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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Анотація. Досліджено частку витрат на аграрний сектор у ВВП та у бюджетах країни. Виявлено
співвідношення між прямими та непрямими видами підтримки, а також головні тенденції, що склались у
державному фінансуванні галузі.

Ключові слова: державне фінансування аграрного сектора, пряма підтримка, непряма підтримка, бюX
джетні видатки на сільське господарство.

Summary. The author investigated a share of expenses for agrarian sector in gross national product and country
budgets. The parity between direct and indirect kinds of support is revealed, also. The main tendencies which have
developed in state financing of agriculture are defined.

Key words: state financing of agrarian sector, direct support, indirect support, budgetary expenses on agriculture.

Постановка проблеми. Сучасна економічна
наука характеризується формуванням нового
погляду на глобальну місію сільського господар�
ства. Аграрний сектор прийнято розглядати з
позицій мультифункціональності сільського гос�

подарства, тобто сприймати його не лише поста�
чальником продовольства і сільськогосподарсь�
кої сировини для галузей промисловості, а роз�
глядати як систему, що виконує три фундамен�
тальні функції: економіко�виробничу, соціальну
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та екологічну. При цьому чим більш розвиненим
є суспільство у соціально�економічному кон�
тексті, тим більшого значення набуває екологіч�
не і соціальне навантаження на аграрний сектор.
Ця галузь потребує великої уваги з боку держави,
і так склалося в сучасній світовій економіці, що
практично в усіх країнах сільське господарство є
дотаційним. Підтримка сільського господарства
не є зараз проблемою окремої країни, а є нагаль�
ною потребою розвитку сучасної економіки.
Якщо бідні країни, що розвиваються, змушені
задовольнятися низьким рівнем державної під�
тримки сільського господарства, то високорозви�
нені країни мають значний досвід у проведенні
ефективної підтримки аграрної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні
українські науковці О. М. Бородіна, М. Я. Де�
м’яненко, Л. А. Євчук, С. І. Зоря, І. В. Кобута,
Л. М. Кучер, В. М. Онєгіна, Т. О. Осташко, Т. М. Сту�
кач, О. В. Шевчук у своїх працях досліджують
обсяги та структуру державної підтримки вітчиз�
няного аграрного сектора, її відповідність прави�
лам СОТ та аналізують наслідки приєднання до
СОТ, на які очікує сільське господарство Украї�
ни. Разом з тим значущість агарного сектора для
економіки країни спричиняє необхідність прове�
дення подальших досліджень з метою виявлення
особливостей, що склались в Україні, та пошуку
можливостей оптимізації бюджетного фінансу�
вання розвитку сільського господарства.

Постановка завдання. Метою дослідження є
виявлення тенденцій, що склались у бюджетному
фінансуванні аграрного сектора України, та окрес�
лення можливих перспектив зміни обсягів держав�
ної фінансової підтримки сільського господарства.

Виклад основного матеріалу.
Аграрний сектор є однією з найголовніших

галузей економіки України. Це підтверджується
значною часткою у ВВП країни, кількістю зай�
нятих у галузі, експортним потенціалом (рис. 1).

Можемо стверджувати, що сільське господар�
ство з об’єктивних причин залишається однією з
найбільш ризикових галузей. Саме тому у вирі�
шенні проблеми зниження ступеня ризиків у
сільському господарстві активну участь має бра�
ти держава. Це підтверджується як світовим дос�
відом державного регулювання агровиробництва,
так і системними структурно�галузевими зрушен�
нями в економіці України.

Останніми роками спостерігається негатив�
на тенденція до зниження питомої ваги видатків
на сільське господарство у видатках бюджетів
України (рис. 2).

Значно зріс вклад аграрного сектора у подат�
кові надходження бюджетів країни. Якщо протя�
гом 2006–2008 рр. надходження від підприємств
АПК формували 5,6–6,1 % податкових надхо�
джень, то позитивні фінансові результати їх діяль�
ності у 2010 рр. дозволили галузі стати справжнім

Рис. 1. Роль аграрного сектора в економіці України.
Джерело: авторські розрахунки за [1–7]

Рис. 2. Динаміка значення аграрного сектора у бюджетах
України. Джерело: авторські розрахунки за [8–13]

донором бюджетів: за рахунок податків від
підприємств АПК сформовано 16,9 % податкових
надходжень державного і 14,6 % — зведеного
бюджетів. Натомість видатки на сільське госпо�
дарство скоротились з 4,6 % у державному та
3,6 % у зведеному бюджетах у 2006 р. до 2,18 % і
1,78 % відповідно у 2010 р.

Оскільки бюджетна підтримка аграріям на�
дається в Україні не лише прямо, а й через меха�
нізми повернення ПДВ та зниження податкового
навантаження внаслідок дії фіксованого сільсько�
господарського податку, доцільним є здійснення
оцінки обсягів загальної суми підтримки (рис. 3).

З урахуванням непрямої бюджетної підтрим�
ки за рахунок коштів ПДВ загальні обсяги
підтримки коливаються від 10 до 13 % валової
продукції сільського господарства. У 2010 році
обсяги акумуляції аграріями коштів податку на
додану вартість становили 13,6 млрд. грн., зни�
ження податкового навантаження за рахунок дії
фіксованого сільськогосподарського податку —
2,8 млрд. грн., а загальна сума видатків Міністер�
ства аграрної політики — 7,4 млрд. грн. З ураху�
ванням прямої бюджетної підтримки аграрного
сектора, що здійснювалась іншими розпорядни�
ками, загальна сума прямої підтримки станови�
ла 10,3 млрд. грн. Тобто залишається тенденція
переважання вагомості в Україні непрямої під�
тримки сільського господарства над прямим
бюджетним фінансуванням.

За українським законодавством, питома вага
видатків на фінансування розвитку сільського гос�
подарства має становити не менше 5 % видатків
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лової політики; державні адміністрації областей та
Автономної Республіки Крим. Разом ними витра�
чається близько третини загальної суми коштів на
сільське господарство. Вони направляються на
фінансування таких програм: фінансова підтрим�
ка виробництва та створення нових вітчизняних
засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин,
їх державне випробування та реєстрація; керівниц�
тво та управління у сфері водного господарства;
експлуатація загальнодержавних і міжгосподарсь�
ких державних меліоративних систем; керівницт�
во та управління у сфері земельних ресурсів; про�
ведення земельної реформи; видача державних
актів на право приватної власності на землю в
сільській місцевості та розвиток системи кадаст�
ру; докорінне поліпшення земель науково�дослід�
них господарств; селекція у тваринництві та пта�
хівництві в науково�дослідних господарствах; се�
лекція сільськогосподарських культур у ланках
первинного рослинництва.

Міністерство аграрної політики хоч і є голов�
ним розпорядником коштів, що витрачаються на
розвиток сільського господарства, проте на його
частку припадає лише 75–80 % коштів, тому ро�
бити висновки про відповідність обсягів фінан�
сування розвитку сільського господарства задек�
ларованим 5 % видатків бюджету неможливо.
Немає змоги також здійснити такий аналіз з ура�
хуванням лише коштів, виділених за кодом 0421
«Сільське господарство», оскільки їх частка у
загальній сумі видатків, що витрачаються на роз�
виток сільського господарства, є ще нижчою —
65–75 %. Вважаємо, що питому вагу видатків
бюджету, спрямованих на розвиток сільського
господарства, варто визначати з урахуванням та�
ких складових: видатки на сільське господарство;
дослідження і розробки у галузі сільського гос�
подарства; інші видатки, розпорядником яких є
Міністерство аграрної політики (табл. 1).

Частка всіх видатків, що впливають на роз�
виток сільського господарства, останніми рока�
ми становила від 3,5 % до 5,8 %. Тобто, якщо
брати до уваги лише видатки, що здійснює
Міністерство аграрної політики, то їх питома вага
не досягає 5 % видатків бюджету, а якщо враху�
вати, що видатки на розвиток сільського госпо�
дарства здійснюють також інші розпорядники, то
питома вага зазначених видатків у докризовий
період становила більше 5 % загальної суми ви�
датків бюджету. Найбільш складна ситуація для
аграріїв склалась у 2010 р., коли на їх потреби з
Державного бюджету було виділено лише 3,5 %
коштів, або 5,0 % від валової продукції галузі.

Останніми роками в Україні не існує тенденції
до постійного зростання в динаміці видатків, що
впливають на сільське господарство (табл. 2).

Спостерігається негативна тенденція до
зменшення питомої ваги зазначених видатків у
видатках бюджету (рис. 4).

Рис. 3. Динаміка державної фінансової підтримки
(у % до валової продукції сільського господарства).

Джерело: авторські розрахунки за [5–14]

Державного бюджету, що не відповідає реаліям
(рис. 2). Однак законодавчо не визначено, які ж із
них вважати видатками саме на розвиток сільсько�
го господарства. Сучасна оцінка реальних видатків
держави на сільське господарство ускладнюється
постійними змінами бюджетної класифікації, які
призводять до зміни структури видатків на сільське
господарство з бюджетів різних рівнів. Вважаємо,
що видатки Державного бюджету, які спрямову�
ються на розвиток сільського господарства, здій�
снюються не лише за кодом функціональної кла�
сифікації 0421 «Сільське господарство». Є також
видатки за кодом 0482 «Дослідження і розробки у
сфері сільського господарства, лісового господар�
ства та мисливства, рибного господарства», а та�
кож видатки, розпорядником яких є Міністерство
аграрної політики, що не відносяться до коду 0421,
але, безперечно, впливають на розвиток сільсько�
го господарства. Із загальної суми видатків
Міністерства на дослідження і розробки у сфері
сільського господарства направлено: у 2005 р. —
2,6 %, у 2006 р. — 1,9 %, у 2007 р. — 1,9 %, у
2008 р. — 2,4 %, у 2009 р. — 2,1 %, у 2010 р. — 2,2 %.
Крім вищезазначених видатків, Міністерство аг�
рарної політики фінансує також інші програми,
питома вага яких становить: у 2005 р. — 18,5 %, у
2006 р. — 16,2 %, у 2007 р. — 16,8 %, у 2008 р. —
21,0 %, у 2009 р — 34,6 %, у 2010 р — 36,3 %.
Більшість цих сум витрачається на освіту (підго�
товка кадрів вищими навчальними закладами,
післядипломна освіта, перепідготовка та підви�
щення кваліфікації кадрів), а також на розвиток
комунального господарства у сільській місцевості,
допомогу на забезпечення житлом, духовний та
фізичний розвиток. Всі ці видатки можемо відне�
сти до таких, які прямо чи опосередковано впли�
вають на розвиток сільського господарства.

Варто зазначити, що в Україні, крім Міністер�
ства аграрної політики, існують інші розпорядни�
ки коштів, що виділяються з бюджету на сільське
господарство. Такими за останні роки були:
Міністерство промислової політики; Державний
комітет України з водного господарства; Держав�
ний комітет земельних ресурсів України; Українсь�
ка академія аграрних наук; Державний комітет Ук�
раїни у справах будівництва, архітектури та жит�
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Таблиця 1
Видатки Державного бюджету, що впливають на розвиток сільського господарства

млн. грн.

Джерело: авторські розрахунки за [13].

Таблиця 2
Динаміка показників видатків Державного бюджету, які впливають на розвиток сільського господарства

Джерело: авторські розрахунки за [13].

Рис. 4. Динаміка питомої ваги видатків, які впливають
на розвиток сільського господарства, у загальній сумі

видатків Державного бюджету.
Джерело: авторські розрахунки за [13]

Проведені розрахунки дозволяють стверджу�
вати, що частка видатків Державного бюджету
України на фінансування сільського господарства
починаючи з 2008 р. є меншою, ніж передбачені
законодавством 5 % видатків бюджету. Крім того,
не всі з цих видатків впливають на розвиток
сільського господарства, тому що більшість із них
тільки підтримують його сучасний стан.

Останнім часом у фінансуванні видатків
Міністерства аграрної політики намітилась нега�
тивна тенденція — кошти виділяються значно
менше запланованих обсягів. У 2009 р. не вико�
нано планових призначень на 2,6 млрд. грн.
(21 %), з них на здійснення фінансової підтрим�
ки підприємств агропромислового комплексу
через механізм здешевлення кредитів — на 38 %,
бюджетну тваринницьку дотацію та державну
підтримку виробництва продукції рослинницт�
ва — на 19 %. У 2010 р. недовиконання станови�

ло набагато менше — 484,3 млн. грн., або 6,2 %
запланованого обсягу видатків.

На рис. 5 зображено динаміку найбільш знач�
них видатків Міністерства.

Рис. 5
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Розрахунки дозволяють стверджувати, що ос�
танніми роками не існує певної програми, що має
найбільш важливе значення. Крім того, 2010 рік
характеризується відсутністю деяких традиційних
програм, зокрема фінансової підтримки фермерсь�
ких господарств; фінансової підтримки під�
приємств, що знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах; компенсації Пенсійному фон�
ду втрат від застосування платниками фіксованого
сільськогосподарського податку спеціальної ставки
по сплаті збору на обов’язкове пенсійне страхуван�
ня; програми здешевлення вартості страхових
премій (внесків), фактично сплачених суб’єктами
аграрного ринку. Натомість у 2010 р. з’явились нові
програми, а саме часткове відшкодування суб’єктам
господарювання вартості будівництва та реконст�
рукції тваринницьких ферм і комплексів та під�
приємств з виробництва комбікормів, а також де�
кілька програм з організації діяльності установ у
системі агропромислового комплексу за рахунок
коштів Стабілізаційного фонду.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Останніми роками найбільш значними проблемами
у державному фінансуванні аграрного сектора Украї�
ни варто назвати невідповідність державної фінан�
сової підтримки задекларованим обсягам фінансу�
вання, а також недофінансування запланованих
бюджетних призначень та негативну тенденцію щодо
зменшення обсягів підтримки, причиною яких є
виникнення нестачі бюджетних ресурсів унаслідок
світової фінансової кризи. З урахуванням зазначених
факторів пропозиції щодо оптимізації державного
фінансування галузі мають включати законодавче
прийняття державної стратегії підтримки сільського
господарства та розробку на її основі тактичних зав�
дань відповідно до стану економіки країни загалом
та сільського господарства зокрема, а також до
світових тенденцій фінансування аграрного секто�
ра. Мають бути розроблені дієві механізми виконан�
ня бюджетних програм, які б забезпечили найефек�
тивніший розподіл бюджетних коштів та найшвид�
ше їх надходження до сільськогосподарських вироб�
ників. Крім цього, необхідно досягти мінімізації
бюджетних витрат на виконання запроваджених
програм, забезпечення проведення конкурсів серед
потенційних виконавців цих програм з метою уне�
можливлення зловживань під час розподілу та вит�
рачання бюджетних коштів. Виконання поставле�
них завдань має стабілізувати стан сільського госпо�
дарства в умовах подолання наслідків світової фінан�
сової кризи, а в майбутньому — досягти стабільного
росту показників його розвитку, крім того — підви�
щити конкурентоспроможність вітчизняної про�
дукції сільського господарства на світових ринках та
призупинити занепад сільських територій.
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