
ничний розмір видатків на сільське господарство 
в структурі загального обсягу витрат держави на 
рівні 5%, таким чином протягом досліджуваного 
періоду спостерігається недостатній обсяг фінан-
сування агропромислового комплексу. Не зважа-
ючи на зростання абсолютних показників обсягів 
державної підтримки, питома вага видатків на 
фінансування сільського господарства зменшу-
ється у порівнянні з докризовими роками. Крім 
того, проектом Державного бюджету України на 
2020 рік, відповідаючи загальносвітовим тенден-
ціям, передбачається скорочення обсягів дер-
жавного фінансування сільського господарства.

Процедура бюджетного фінансування агро-
промислового комплексу регулюється Закона-
ми України «Про Державний бюджет України» 
та «Про державну підтримку сільського госпо-
дарства України» [6], а порядок витрачання 
бюджетних коштів щорічно визначається окре-
мими постановами Кабінету Міністрів України. 
В Україні державна підтримка агропромислово-
го сектору відбувається в трьох основних формах: 
пряма, умовно-пряма та непряма.

Пряма бюджетна підтримка передбачає на-
дання субсидій підприємствам АПК у сфері інвес-
тиційного та короткострокового кредитування; 
субсидування матеріального-технічних ресурсів 
і в цілому сільськогосподарського виробництва; 
надання субсидій на лізинг, для здійснення ви-
трат капітального характеру та інше; надання 
коштів на компенсацію певної частки витрат 
виробників сільськогосподарської продукції, а 
також на страхування врожаю сільськогосподар-
ських культур; субсидії на витрати капітального 
характеру, лізинг тощо.

Непряма бюджетна підтримка являє собою 
здійснення закупівель продукції сільського гос-
подарства і продовольства для потреб держави; 
здійснення регулювання ринку виробництва 
шляхом проведення товарних або закупівель-
них інтервенцій із зерном; здійснення захисту 
економічних інтересів виробників сільськогоспо-
дарської продукції при здійсненні агропромис-
лової зовнішньоекономічної діяльності; надан-
ня коштів з метою розвитку сільських територій 
та підтримки аграрної науки.

Форма умовно-прямої підтримки державою 
здійснюється шляхом забезпечення організацій-
но-економічних умов розвитку агропромислового 
сектору для зміцнення позицій на споживчому 
ринку, а також виробничого потенціалу. Такими 
умовами може бути митно-тарифне регулюван-
ня, підтримка, державні закупівлі за допомогою 
Аграрного фонду України, забезпечення умов 
реалізації державних програм і проектів.

У Законі України «Про Державний бюджет» 
щороку зазначаються види державних цільових 
програм стосовно підтримки підприємств АПК, 
а також розмір видатків на них. До кожної з за-
значених програм державної підтримки Кабінет 
Міністрів України або Міністерство агрополіти-
ки затверджує порядок надання, одержання і ви-
користання бюджетних коштів, в яких встанов-
люється перелік умов, у разі дотримання яких 
виробники сільського господарської продукції 
можуть отримати державну допомогу. Аналіз 
динаміки фінансування кожного напрямку відо-
бражений у табл. 2. 

Загальний обсяг державного фінансового за-
безпечення АПК України за основними напря-
мами зростає: якщо у 2017 р. фінансове забез-
печення становило 3 735,2 млн грн, то у 2018 р. 
вже 4 235,1 млн грн, а у 2019 р. заплановано 
5 909,0 млн грн. Втім, найбільше зростання об-
сягів державної підтримки у порівнянні з 2017 р. 
спостерігається в галузі тваринництва, зберіган-
ня та переробки сільськогосподарської продук-
ції, аквакультури (рибництва): якщо у 2017 р. 
видатки на цей напрям сільського господарства 
становили лише 11,6 млн грн, то у 2018 вже 
2 401,0 млн грн, й у 2019 передбачено обсяг фі-
нансування на рівні 3 500,0 млн грн.

Зміни відбуваються не тільки в обсягах фінан-
сування, а й в пріоритетах державної підтрим-
ки: зменшується фінансова підтримка заходів 
в агропромисловому комплексі шляхом здешев-
лення кредитів (на 167,7 млн грн) та фінансо-
ва підтримка виробників сільськогосподарської 

Таблиця 1
Динаміка видатків Державного бюджету україни на апк, млн грн.

показник роки Відхилення 
(2018/2014)

2014 2015 2016 2017 2018 (+/-) (%)
Видатки державного 
бюджету 430217,8 576911,4 684743,4 839243,7 985842,0 555624,2 229,15

Видатки міністерства 
аграрної політики та 
продовольства

5501,3 2123,7 2188,7 9039,4 11841,6 6340,3 215,25

Відсоток до загального 
обсягу видатків, % 1,28 0,37 0,32 1,08 1,20 - -

Джерело: розраховано на основі [5]
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продукції (на 2 230,8 млн грн). Інші напрямки 
фінансування продовжуються збільшуватися, 
зокрема у 2019 р. планується істотне зростання 
державного фінансування фермерських госпо-
дарств: зростання обсягів фінансової підтрим-
ки розвитку фермерських господарств в чотири 
рази, збільшення обсягів кредитування фермер-
ських господарств в 4,6 рази.

В Україні головним розпорядником коштів 
бюджету при реалізації програм підтримки 
сільського господарства є Міністерство агро-
промислової політики. Кошти розподіляються 
між розпорядниками нижчого рівня – головни-
ми департаментами агропромислового розвитку 
обласних державних адміністрацій. У процесі 
надання державної фінансової підтримки ство-
рюються спеціальні комісії при департаментах, 
які приймають заяви та документи від потен-
ційних отримувачів коштів державної допомо-
ги – суб’єктів господарювання та в подальшому 
розглядають їх. До складу таких комісій входять 
представники вищих управлінь агропромислово-
го розвитку, фінансових органів та інших органі-
зацій в залежності від виду бюджетної програми.

Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства України кожного року розробляє урядові 
програми щодо надання реальної підтримки ма-
лим та середнім товаровиробникам сільськогоспо-
дарської продукції. До потенційних отримувачів 
коштів таких програм відносяться наступні кате-
горії виробників сільськогосподарської продукції: 
фермери, кооперативи, агровиробники та селяни. 
Аналіз урядових програм щодо здійснення дер-
жавної підтримки розвитку окремих категорій 
підприємств у розрізі виду сільськогосподарської 
діяльності у 2018-2019 рр. наведено в табл. 4.

У 2019 більшість урядових програм у порів-
нянні з 2018 р. залишилися без змін. Так, дер-
жава й надалі передбачає компенсації виробни-
кам сільськогосподарської продукції при купівлі 
чи модернізації техніки та обладнання, а також 
вартості насіння й саджанців в різних пропорці-
ях в залежності від категорії виробника. Проте 
у 2019 році на 40% скорочуються дотації у тва-
ринництво для усіх товаровиробників продук-
ції. Додатковою формою державної підтримки 
сільського господарства у 2019 р. є субсидії для 
фермерських господарств та селян. Отримання 

Таблиця 2
Основні напрямки державної підтримки апк україни, млн грн.

напрям
рік Відхилення 

(2019/2017)2017 2018 передбачено 
на 2019 рік

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів 294,9 266,0 127,2 -167,7

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств 175,2 210,0 800,0 624,8
Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення 
молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними 115,6 400,0 400,0 284,4

Надання кредитів фермерським господарствам 25,0 43,10 200,0 175
Державна підтримка галузі тваринництва, зберігання 
та переробки сільськогосподарської продукції, 
аквакультури (рибництва)

11,6 2 401,0 3 500,0 3 488,4

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників 3 112,6 955,0 881,8 -2 230,8
Разом 3 735,2 4 235,1 5 909,0 2 173,8

Джерело: складено на основі [7]

фінансової допомоги за окремими урядовими 
програмами відбувається при повному дотриман-
ні встановлених певною програмою обов’язкових 
вимог. Отже процедура розподілу державної до-
помоги все ще є недосконалою та створює певні 
перешкоди в отриманні коштів виробниками 
сільськогосподарської продукції.

Таким чином, до найгостріших проблем у про-
цесі надання фінансової підтримки розвитку аг-
ропромислового комплексу України, які потре-
бують першочергового вирішення, слід віднести: 
недостатні обсяги фінансування підприємств 
АПК; нерівномірний й деколи нераціональний 
розподіл коштів між галузями агропромислово-
го комплексу; відсутність налагодженого меха-
нізму функціонування та регулювання окремих 
складових та усього агропромислового комплек-
су; нераціональне використання наявних ресур-
сів та нехтування екологічними проблемами; 
відсутність зовнішнього фінансування розвитку 
сільського господарства.

Перспективними напрямами вирішення про-
блем розвитку агропромислового комплексу, 
крім збільшення обсягів державної фінансової 
підтримки, є зміна механізму державного роз-
поділу бюджетних коштів та підвищення якос-
ті контролю за їх використанням; перерозподіл 
коштів на користь підтримки перспективних на-
прямів сільського господарства; реалізація про-
грам стимулювання розвитку усіх категорій ви-
робників сільськогосподарської продукції.

Висновки і пропозиції. На сьогодні влас-
них фінансових ресурсів виробників сільсько-
господарської продукції вкрай недостатньо для 
забезпечення власних потреб, тому державному 
фінансуванню такої важливої галузі економіки 
відводиться першочергове значення.

Сталий розвиток вітчизняного агропромис-
лового комплексу залежить в першу чергу, від 
обсягів фінансової підтримки зі сторони держа-
ви виробників сільськогосподарської продукції, 
споживачів та розвиток інфраструктури; від 
раціонального розподілу коштів між виробни-
ками сільськогосподарської продукції та якісно-
го виконання урядових програм підтримки. Не 
зважаючи на зростання державної підтримки 
підприємств АПК, її обсяг все ще залишається 
недостатнім для забезпечення ефективного роз-
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витку виробників, зміцнення позицій на вітчиз-
няному та міжнародному ринку сільськогоспо-
дарської продукції, забезпечення достатнього 
рівня продовольчої безпеки держави. Спираю-
чись на досвід провідних країн в сфері реалізації 

Таблиця 4
урядові програми державної підтримки апк україни

Виробники мета урядової 
програми Вид рік

2018 2019
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Тваринництво

на утримання корови – 
1500 грн.;

купівля племінних 
ресурсів – 50%  

від вартості

на утримання корови – 
900 грн.;

купівля племінних 
ресурсів – 50%  

від вартості

Рослинництво 80% вартості насіння та 
вартості за саджанці

80% вартості насіння та 
вартості за саджанці

Техніка та обладнання 40% компенсації за 
купівлю техніку

40% компенсації за 
купівлю техніку

Субсидії –
40000–60000 грн.  

допомоги на 
господарство
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на утримання корови – 
1500 грн.;

купівля племінних 
ресурсів – 50% від 

вартості
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900 грн.;

купівля племінних 
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саджанці

80% від вартості 
садивного матеріалу
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25% компенсації за 
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обладнання
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ресурсів – 50% від 

вартості

на утримання корови – 
900 грн.;

купівля племінних 
ресурсів – 50% від 

вартості

Рослинництво 80% вартості за 
саджанці

80% від вартості 
садивного матеріалу

Техніка та обладнання 25% вартості за техніку
25% компенсації 

вартості техніки та 
обладнання

Се
ля

ни

П
ер

ет
во

ре
нн

я 
го

лі
в 

ск
от

а 
на

 
дж

ер
ел

о 
пр

иб
ут

ку
; 

за
бе

зп
еч

ен
ня

 
на

се
ле

нн
я 

як
іс

но
ю

 п
ро

ду
кц

ію
 

ха
рч

ув
ан

ня
 т

а 
її 

зб
ут

 з
а 

ме
ж

і 
У

кр
аї

ни

Тваринництво 2500 грн. компенсації 
за теля

2500 грн. компенсації 
за теля

Рослинництво – –

Техніка та обладнання – –

Субсидії – 3000 грн. допомоги

Джерело: складено автором на основі [7]

державної підтримки сільського господарства, 
доречним є не тільки збільшення обсягів фінан-
сування, а й зміна механізмів розподілу та кон-
тролю використання наданих державою фінан-
сових ресурсів.
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