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Сучасний стан фінансування розвитку агропромислового комплексу 

України 

 

В умовах соціально-економічного розвитку країни агропромисловий 

комплекс є найважливішою складовою економіки, який забезпечує 

продовольчу безпеку, рівень життя населення та сировину для промисловості. 

Належний рівень фінансування аграрного сектора з боку держави визначає 

перспективи розвитку основних наукових розробок, досліджень та проектів, в 

результаті чого забезпечується економічне зростання, соціальний ефект, 

уникнення негативних наслідків рішень економічної політики. 

Наявність невикористаних ресурсів та можливостей, опрацювання яких, за 

відповідної державної підтримки, може стимулювати аграрний сектор увійти до 

провідних продовольчозабезпечувальних виробників світу [3]. Частка експорту 

продукції аграрного сектору у загальному експорті країни становить 37,3%, в 

складі якого найбільшу питому вагу займають зернові культури – 36,6%, олія – 

25,1%, насіння олійних культур – 9,4 відсотка. Абсолютне вираження 

експортних зовнішньоторговельних операцій становить 11541,3 млн дол. США, 

імпорту – 3468,2 млн дол. США. Найбільшу питому вагу в структурі експорту 

за січень-серпень 2018 р. займає Індія – 11,5%, Китай – 6,1%, Єгипет – 5,9%, 

Нідерланди – 5,8% [2]. 

Теоретико-методологічним вирішенням проблем забезпечення 

фінансовими ресурсами розвитку агропромислового комплексу займалися 

вітчизняні науковці, до числа яких належать: М. В. Зубець [1], П. Т. Саблук [1], 

М. В. Присяжнюк [1] та ін.  

Фінансування аграрного сектора з боку держави здійснюється за рахунок 

бюджетних ресурсів, до яких відносять прямі дотації виробникам, компенсацію 

кредитних банківських ставок, використання аграрних розписок та ін. 

Станом на 26.10.2018 р. виконавцям бюджетних програм згідно з річним 

розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України 

спрямовано 6 961,0 млн грн, з них за основними програмами підтримки 

розвитку АПК – 1 887 355,6 тис. грн, а саме за бюджетними програмами [2]: 

– «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів» – 29 659,1 тис. грн, з яких використано в регіонах 26 

870,2 тис. грн; 

–  «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» – 12 126,1 

тис. грн; 
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–  «Державна підтримка галузі тваринництва» – 1 432 905,7 тис. грн, а саме 

[2]: надання фізичним особам спеціальної бюджетної дотації за утримання 

молодняка великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних 

осіб – 144 340,2 тис. грн; часткова компенсація відсоткової ставки за 

банківськими кредитами за квітень-серпень 2018 р. – 1 710,7 тис. грн; надання 

часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких 

ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок 

банківських кредитів, за квітень-серпень 2018 р.  – 13 557,6 тис. грн; надання 

спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-

м‘ясного та м‘ясного напряму продуктивності суб‘єктам господарювання, які є 

юридичними особами за кожну наявну станом на 01 січня поточного року 

корову – 259 159,5 тис. грн; надання часткового відшкодування вартості 

будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, 

підприємств з переробки сільськогосподарської продукції – 958 690,3 тис. грн 

[2]. 

Отже, необхідною умовою для ефективного розвитку агропромислового 

комплексу необхідна систематична допомога та підтримка з боку держави 

сільськогосподарських товаровиробників у вигляді спеціальних бюджетних 

дотацій, компенсації відсоткової ставки за кредитними ресурсами, компенсації 

вартості будівельних та реконструйованих робіт. 
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