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Висновки та рекомендації 

 
У даному документі представлена оцінка минулої і сучасної фіскальної політики щодо 
сільського господарства України. Основні висновки і рекомендації є, зокрема, такими: 

Попри збільшення фіскальних витрат, сільськогосподарський сектор України 
продовжує працювати, не використовуючи свій потенціал повною мірою 

• Вже п’ятнадцять років Україна знаходиться у перехідному періоді, а її сільське 
господарство й досі стикається з структурними проблемами, які суттєво знижують 
рентабельність сільгосподарських підприємств і добробут людей, котрі 
безпосередньо та опосередковано залежать від сільського господарства. Загалом, 
існує достатньо підгрунтя для того, щоб держава направляла ресурси на вирішення 
структурних проблем через надання суспільних благ, щоб стимулювати розвиток 
аграрного сектору. Державі слід це робити, тому що міжнародний досвід показує, 
що державні витрати на програми зі сприяння розвитку, як-от сільськогосподарські 
дослідження і розробки, дорадчі служби, освіта, сільська інфраструктура, системи 
контролю за безпечністю та якістю продуктів харчування і розвиток сільської 
місцевості, є найважливішими рушійними силами розвитку сільського 
господарства і забезпечення його конкурентоздатності.  

• Хоча фіскальні витрати на сільське господарство в Україні значно зросли (з 
0,3 млрд. грн. у 2000 р. до 9,8 млрд. грн. у 2005 р. або з 1 до 2,5 % ВВП відповідно), 
ці витрати, як і раніше, здебільшого йшли на субсидії, а не на сприятливі для 
економічного розвитку інвестиції (у 2005 р. на субсидії припадало 75 % загальної 
фіскальної підтримки). Оскільки фіскальні витрати України на сільське 
господарство порівнянні з витратами країн із середнім рівнем доходу і навіть з 
витратами деяких країн, які мають високий дохід, то українським політикам слід 
передусім зосереджуватися на поліпшенні ефективності і характеру державних 
витрат на сільське господарство, аніж на збільшенні рівня цих витрат.  

• Уряду слід зосередити увагу на вирішення трьох ключових викликах аграрної 
політики, щоб сповна використати потенціал сільського господарства. По-перше, 
уряд має створити умови для появи сприятливого середовища для 
сільськогосподарського розвитку. По-друге, уряду слід відмовитися від руйнівних 
для ринку заходів, які підривають довгострокову конкурентоздатність сектору, і 
зосередити свої фінансові ресурси на подоланні структурних перешкод, які 
заважають розвитку сільського господарства та сільських територій. І, по-третє, 

1.                                                  
∗Даний документ підготовлений Сергієм Зорею, економістом відділу сталого екологічного та соціального 
розвитку сільських територій, регіон Європа та Середня Азія, Світовий банк, Вашингтон. 
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уряд має покращити якість державних програм, що найбільше сприяють 
економічному розвиткові, задовольняючи зростаючі потреби приватного сільського 
господарства та харчової промисловості.  

Слід створити сприятливе середовище для сільськогосподарського розвитку 

• Зараз фіскальні витрати на сільське господарство в Україні ледве компенсують 
втрати аграрних виробників, спричинених політикою у сфері ціноутворення та 
торгівлі, оскільки така політика понижує ціни сільськогосподарського 
товаровиробника і, таким чином, зводить нанівець велику фінансову підтримку з 
бюджету та за рахунок податкових пільг. Отож покращення аграрної політики є 
першим і необхідним кроком на шляху до підвищення ефективності державних 
витрат на сільське господарство. 

• Інструменти зовнішньої торговельної політики, такі як експортне мито на насіння 
олійних рослин та живу худобу, і заборгованість з відшкодування ПДВ на експорт, 
безпосередньо зменшують ціни сільськогосподарських товаровиробників. Деякі 
інструменти політики щодо внутрішнього ринку поглиблюють невизначеність, 
зменшують конкуренцію та стримують приватні інвестиції через непередбачувані 
державні втручання на продовольчий ринок, контроль за цінами на продукти 
харчування і за коливанням цих цін, обмеження міжобласного руху 
сільськогосподарських товарів та нормативно-правові акти, які надмірно 
регулюють сферу безпечності продуктів харчування і санітарні/фітосанітарні 
заходи. Ці чинники збільшують витрати на збут і торгові націнки (які і так великі), 
що призводить до більш низьких цін для сільськогосподарських виробників.  

• Ще однією причиною низьких цін сільськогосподарських виробників є великі 
витрати на збут у ланцюгах постачання продуктів харчування. Україна успадкувала 
від Радянського Союзу доволі неефективну структуру економіки, що призводить до 
великих витрат на транспортування, зберігання, завантажувально-
розвантажувальні роботи в морських портах, забезпечення безпечності і якості 
продуктів харчування та до інших витрат. Уряду потрібно вкладати більше коштів 
у державну інфраструктуру і покращувати якість державних послуг, які надаються 
приватному сектору. У той же час уряду слід поліпшити інвестиційний клімат, 
будуючи партнерські відносини з приватним сектором і уникаючи втручань у 
роботу ланцюгів постачання продуктів харчування, що дасть змогу залучити 
більше приватних інвестицій.  

• Отже, збільшення обсягів бюджетних ресурсів на сільське господарство без 
покращення аграрної політики було б економічно неефективним і фіскально 
несталим кроком. Покращення аграрної політики значно сприятиме відновленню 
прибутковості сільського господарства та стимулюванню приватних інвестицій. 
Перший комплекс заходів повинен усунути очевидні політичні втручання. Ці 
заходи можна впровадити з мінімальними фіскальними втратами або зовсім без 
втрат.  

• Другий комплекс заходів має усунути структурні проблеми, які заважають 
ефективній роботі аграрних ринків. До кола цих заходів входитимуть державні 
інвестиції, націлені на забезпечення суспільних благ (таких як система 
розповсюдження сільськогосподарських знань, безпечність і якість продуктів 
харчування та розповсюдження інформації). Також сюди входитиме діяльність з 
поліпшення умов ведення бізнесу, щоб залучити більше приватних інвестицій в 
інфраструктуру збуту і покращити управління тими державним організаціями, які 
надають приватному сектору послуги, як-от послуги з перевезень, ліцензування, 
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інспектування і сертифікації.  

Фіскальні видатки повинні йти не на субсидії, а на програми, які мають найбільше 
відношення до цілей державної підтримки 

• Протягом 2000-2005 рр. в структурі фіскальних витрат на сільське господарство все 
більше домінували субсидії, фінансовані за рахунок бюджетних платежів і 
податкових пільг. У 2005 р. сукупні субсидії сільському господарству зросли до 
7,3 млрд. грн. порівняно з 1,2 млрд. грн. у 2000 р. Субсидії, фінансовані з таких 
джерел як ПДВ і державний бюджет, спрямовувалися на підтримку 
сільськогосподарського виробництва, особливо тваринницької продукції, і 
зниження вартість деяких засобів виробництва. 

• Нерівномірність надання субсидій протягом року і відсутність прозорості критеріїв 
прийнятності та процесу відбору значно знижувати ефективність впливу субсидій 
на ефективність роботи аграрних виробників. Ефективність бюджетних асигнувань 
і витрат ПДВ продовжувала оцінюватися на підставі змін номінального обсягу 
валової продукції сільського господарства або використанні субсидованих 
ресурсів. У той же час дуже мало уваги приділялося змінам у 
сільськогосподарській продуктивності та реальних доходах виробників у результаті 
проведення певних урядових програм. Зрештою вірогідно, що субсидії у своїй 
більшості дещо заохотили збільшення обсягу виробництва цільової продукції або 
використання субсидованих матеріально-технічних ресурсів, однак не факт, що ці 
субсидії сприяли інвестиціям, які так терміново необхідні для посилення 
конкурентоздатності сільського господарства України.  

• Більше того, субсидії мали масштабний негативний вплив на довготривалу 
конкурентоздатність сільгосппідприємств, розподілення доходу в межах сектору, 
макроекономічні показники, а також альтернативні витрати, понесені через 
нераціональне використання часу державних службовців у Міністерстві аграрної 
політики. Оскільки більшість субсидій була спрямована скоріше на “приватні”, ніж 
суспільні інтереси, то є всі підстави поступово припинити надання таких субсидій, 
включаючи пільги зі сплати ПДВ. 

• Очікуване членство у СОТ слід розглядати не як загрозу, а як можливість перейти 
від “жовтої” до “зеленої” скриньки заходів підтримки.i Більшість субсидій слід 
поступово відмінити, а натомість використовувати державні ресурси на аграрні 
інвестиційні програми, суспільні блага і розвиток села. 

• Міністерство аграрної політики має розробити стратегію інвестиційної підтримки 
сільського господарства і більш активно координувати сільський розвиток на 
загальнонаціональному рівні. Інвестиційні програми мають працювати на зразок 
грантів, які видаються на конкурсній основі та співфінансують довгострокові 
інвестиції аграрних виробників. Розвиток села є вкрай важливим для економічного 
зростання аграрного сектору, щоб звільнити сільськогосподарські підприємства від 
соціальної відповідальності і заохотити створення робочих місць, не пов’язаних із 
сільським господарством, а також щоб покращити інфраструктуру села, яка 
відіграє значну роль у стимулюванні зростання і конкуренції в сільському 
господарстві.  

 
1.                                                  
i “Зелена” скринька – заходи державної підтримки, які не пов’язані з виробництвом і не вносять викривлень 
у торгівлю. “Жовта” скринька – заходи державної підтримки, які викривлюють торгівлю: підтримка цін, 
прямі платежі та субсидії, зниження вартості засобів виробництва і т.п. 
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Потрібно поліпшити якість інвестицій у суспільні блага 

• Збільшення обсягів фінансування суспільних благ, що потенційно сприятиме 
економічному зростанню, саме по собі навряд чи підвищить результати державних 
інвестицій, якщо не усунути слабкі місця у наданні державних послуг. Протягом 
2000-2005 рр. Україна у п’ять разів збільшила фінансування інвестицій, які 
потенційно сприяють розвитку. Не дивлячись на те, що міжнародний досвід 
свідчить про значний вплив таких державних інвестицій на зростання і 
конкурентоздатність сільського господарства, віддача цих інвестицій в Україні 
навряд чи була такою ж великою, як в інших країнах. Хоча низбка віддача 
інвестицій в Україні почасти відображає загальне середовище в країні, 
несприятливе для зростання та конкуренції, це також відображає недоліки у 
плануванні, управлінні та втіленні потенційно важливих програм державних 
сприяння розвитку.  

• Багато державних послуг є суспільними за своєю природою і тому заслуговують на 
державне фінансування. Отже, державному сектору треба буде і надалі 
фінансувати ті послуги, які генерують важливі вигоди для суспільства в цілому. У 
той же час слід посилити ефективність державних установ шляхом розроблення 
чітких стандартів надання державних послуг, які будуть узгоджені в рамках 
щорічного процесу розгляду бюджету і стануть обґрунтуванням для наданих 
бюджетних коштів.  

• Разом з тим державні установи повинні припинити комерційну діяльність, 
особливо ту, яка підриває їхню здатність виконувати регуляторні функції. 
Програми державного сектору мають уникати заміщення функцій приватного 
сектору і, розробляючи відповідне законодавство та забезпечуючи основи 
сприятливої політики, держава повина сприяти наданню багатьох суспільних 
послуг, залучаючи приватні компанії.  

• Напруженість у роботі аграрного сектору створена відсутністю налагоджених 
ф’ючерсного ринку, системи страхування сільськогосподарських ризиків, дорадчих 
служб та сучасної системи забезпечення безпечності і якості продуктів харчування. 
Державний сектор має відігравати важливу роль у сприянні наданню цих послуг, 
не замінюючи собою приватний сектор, а надаючи технічну допомогу приватним 
постачальникам, розвиваючи партнерські відносини між державою і приватним 
сектором у сфері надання послуг, обмінюючись інформацією, координуючи 
діяльність з постачальниками приватних послуг та створюючи механізми для 
акредитації приватних послуг. Тільки тоді державні інвестиції у суспільні блага 
спрацьовуватимуть і матимуть значний вплив на довгострокове зростання 
сільського господарства.  
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1 Вступ 
1.        Сільське господарство має велике і різнопланове значення для української 
економіки. Сільське господарство є одним з ключових секторів української економіки, на 
який припадає 11 % ВВП та 22 % загальної зайнятості населення. Разом з харчовою 
промисловістю його внесок у ВВП та зайнятість збільшується до 20 % і 28 % відповідно. 
Сільське господарство відіграє особливо важливу роль у сільській місцевості, де воно 
часто є єдиним джерелом оплачуваної роботи та доходів. До того ж через свій вплив на 
продовольчі ціни, агропродовольчий комплекс має вирішальний вплив на вартість і рівень 
життя в містах, зокрема для переважної більшості населення з середніми та нижчими за 
середні доходами. 

2. Вже п’ятнадцять років Україна знаходиться у перехідному періоді, а її 
сільське господарство й досі стикається з структурними проблемами, які знижують 
рентабельність сільгосподарських підприємств і рівень добробуту людей, котрі 
безпосередньо та опосередковано залежать від сільського господарства. Аграрний 
сектор складається з дуже великих підприємств, які володіють кількома тисячами гектарів 
землі, і малих особистих селянських господарств, які мають гектар землі і дві-три одиниці 
великої рогатої худоби. Особисті селянські господарства домінують у виробництві 
тваринницької продукції, фруктів та овочів. Їхня частка в обсязі валової продукції 
сільського господарства досягає 60 %. Однак залежність особистих селянських 
господарств від поперечного дотування великими сільськогосподарськими підприємствами 
викликає сумніви в їхній економічній життєздатності.1 Інвестиції у сільськогосподарські 
підприємства залишаються обмеженими, частково через високі процентні ставки, а 
частково – через відсутність адекватної застави і низьку прибутковість цих підприємств. 
Ринки матеріально-технічних ресурсів і готової продукції залишаються погано 
організованими, що призводить до великих витрат на матеріально-технічні ресурси і до 
низьких цін на продукцію сільського господарства. Земельна реформа не завершена, 
багато які сільськогосподарські підприємства ще нереструктуровані й продовжують нести 
фінансовий тягар, пов’язаний з наданням соціальних послуг та виконанням зобов’язань з 
працевлаштування членів місцевих громад.  

3. Традиційна вимога до сільськогосподарських підприємств надавати соціальні 
послуги у сільській місцевості заважає цим підприємствам працювати в якості 
комерційних структур. У минулому великі сільгосподарські підприємства постійно були 
основними постачальниками соціальних послуг і робочих місць. На сьогодні з юридичної 
точки зору об’єкти соціальної сфери і відповідальність за надання соціальних послуг у 
сільській місцевості перейшли до місцевих органів влади. Однак на практиці можливості 
місцевих органів влади щодо виконання цих функцій залишаються слабкими через те, що 
система фінансової децентралізації не відповідає потребам місцевих органів влади. В 
результаті, великі сільськогосподарські підприємства не мають іншого вибору, як тільки 
продовжувати надавати допомогу селам, що значно збільшує їхні витрати, підвищує 
вартість на моніторингу працівників, відволікає керівників цих підприємств від 
виробничої діяльності та уповільнює створення налагодженої моделі фінансової 
децентралізації і місцевого управління в масштабах всієї країни. У таких умовах не 
вистачає сприятливого середовища для розвитку низьковитратного (тобто ефективного) 
сільського господарства. Внаслідок цього українське сільське господарство опинилося у 
“порочному колі”, де низька прибутковість підприємств, соціальні послуги і зобов’язання 
1.                                                  
1 Недоборовський (2004) показує велику залежність показників економічної діяльності особистих 
селянських господарств в Україні від дешевих матеріально-технічних ресурсів, переважно кормів, 
одержаних як пільги при роботі на великих сільськогосподарських підприємствах. 
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щодо працевлаштування штовхають уряд до субсидування великих сільськогосподарських 
підприємств, що призводить до того, що ці підприємства не отримують від держави 
достатніх стимулів і можливостей для того, щоб провести реструктуризацію і підвищити 
свою ефективність та конкурентоздатність.  

4. Фіскальна політика у сфері сільського господарства має відігравати важливу 
роль у подоланні структурних проблем та розірванні “порочного кола”. Порівняльний 
аналіз країн показує, що державні витрати на суспільні блага, як-от сільськогосподарські 
дослідження і розробки, дорадчі служби, освіта, сільська інфраструктура і системи 
контролю за безпечністю та якістю продуктів харчування, є найважливішими рушійними 
силами зростання сільського господарства і забезпечення його конкурентоздатності. Ці 
сприятливі для розвитку державні витрати приносять найбільші вигоди і у той же час 
стимулюють вкладання приватних інвестицій у сільське господарство. Більше того, 
міжнародний досвід показує, що оскільки сільське господарство залежить від розвитку 
сільських територій, тому місцеві органи влади мають отримати повноваження, 
підкріплені фінансами, на виконання функцій з підтримки сільських територій, а державні 
установи мають координувати програм сільського розвитку на загальнонаціональному 
рівні.  

5. Недавно уряд України значно збільшив фінансування сільського 
господарства. Фіскальні витрати, включаючи витрати бюджету і податкові пільги (зі 
сплати ПДВ), зросли з 1,6 млрд. грн. (294 млн. дол. США) у 2000 р. до 9,8 млрд. грн. (1914 
млн. дол. США) у 2005 р.2 Протягом 2000-2005 рр. фіскальні видатки на сільське 
господарство дорівнювали близько 2 % ВВП і 6 % сукупних витрат бюджету, а у 2005 р. – 
2,5 % ВВП і 8,6 % сукупних витрат бюджету (Табл. 3). У 2006 р. очікується збільшення 
фіскальної підтримки приблизно до 12 млрд. грн. Фактична підтримка сільського 
господарства є навіть більшою, якщо врахувати підтримку не за рахунок бюджету і 
податкової системи.3 

6. Порівняння з іншими країнами показує, що фіскальна підтримка Україною 
сільського господарства знаходяться на тому ж рівні, що і в країнах із середнім 
рівнем доходу і, навіть, порівняна з витратами деяких багатих країн. Частка 
фіскальних видатків на сільськогосподарський сектор у національному ВВП (скорегована 
на розмір аграрного сектору) в Україні загалом знаходиться у діапазоні, який має 
більшість країн із середнім рівнем доходу, і навіть перевищує витрати Австралії (Табл. 1). 
Приклад Бразилії, яка збільшила експорт сільськогосподарської продукції з 6 млрд. дол. 
США у 1993 р. до 17 млрд. дол. США у 2003 р. і яка продовжує розширювати свій експорт 
з конкурентоздатними цінами і якістю, доводить, що суттєвого зростання сільського 
господарства можна досягти в умовах незначної фіскальної підтримки.4 Фіскальні видатки 
в Україні нижчі ніж у Сполучених Штатах та ЄС, і це узгоджується з меншими 
фінансовими можливостями України у порівнянні з країнами, які мають високий рівень 
доходу. Порівняння з іншими країнами підказують, що аграрним політикам в Україні слід 

1.                                                  
2 У 2000 р. середній обмінний курс був 5,44 грн./1 дол. США, а у 2005 р. – 5,12 грн./1 дол. США. 
3 Сільське господарство додатково підтримується за допомогою митних тарифів та інших заходів 
внутрішньої підтримки, а саме: (i) квоти на виробництво цукру, (ii) підтримка цін на зерно через заставні 
закупівлі зерна та інтервенційні операції, (iii) вигоди від низьких процентних ставок на лізинг виробничого 
обладнання у компанії „Украгролізинг”; (iv) угоди з компаніями-постачальниками на постачання палива та 
добрив за цінами, нижчими за ринкові. Щорічна вартість цих субсидій оцінюється на рівні принаймні 1 
млрд. грн. в середньому за період з 2000 р. по 2005 р. та 2 млрд. грн. в 2005 р. (див. Нів’євський, 2006). 
4 Як стверджує Tangermann (2006), обсяг валової продукції сільського господарства у Бразилії майже 
подвоївся у 1989-2003 рр., тоді як рівень підтримки сільськогосподарських підприємств у 2000-2003 рр. 
становив лише 3 % валового доходу цих підприємств та 0,7 % ВВП Бразилії.  
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у першу чергу зосередитися на поліпшенні ефективності і характеру фіскальних витрат на 
сільське господарство, а не на збільшенні їхнього рівня.  
Таблиця 1: Міжнародне порівняння фіскальної підтримки сільського господарства, в 
середньому за 2002-2004 рр. 

Країни Частка 
сільського 

господарству 
у ВВП 

Частка 
фіскальних 
видатків на 
сільське 

господарство у 
національному 

ВВП 

Частка фіскальних 
видатків, скорегована 
на розмір сільського 

господарства 

 A Б Б/A 
Україна (бюджетні витрати)  11,6% 1,3% 0,11 
Україна (загальні фіскальні витрати, 
включаючи пільги з ПДВ) 11,6% 2,1% 0,18 

Країни з високим рівнем доходу 
Австралія 3,0% 0,31% 0,10 
Канада 2,3% 0,51% 0,22 
ЄС 2,3% 0,65% 0,28 
США 1,6% 0,73% 0,46 

Країни з середнім рівнем доходу 
Туреччина 13,0% 2,0% 0,15 
Мексика 4,0% 0,7% 0,18 
Венесуела 5,0% 0,5% 0,12 
Китай 15,0% 1,2% 0,08 
Бразилія 9,3% 0,7% 0,08 
Росія 6,0% 0,95%* 0,16 

Примітка:  Базовим роком для Росії є 2003 р.  

Джерело:  OECD (2004), World Bank (2005а) і Tangermann (2006). 

7. Незважаючи на поглинання значних фіскальних ресурсів, показники роботи 
сільськогосподарського сектору України були нижчими, ніж дозволяє його 
потенціал. З 2000 р. зростає обсяг продукції сільського господарства, але все ж він 
залишається низьким (Рис. 1). У 2005 р. обсяг продукції, виробленої великими 
сільськогосподарськими підприємствами, становив лише на 30 % обсягу 1990 р., 
незважаючи на той факт, що згадані підприємства працюють на 70 % усіх 
сільськогосподарських земель країни. Рівень аграрного виробництва надзвичайно 
залежить від погодних умов в Україні, що пояснюється відсутністю сучасних технологій 
виробництва та поганим управлінням сільгосппідприємствами.5 Врожайність і 
продуктивність тваринництва залишаються на низькому рівні, а близько 50 % великих 
сільськогосподарських підприємств продовжують працювати зі збитками. В результаті, 
зарплати у сільському господарстві залишаються серед найнижчих в економіці. У 2004 р. 
номінальна середня зарплата у сільському господарстві становила 3500 грн. на рік, тоді як 
середня зарплата працівників, не зайнятих сільськогосподарською працею, досягла 7000 
грн., а зарплата робітників у промисловості – 9000 грн. Попри майже дворазове 
підвищення зарплат у сільському господарстві в номінальному вираженні протягом 1999-

1.                                                  
5 Виробництво аграрної продукції залежить від кліматичних умов в усьому світі і не лише в Україні, але в 
Україні щорічні зміни врожаю через несприятливі погодні умови є вкрай великими порівняно з сусідніми 
країнами Центральної і Західної Європи.  
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2004 рр., розрив між сільськогосподарськими і несільськогосподарськими зарплатами 
залишається великим (Рис. 2). 

8. Щоб сповна використати потенціал сільського господарства, Уряду України 
слід зосередити увагу на вирішення трьох ключових викликах аграрної політики. 
По-перше, уряду потрібно створити умови для появи сприятливого середовища для 
сільськогосподарського розвитку. По-друге, уряду слід відмовитися від надання субсидій, 
які підривають довгострокову конкурентоздатність сільськогосподарських підприємств, і 
зосередити свої фінансові ресурси на подоланні структурних проблем, які заважають 
розвитку сільського господарства. І, по-третє, слід значно покращити якість програм по 
наданню суспільних благ, щоб задовольнити зростаючі потреби приватного сільського 
господарства та харчової промисловості. 

Рисунок 1: Обсяг валової продукції 
сільського господарства, 1990-2005 рр. 

Рисунок 2: Зарплати у сільському 
господарстві порівняно з зарплатами у 
промисловості та середніми 
зарплатами, 1996-2004 рр. 
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Джерело: Державний комітет статистики України (різні видання). 

2 Середовище, сприятливе для сільськогосподарського 
розвитку 

9. На сьогодні фіскальна підтримка сільського господарства в Україні ледве 
компенсує втрати сільськогосподарських підприємств, понесених у результаті 
цінової та торговельної політики. Спільне дослідження, проведене Світовим банком та 
ОЕСР у 2004 р., показало, що попри велику суму державних витрат на сільське 
господарство, рівень сукупної підтримки, фактично наданої сільському господарству, є 
низьким (Табл. 2). Це відображене в Показнику підтримки виробників (ППВ), який 
дорівнював –385 млн. грн. або –1 % валового доходу сільськогосподарських підприємств 
у 1999-2003 рр.6 ППВ вимірює рівень підтримки сільськогосподарських підприємств, яка 
надається у формі трансфертів від споживачів (підтримка цін) та держави (бюджетні 
витрати та податкові пільги). Загальна підтримка цін була негативною, що означало 
заниження цін сільськогосподарських товаровиробників до рівня, порівняно з цінами 

1.                                                  
6 Підрахунки ППВ, незважаючи на їхню наявність та корисність, рідко використовуються в аналізі аграрної 
політики в межах України. Основа увага зосереджена на бюджетних видатках, а не на різниці внутрішніх цін 
від світових. Останні розрахунки ППВ, які є в Україні, стосуються 2003 р. Дивіться подробиці міжнародних 
порівнянь української ППВ у роботах Зорі (2005a) та (2005б).  
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світового ринку.7 В результаті, значні фіскальні видатки сільгосподарським 
підприємствам лишень компенсували ці занижені ціни, і загальна підтримка підприємств 
зводилася майже до нуля. Коротше кажучи, аграрна політика і державні витрати на 
сільське господарство працюють у протилежних напрямках, перекреслюючи зусилля одне 
одного і призводячи до дуже низького рівня підтримки, незважаючи на значні фінансові 
ресурси, які мобілізуються на розвиток сільського господарства. Покращення аграрної 
політики є першим і необхідним кроком на шляху до підвищення ефективності державних 
витрат на сільське господарство. 

Таблиця 2: Показник підтримки виробників в Україні, 1999-2003 рр. 
 1999 2000 2001 2002  2003  В 

середньому 

Показник підтримки виробників (ППВ), млн. 
грн.  

-1107 -848 2429 -3079 679 -385 

Включаючи: підтримку цін -4247 -3252 -493 -6987 -3962 -3788 

Фіскальні видатки* 3139 2404 2922 3908 4640 3403 

Частка ППВ у валовому доході 
сільськогосподарських підприємств, % 

-3,2 -1,7 4,1 -5,5 1,1 -1,0 

Примітка: * Тут фіскальні видатки відрізняються від тих, які представлені у даному звіті.  

Джерело:  Світовий банк та OECР (2004).  

10. Інструменти зовнішьої і внутрішньої торговельної політики занижують ціни 
на аграрну продукцію і знижують рентабельність сільськогосподарських 
підприємств. На кордоні, експортне мито на насіння олійних рослин та живу худобу і 
заборгованість з відшкодування ПДВ на експорт безпосередньо зменшують ціни 
сільськогосподарських товаровиробників. До того ж певні інструменти внутрішньої 
політики призводять до зростання вартості ведення бізнесу через поглиблення 
невизначеності, зменшення конкуренції, збільшення вартості проведення операцій та 
знеохочення приватних інвестицій, що породжене державними втручаннями на аграрні 
ринки, контролем за цінами на зерно, м’ясо та інші продукти та обмеженнями 
міжобласного руху сільськогосподарських товарів.8 Внаслідок невизначеності 
збільшується розмір надбавки за ризик, яку трейдери та підприємства харчової 
промисловості змушені включати у підрахунки своєї маржі при проведенні переговорів з 
сільгосппідприємствами щодо купівлі сільськогосподарської продукції. Підприємства 
харчової промисловості також переобтяжені надмірним регулюванням у сфері безпечності 
продуктів харчування, яке виражається в численних інспекційних перевірках, у довільно 
вибраних процедурах перевірки на відповідність стандартам безпечності і якості 
продуктів харчування та у слабкій арбітражній системі гарантування якості. Це збільшує 
витрати на збут та торгівельні націнки і, таким чином, призводить до зниження цін 
сільськогосподарського товаровиробника. На Рис. 3 показаний приклад стосовно зерна. З 
цього прикладу видно, що у 1999 р. в Німеччині на ціну сільськогосподарського 

1.                                                  
7 Існує багато досліджень з докладним описом причин низьких цін сільськогосподарських товаровиробників 
в Україні, включаючи дослідження МБРР та ФАО (2005) щодо насіння соняшника, фон Крамон-Таубаделя 
(2001) і (2004) щодо зерна та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (2003) щодо 
молока і молочних продуктів.  
8 Майже кожного року, але особливо у роки з низьким врожаєм зерна, багато які обласні адміністрації 
забороняють вивезення зерна за межі своїх областей, щоб забезпечити продовольчу безпеку цих областей. 
Це по суті квазі-фінансовий трансферт з бідних сільських багатшим міським територіям. До того ж це 
робить торгівлю зерном, і особливо експорт зерна, непередбачуваними, а тому ризикованими і призводить 
до слабкої територіальної інтеграції цін на зерно в Україні. 
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товаровиробника припадало 70 % експортної ціни на умовах ФОБ, тоді як в Україні цей 
показник становив 40 %. У 2005 р. розрив між внутрішніми українськими цінами і 
світовими ринковими цінами залишався дуже великим, головно внаслідок непослідовних 
інтервенцій на ринку зерна, що призвело до збільшення витрат на збут та премій за ризик.  

Рисунок 3: Вартість торгівлі зерном в Україні і Німеччині, 1999 і 2005 рр. 
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Джерело:  Німецька консультативна група з економічних реформ в Україні (неопублікований звіт). 

11. Ще однією причиною великих витрат на збут і, звідси, низьких цін 
сільськогосподарського товаровиробника, є структурні проблеми у мережах збуту. 
Україна успадкувала від Радянського Союзу дуже неефективну структуру продовольчих 
ланцюгів, що виражається у великих витратах на транспортування, зберігання, 
завантажувально-розвантажувальні роботи в морських портах. Уряду слід поліпшити 
умови ведення бізнесу, щоб залучити більший обсяг приватних інвестицій в 
інфраструктуру збуту. Також уряд має покращити управління державними організаціями 
(часто монополістичними), які надають послуги приватному сектору, як-от 
транспортування, ліцензування та сертифікація. До того ж, щоб забезпечити недороге і 
високоякісне обслуговування приватного сектору, уряд має вкладати кошти у суспільні 
блага, такі як сільськогосподарські дослідження, розповсюдження ринкової інформації, 
системи контролю за безпечністю та якістю продуктів харчування та дорадчі служби для 
розповсюдження знань та досвіду серед виробників. У протилежному випадку витрати на 
збут залишатимуться високими й далі заважатимуть розвиткові аграрних підприємств. 

12. Інтервенційні операції та заставні закупівлі зерна є прикладами державної 
політики, яка породжує велику невизначеність і затримує заходи, необхідні для 
скорочення витрат на збут. В останні роки уряд намагався вплинути на ціни на 
сільськогосподарську продукцію, особливо на пшеницю, здійснюючи закупівлі за 
заставними та інтервенційними програмами. Загалом ці спроби були невдалими через малі 
бюджетні асигнування (див. таблицю у додатку). Але у 2006 р. бюджет виділив 
685 млн. грн. на інтервенції, які мають здійснюватися через державний Аграрний фонд. 
Попри збільшення закупок зерна для державних запасів, цей захід навряд чи матиме 
значний вплив на ціни. Подібні програми ефективно впливатимуть на ціни, тільки якщо 
виробникам дозволять продавати державі необмежені кількості зерна, а не якусь 
обмежену кількість. Вплив цих програм на ціни залишається досить невизначеним. У той 
же час спостерігається побічний негативний вплив на ринок, а зі збільшенням бюджетних 
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асигнувань цей вплив навіть посилюється. Перша проблема, пов’язана з зерновими 
інтервенціями та заставними операціями, полягає у тому, що ці заходи дорого коштують. 
У 2006 р. на них припадатиме 9 % сукупних бюджетних витрат на сільське господарство. 
Друга проблема – рішення про інтервенції приймаються на підставі неповної інформації і 
під впливом політичних міркувань. Тому вони часто закінчуються політичними 
провалами, які поглиблюють існуючі проблеми. Третя проблема – чим більше закупівель 
проводиться, тим меншою є впевненість учасників ринку у наявних запасах і майбутніх 
заходах уряду на місцевому та загальнонаціональному рівнях. Четвертою проблемою є те, 
що державні закупівлі відвертають увагу працівників Міністерства аграрної політики від 
роботи над подоланням причин низьких цін, особливо після збирання врожаю, і причин 
великих коливань цін в Україні. Фактично купуючи зерно для державних запасів, уряд 
намагається компенсувати низький обсяг зерна, зданого сільськогосподарськими 
виробниками у приватні зерносховища. Сільськогосподарські виробники не зберігають 
зерно, а намагаються продати його після збирання врожаю, керуючись наведеними нижче 
міркуваннями. 

• Обмеження ліквідності. Виробники змушені продавати зерно негайно після 
врожаю, щоб віддати свої борги комерційним банкам і профінансувати посівну 
кампанію восени. Хоча це є проблемою, її слід вирішувати за рахунок завершення 
формування налагодженої системи складських свідоцтв на зерно, а не за рахунок 
дорогих зернових інтервенцій. В Україні складські свідоцтва залишаються цінними 
паперами, яким притаманні великі ризики. Необхідно завершити підготовку 
законодавства і створити гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими 
свідоцтвами, щоб гарантувати надійність цих свідоцтв.  

• Вартість зберігання зерна (фізична і вартість операцій) є великою. Частково це 
можна пояснити малим обсягом приватних інвестицій в складські приміщення та 
обладнання, а частково – великими витратами на зберігання в неприватизованих 
зерносховищах.  

• Цінова невизначеність. Навіть якщо сільськогосподарські виробники вирішать 
платити високу ціну за зберігання, в нинішніх умовах вони не можуть передбачити 
майбутні ціни, щоб мати впевненість у тому, що майбутня ціна покриє поточну 
ціну і витрати на зберігання. Відсутність добре працюючої приватної ф’ючерсної 
біржі призводить до слабкої передбачуваності майбутніх цін. Новостворена 
державна Аграрна біржа є типовою товарною біржею для спотових, а не 
ф’ючерсних контрактів. Тому є потреба у створенні приватної ф’ючерсної біржі, 
оскільки сільськогосподарські виробники зберігатимуть зерно тільки якщо вони 
зможуть спрогнозувати майбутню ціну на зерно і тільки якщо ця майбутня ціна 
перевищуватиме нинішню ціну разом з витратами на зберігання. Хоча ціни на 
зерно в Україні весною зазвичай набагато вищі, ніж у перші місяці після збирання 
врожаю, велика цінова невизначеність знеохочує сільськогосподарських 
виробників зберігати зерно сьогодні, щоб отримати вищу ціну завтра. На 
закінчення слід сказати, що нинішні інтервенції на ринок зерна і державні закупки 
не усувають жодної з вищеописаних причин низьких обсягів приватного зберігання 
зерна. Навпаки ці державні заходи викривлюють ціни, не дають розвиватися 
приватному ф’ючерсному біржовому ринку і витісняють приватний сектор з 
інфраструктури зберігання і збуту зерна. 

13. Збільшення державних витрат на сільське господарство без поліпшення 
політики є неефективним в економічному та несталим у фіскальному відношенні. 
Покращення аграрної політики значно сприятиме відновленню прибутковості сільського 
господарства та стимулюванню приватних інвестицій у розвиток даного сектору. До 
комплексу заходів з покращення політики може входити виправлення і усунення 
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очевидних перешкод для сільськогосподарського розвитку, таких як прямі інтервенції з 
метою підтримки цін, експортне мито, регіональні бар’єри для торгівлі, проблеми з 
відшкодування ПДВ на експорт і надмірні витрати на регулювання. Виправити чи усунути 
ці перешкоди можна з мінімальними втратами для бюджету або зовсім без втрат.  

14. Другий комплекс заходів має усунути структурні проблеми, які заважають 
ефективній роботі сільськогосподарських ринків. До цього комплексу заходів входять 
державні інвестиції та витрати, націлені на забезпечення суспільних благ, важливих для 
налагодженої роботи і конкуренції на сільськогосподарських ринках. Міжнародний досвід 
рішуче свідчить, що такі державні витрати приносять найбільшу вигоду, а тому їх 
називають “інвестиціями, які сприяють розвитку”. До кола цих інвестицій входять витрати 
на сільську і ринкову інфраструктуру, інфраструктуру ринку землі, інформацію про стан 
ринків та модернізацію та вдосконалення системи і заходів контролю за безпечністю 
продуктів харчування. Ці інвестиції сприятимуть нововведенням та модернізації 
сільськогосподарських ринків, зводячи до можливого мінімуму витрати на збут і операції. 
Світовий банк допомагає уряду України збільшувати обсяг інвестицій у ці суспільні блага 
та допомагає розробляти поліпшене законодавство і сприятливе політичне середовище 
(див. Вікно 1). Однак уряду слід активізувати свої зусилля, щоб ефективно впровадити 
проекти Світового банку. Покращення аграрної політики та націлення бюджетних 
ресурсів на усунення структурних перешкод для розвитку ринків і аграрного сектору 
суттєво підвищить ефективність і влив державних витрат на сільське господарство і дасть 
можливість збільшити обсяг приватних інвестицій у аграрний сектор та інфраструктуру 
збуту. 
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Вікно 1. Сільськогосподарські проекти Світового банку в Україні 

На сьогоднішній день в Україні впроваджується лише один сільськогосподарський проект 
Світового банку, а саме Проект видачі державних актів на право власності на землю в 
сільській місцевості та розвитку системи кадастру. Робота за цим проектом почалася у 2004 р. 
Його мета – на справедливій основі надати земельні ділянки фізичним особам у сільській 
місцевості, встановити їхні права власності шляхом видачі державних актів на право власності на 
землю, заохотити реструктуризацію сільськогосподарських підприємств у більш ефективні 
утворення, створити систему кадастру і реєстрації державних актів на право власності на землю, 
де можна буде реєструвати права на нерухоме майно. Цей проект є дуже важливим для України, 
щоб покращити власникам землі доступ до позикового капіталу для фінансування інвестиції та 
сприяти зменшенню рівня бідності.  

Інший проект, Проект розвитку конкурентоздатності сільського господарства та безпеки 
продуктів харчування, знаходиться на етапі підготовки. Цей проект спрямовано на посилення 
конкурентоздатності агропродовольчого сектору на вітчизняному і міжнародному ринках 
шляхом а) покращення національної системи контролю за безпечністю і якістю продуктів 
харчування, б) підвищення ефективності ланцюгів постачання продуктів харчування, в) 
створення культури якості у ланцюгах постачання продуктів харчування. Компонент а сприятиме 
проведенню правової та інституційної реформ, покращить роботу інспекційних служб, 
модернізує інфраструктуру лабораторій з перевірки безпечності і якості продуктів харчування, 
організує інформаційну та навчальну діяльність. Мета цього компоненту – підвищити 
ефективність та результативність української системи контролю за продуктами харчування, щоб 
захистити здоров’я і безпеку вітчизняних споживачів; гарантувати безпеку і якість української 
агропродовольчої продукції, щоб виробники сировини та переробні підприємства змогли увійти 
на міжнародні ринки високоякісних товарів; забезпечити відповідність імпортних продуктів 
харчування національним вимогам. Компонент б допоможе поліпшити ціноутворення в 
продовольчих ланцюгах і скоротити в них маркетингові витрати за рахунок створення оптових 
ринків плодово-овочевої продукції і ринків худоби та за рахунок сприяння створенню і 
функціонуванню гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими свідоцтвами та 
приватної ф’ючерсної біржі. Компонент в підтримає подальший розвиток ефективної та 
інтегрованої системи, здатної зв’язати джерела інформації та порад з потребами різних гравців 
продовольчого ланцюга, починаючи від виробників сировини і закінчуючи переробними 
підприємствами та трейдерами. 

3 Переведення фіскальних ресурсів на програми, які 
найбільше відповідають цілям державної підтримки 

15. Державні витрати мали б більший вплив на сільське господарство, якби 
менше державних коштів йшло на субсидії чи “індивідуальні блага”, а більше – на 
“суспільні блага”. Міжнародний досвід говорить про те, що неадекватна структура 
державних витрат зі схильністю до субсидій має негативний вплив на доходи сільського 
господарства (див. Вікно 2). В Україні є два джерела фіскальних витрат на сільське 
господарство: бюджет і податкові пільги. В Табл. 3 показано три негативні тенденції. 
Перша – фіскальні видатки на сільське господарство все частіше мають форму субсидій. 
Друга – субсидії за рахунок податкових пільг зростають швидшими темпами, ніж субсидії 
за рахунок бюджету, і, в результаті, на бюджет зараз припадає приблизно 55 % сукупних 
фіскальних витрат у порівнянні з 70 % у 2000 р. Таке зміщення в бік податкових пільг і 
зниження важливості бюджетних витрат є небажаним явищем, оскільки при цьому 
набагато зменшується прозорість процесу прийняття рішень щодо виділення обмежених 
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державних ресурсів на підтримку сільського господарства.9 І третя – у сукупних 
фіскальних витратах частка інвестицій, які сприяють розвитку, зменшилася з 39 % у 
2000 р. до 35 % у 2005 р., незважаючи на номінальне збільшення таких інвестицій у п’ять 
разів. 

Вікно 2. Важливість структури державних витрат на сільське господарство на прикладі 
Латинської Америки 

Використовуючи дані десяти країн Латинської Америки і Карибського басейну за 1985-
2000 рр., проф. Лопес (2005) дослідив вплив сукупних державних витрат і їхнього складу на 
сільськогосподарський дохід на душу населення, беручи до уваги відкритість торгівлі і частку 
ВВП на душу населення у несільськогосподарському секторі. Основний висновок полягає у 
тому, що державні витрати мають позитивний вплив на сільськогосподарський дохід на душу 
населення, але тут дуже важливою є структура чи склад таких витрат. Якщо 10 % сукупних 
державних витрат, які йдуть на субсидії, віддати на фінансування суспільних благ, то це 
збільшило б сільськогосподарський дохід на душу населення на 2,3 %, і цей результат можна 
одержати без збільшення обсягу сукупних витрат. На противагу цьому, збільшення 
видатків (без зміни їхнього складу) є набагато менш ефективним засобом збільшення 
сільськогосподарських доходів на душу населення: десятивідсоткове збільшення урядових 
затрат дасть в середньому зростання сільськогосподарського доходу лише на 0,6 %. Така 
різниця є значною, головними чином тому що вона охоплює і позитивний ефект від 
збільшення надання суспільних благ, і позитивний ефект від зменшення викривлень, 
викликаних субсидіями, які погано позначаються на кількості і якості приватних інвестицій. У 
згаданому дослідженні витрати на суспільні блага включають витрати на створення і передачу 
технологій, охорону ґрунтів, санітарний і фітосанітарний захист, комунікаційні та 
інформаційні послуги, інфраструктуру села та соціальні послуги (напр., освіта та охорона 
здоров’я). Витрати на індивідуальні блага включають субсидії на конкретні види товарів, 
допомогу і рекламу у збуті, субсидовані кредити та зрошення.  

 

Таблиця 3: Фіскальні витрати на сільське господарство в Україні, 2000-2005 рр. 
(млн. грн.)  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Всього субсидій 1171 2756 2956 3825 5652 7318 

Вкл. з бюджету 688 1l131 1163 1650 2687 2962 
Податкові пільги зі сплати ПДВ 483 1626 1792 2175 2965 4356 

Бюджетні інвестиції, які сприяють розвитку 478 585 1085 2051 1895 2439 
Сукупні фіскальні витрати 1649 3341 4040 5876 7546 9757 
Частка фіскальних витрат у ВВП, % 0,97 1,64 1,79 2,20 2,19 2,49 
Частка фіскальних витрат у сукупних 
державних витратах, % 3,43 6,02 6,70 7,74 7,44 8,55 

Джерело:  Власні підрахунки на підставі даних Міністерства фінансів та законів про бюджет України. 

 

1.                                                  
9 Однак є позитивні приклади: виділення внесків до Пенсійного фонду з фіксованого сільськогосподаського 
податку і поступове зниження обсягів бюджетного фінансування на компенсацію втрат Пенсійного фонду 
(див. Вікно 3). 
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3.1 Податкові пільги 

16. Податкові пільги сільського господарства зі сплати ПДВ залишаються 
великими у порівнянні з податковими пільгами інших секторів економіки. Сільське 
господарство одержало чотири основні типи пільг зі сплати ПДВ (Рис. 4)10: 

• ПДВ, який стягується з продажу сільськогосподарської продукції, залишається на 
рахунках сільгосппідприємств для купівлі матеріально-технічних ресурсів, 
необхідних для виробництва; 

• ПДВ, який стягується з продажу м’ясних і молочних продуктів, не сплачується 
переробними заводами в бюджет, а повертається сільськогосподарським 
виробникам молочної та м’ясної сировини; 

• ПДВ, який стягується з продажу молочних і м’ясних продуктів, вироблених на 
виробничих потужностях сільськогосподарських підприємств, залишається на 
рахунках цих підприємств для підтримки поголів’я худоби; 

• Молоко і м’ясо, продані сільськогосподарськими виробниками, мають нульову 
ставку ПДВ.  

17. Пільги зі сплати ПДВ продовжують постійно зростати. У 2005 р. сукупні пільги 
зі сплати ПДВ зросли до 4,4 млрд. грн. порівняно з 0,5 млрд. грн. у 2000 р., що в 
середньому дорівнювало 0,8 % ВВП протягом 2000-2005 рр. і 1,1 % ВВП у 2005 р. З 
1999 р. сільськогосподарський сектор залишається найбільшим в економіці одержувачем 
пільг зі сплати ПДВ. З 2000 по 2005 р. сільськогосподарські підприємства накопичили 
приблизно 14 млрд. грн. у таких пільгах. У 2005 р. сільське господарство отримало 60 % 
сукупних пільг зі сплати ПДВ в економіці (за підрахунками це становило 1,8 % ВВП).11 

Рисунок 4: Пільги зі сплати ПДВ, надані сільському господарству, 2000-2005 рр. 
(млн. грн.) 
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Джерело: Власні підрахунки на підставі даних Міністерства фінансів України.  

 

1.                                                  
10 Сільськогосподарські виробники також мали зиск від прострочених платежів податків і списання 
заборгованості за податками (у 2000 та 2001 рр.). Ці вигоди не показані на Рис. 4, але описані у роботі 
Нів’євського (2006).  
11 Див. Світовий банк (2005b). 
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18. Пільги зі сплати ПДВ підтримують аграрні підприємства, залишаючи більше 
коштів на їхніх рахунках, але ці пільги підпривають довготермінову 
конкурентоздатність аграрного сектору України. Пільги зі слати ПДВ можна розділити 
на ті, які субсидують купівлю матеріально-технічних ресурсів, і ті, які субсидують 
виробництво тваринницької продукції (останні три з параграфу 16). Ці субсидії вносять 
дуже великі викривлення, оскільки саме вони підтримують неефективні структури 
аграрних підприємств та стимулюють більший обсяг виробництва, що не завжди 
відповідає ринковим сигналам і відносним перевагам сільськогосподарських виробників 
цієї продукції. У той же час залишаються без уваги більш сумісні з ринком заходи 
подолання недостатнього виробництва тваринницької продукції. До цих заходів входить 
послаблення регулювання імпорту племінної худоби, поліпшення вітчизняної системи 
розведення худоби, подолання хронічної нестачі якісних білкових кормів і надання 
інвестиційної підтримки сільськогосподарським виробникам. Субсидії у їх 
сьогодняшньому вигляді можуть стимулювати дещо більший обсяг виробництва, але вони 
не покращують конкурентоздатність і не завжди підтримують інвестиції у поліпшення 
якості молока і м’яса, що є вкрай необхідним для підвищення конкурентоздатності 
сільськогосподарських виробників і надання переробним підприємствам можливості 
підтримати свої позиції на вітчизняному і міжнародному ринках.  

19. Пільги зі сплати ПДВ мають інші негативні наслідки. Основні з них описані 
нижче. 

• Пільги зі сплати ПДВ посилили нерівність доходів в аграрному секторі, тому 
що більшу частину переваг отримує нечисленна група великих 
сільгосппідприємств. У Табл. 4 показано розподіл субсидій (які складаються в 
основному з пільг зі сплати ПДВ, але також і з прямих бюджетних витрат) серед 
великих виробників тваринницької продукції у 2004 р. Тільки 7 % 
сільськогосподарських підприємств одержали 75 % усіх субсидій! Це пояснюється 
тим, що обсяг пільг зі сплати ПДВ пов’язаний з виробництвом (чим більше 
виробляєте, тим більше субсидій одержуєте), і тим, що існує тенденційний 
розподіл обмежених бюджетних ресурсів серед керівників сільськогосподарських 
підприємств, які мають зв’язки з державними органами влади на місцях. Хоча 
частка субсидій у валовому доході виробників тваринницької продукції становила 
в середньому 3,8 %, мала привілейована група великих сільськогосподарських 
підприємств одержала у якості державних субсидій 10,4 % свого валового доходу. 
Це статистика по великим аграрним підприємствам. Щодо дрібних, то існує 
інформація, що багато дрібних виробників молочної і м’ясної сировини не 
одержують від переробних заводів відшкодувань ПДВ, незважаючи на те, що вони 
мали право на такі відшкодування.12 Отже, чиста вигода від пільг зі сплати ПДВ 
для сільськогосподарських виробників, особливо для дрібних виробників 
тваринницької продукції, є значно меншою, ніж можна було б очікувати, 
подивившись на дані про загальні податкові пільги для сільського господарства. 

1.                                                  
12 Опис проблем з відшкодуванням ПДВ дрібним селянським господарствам, які виробляють сировину, 
можна знайти у роботі Дем’янчука і Сеперович (2005).  
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Таблиця 4: Розподіл субсидій та податкових пільг серед виробників тваринницької 
продукції в Україні у 2004 р. 
Субсидії, 
млн. грн.  

Кількість 
сільгосп-

підприємств 
у групі 

Частка 
групи у 
загальній 
кількості, 

% 

Вартість 
субсидій на 
групу, тис. 

грн.  

Частка 
групи з 

точки зору 
вартості 

субсидій, % 

Субсидії на 
сільгосп-

підприємство 
у різних 

групах, тис. 
грн. 

Частка 
субсидій у 
сукупних 
доходах 
сільгосп-

підприємств, 
% 

Немає 
субсидій 1982 25,8 0 0 0 0 
0-5 1059 13,8 2487,6 0,3 2,3 0,2 
5-25 1698 22,1 22736,1 2,6 13,4 1,0 
25-50 858 11,2 30563,2 3,4 35,6 1,9 
50-100 810 10,6 58026,9 6,5 71,6 2,6 
100-250 716 9,3 111496,0 12,6 155,7 3,7 
> 250 551 7,2 66179,8 74,6 1201,1 10,4 
Разом 7674 100 887101,6 100 94,5 3,8 

 

Примітка: Дані приведені з форми статистичної звітності № 50. Сільгосппідприємства, які враховані у 
таблиці, мають більше 50 працівників і обробляють більше 100 га сільськогосподарських 
земель.  

Джерело: Інститут економічного прогнозування Національної академії наук України (неопублікований 
 звіт).  

• Пільги зі сплати ПДВ збільшили податковий тягар на несільськогосподарські 
підприємства. У 2005 р. пільги зі сплати ПДВ у сільському господарстві за 
оцінками становили 1 % сукупного ВВП, а на всі інші такі пільги зі сплати ПДВ 
припадало 0,8 % ВВП.13 Ці цифри показують, наскільки великим є 
макроекономічний вплив пільг зі сплати ПДВ у сільському господарстві. Якщо ці 
пільги відмінять, щоб, наприклад, створити фіскальний простір для фінансування 
державних інвестицій і соціальних витрат, це матиме суттєвий короткостроковий 
вплив на сільське господарство, і особливо на виробників тваринницької продукції. 
Але це повинно стати гірким уроком – раніше чи пізніше фіскально несталу 
підтримку відміняють, і чим довше уряд надає таку підтримку 
сільгосппідприємствам, тим більше короткострокового шоку і небажаних 
довгострокових результатів вона приносить. 

20. Незважаючи на недавні зусилля уряду скасувати нинішні пільги зі сплати 
ПДВ і запровадити зменшену ставку ПДВ у сільському господарстві, Верховна Рада 
продовжила дію нинішньої системи ПДВ. У червні 2004 р. був прийнятий закон про 
спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, 
а також рибальства, який мав набрати чинності у 2006 р.14 Цей закон впроваджує 
зменшену ставку ПДВ для сільськогосподарської продукції і передбачає, що накопичений 
ПДВ як і раніше залишається на рахунках сільськогосподарських підприємств. Ключові 
особливості нинішнього і майбутнього режимів ПДВ і відмінності між ними підсумовані у 
Табл. 5.15 У 2005 р. Президент України наклав вето на продовження дії нинішнього 
1.                                                  
13 Див. Світовий банк (2005b). 
14 Закон України № 1878 від 24 червня 2004 р.  
15 Новий спеціальний режим ПДВ для сільського господарства та інші питання, пов’язані з оподаткуванням 
сільського господарства в Україні, докладно описані у роботі Дем’янчука та Сеперович (2005).  



 

  

  18 

режиму ПДВ, але Верховна Рада подолала це вето, зберігши значні податкові витрати на 
сільськогосподарський сектор і відклавши впровадження спеціального режиму ПДВ на 
початок 2007 р. Фактично, Верховна Рада продовжує дію пільг зі слати ПДВ кожного 
року, починаючи з 2000 р. Це слугує доказом того, як у політичному відношенні складно 
відмінити короткострокові привілеї, після того як їх було запроваджено. 

Таблиця 5: Ключові особливості нинішнього і майбутнього режимів ПДВ для 
сільського господарства  
Особливості Нинішній режим ПДВ Майбутній режим ПДВ 
Ставка ПДВ на продовольчу 
продукцію, % 20 10 у перший рік і 9 в наступні 

роки 
Ставка ПДВ на молоко і 
м’ясо, % 0 10 (9) 

Ставка ПДВ, яка стягується 
при купівлі матеріально-
технічних ресурсів, % 

20 20 

Обмеження на використання 
накопиченого ПДВ 

Тільки для закупівлі матеріально-
технічних ресурсів, необхідних для 

виробництва 
Немає обмежень 

Спосіб підрахунку 
ПДВ з продажу відраховується 

шляхом стягнення ПДВ з матеріально-
технічних ресурсів 

ПДВ з продажу відраховується 
шляхом стягнення ПДВ з 

матеріально-технічних ресурсів. 
Якщо останній ПДВ не 

компенсує перший, то його 
компенсація з бюджету не 

проводиться 

Платежі в бюджет Залишаються на рахунках 
сільгосппідприємств 

Залишаються на рахунках 
сільгосппідприємств 

21. Новий режим ПДВ зменшить деякі з описаних вище економічних викривлень 
і матиме кілька інших наслідків для економіки. У разі запровадження новий режим 
ПДВ у сільському господарстві вплине на а) доходи бюджету, б) економічні викривлення, 
в) ціни. 

• Вплив на бюджет. Зміни режиму ПДВ у сільському господарстві, вірогідно, 
будуть нейтральними для бюджету порівняно з нинішнім режимом ПДВ. Так 
станеться через те, що накопичений ПДВ залишатиметься на рахунках 
сільськогосподарських підприємств. Однак можна очікувати на деякі доходи в 
бюджет, якщо підприємствам харчової промисловості доведеться платити в 
бюджет ПДВ, який стягується з продажу м’ясних і молочних продуктів, замість 
того, щоб повертати цей ПДВ сільськогосподарським виробникам сировини. В 
цілому ж додаткові надходження в бюджет навряд чи будуть великими.  

• Економічні викривлення. Новий сільськогосподарський ПДВ зменшить деякі 
економічні викривлення, спричинені нинішніми пільгами зі сплати ПДВ. Він 
знизить податковий тягар на несільськогосподарські підприємства, а також 
зменшить нерівність доходів у тваринництві (див. Табл. 3). Але нова схема ПДВ не 
усуне інших викривлень. За новою схемою, деякі виробники продукції 
рослинництва будуть не в змозі компенсувати 9-% ПДВ на їхню продукцію 20-% 
ПДВ на куплені матеріально-технічні ресурси. Для виробників тваринницької 
продукції ситуація навіть менш ясна. Виробники тваринницької продукції 
стягуватимуть 9 % ПДВ з продажу сільськогосподарської продукції, але 
куплятимуть фуражне зерно за нижчою ставкою ПДВ. До того ж нова система ПДВ 
для сільського господарства ускладнить бухгалтерський облік через різні ставки 
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ПДВ і, таким чином, збільшить витрати на проведення ділових операцій як для 
сільськогосподарських підприємств, так і для агропромислових компаній, які 
працюють з цими підприємствами. 

• Вплив на ціни. Деякі експерти очікують, що знижена ставка ПДВ зменшить ціни 
на агропродовольчу продукцію і, таким чином, збільшить попит на неї (а тому й 
споживання) в Україні. Це справді стосується деяких видів продукції, але не усіх. 
Загальна картина є навіть більш складною, оскільки багато які співвідношення цін, 
вірогідно, взаємно врівноважать одне одного. Ціни на сире молоко і м’ясо, більш за 
все, збільшаться, оскільки ставка ПДВ на цю продукцію зросте з нуля до 9 %. З 
іншого боку, потреба скорегувати ставку ПДВ на імпорт з 20 % до 9 %, щоб 
виконати положення СОТ про недискримінацію, зменшить імпортні ціни на цю 
продукцію, особливо на м’ясо.16 Фактично очікується, що ціни на усю 
сільськогосподарську продукцію, яку імпортує Україна, знизяться в результаті 
коригування ПДВ на імпорт в бік пониження. На противагу цьому очікується 
тільки незначний вплив на сільськогосподарську продукцію, яку експортує 
Україна. Адже ціни сільськогосподарських товаровиробників на цю продукцію 
визначаються міжнародними цінами і витратами на збут, а не ставкою ПДВ. 
Зрештою, нижча ставка ПДВ на сільськогосподарську продукцію може потенційно 
привести до нижчих цін на продукти харчування для споживачів, але міжнародний 
досвід рідко дає такі приклади повного перенесення, коли зниження цін 
сільськогосподарських товаровиробників сповна відображаються на споживчих 
цінах. У результаті, спеціальний режим ПДВ для сільського господарства по-
різному впливатиме на ціни різної продукції, але в цілому він навряд чи збільшить 
загальний попит на сільськогосподарську продукцію через зниження цін.  

3.2 Бюджетні витрати 

22. Субсидії на виробництво продовжують домінувати у бюджетних витратах, що 
підриває здатність більшості сільськогосподарських підприємств підтримувати свою 
конкурентоздатність протягом тривалого періоду без субсидій. У 2000-2005 рр. 
фінансовані з бюджету субсидії на продукцію зросли у дев’ять разів (тобто з 100 млн. грн. 
у 2000 р. до 900 млн. грн. у 2005 р.) (Рис. 5 та Додаток). Ці субсидії підтримували 
виробництво і рослинницької, і тваринницької продукції. Чотирикратно збільшені 
субсидії на матеріально-технічні ресурси використовувалися для зниження витрат на 
вибрані матеріально-технічні ресурси (напр., добрива, техніка та обладнання і кредити) та 
витрат на вартість праці у сільському господарстві за рахунок фінансування 
компенсаційних виплат у Пенсійний фонд в результаті стягнення фіксованого 
сільськогосподарського податку (ФСП) (див. Вікно 3). До 2005 р. внески 
сільськогосподарських підприємств у Пенсійний фонд входили до складу ФСП і 68 % 
цього податку сплачувалося у Пенсійний фонд.17 Однак внески підприємств у ФСП не 
компенсували загальні витрати Пенсійного фонду на виплату пенсій працівникам 
сільського господарства, отож у 2005 р. ці внески були виключені з ФСП.18 
Сільськогосподарські виробники почали вносити платежі за спеціальною ставкою у 

1.                                                  
16 У положенні СОТ про недискримінацію йдеться про те, що країні не дозволяється проводити 
дискримінаційну політику по відношенню до імпорту, застосовуючи вищі ставки оподаткування, ніж ті що 
застосовуються до вітчизняної продукції. 
17 З решти суми ФСП 2 % сплачувалися до Фонду соціального захисту і 30 % – до місцевих бюджетів.  
18 У додатку наведені приблизні екстрапольовані підрахунки платежів з бюджету до Пенсійного фонду з 
метою компенсації неплатежів працівників сільського господарства протягом 2000-2004 рр. 
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розмірі 20 % від ставки, встановленої законом на обов'язкове державне пенсійне 
страхування; у 2006 р. вони продовжуватимуть сплачувати зазначені 20 %, але у 2007 р. ця 
спеціальна ставка зросте до 40 %, а у 2010 р. сільськогосподарські виробники 
вноситимуть повний розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, 
так само як це роблять працівники несільськогосподарських секторів. З року в рік 
бюджетні асигнування на індивідуальні програми значно відрізнялися, але список 
державних програм залишався майже незмінним. Субсидії переважно надавалися великим 
сільськогосподарським підприємствам. Не було прозорості у критеріях прийнятності та 
процесі відбору одержувачів субсидій. Ефективність бюджетних асигнувань 
продовжувала оцінюватися на підставі змін у номінальному випуску продукції чи 
використанні субсидованих ресурсів, тоді як дуже мало уваги приділялося змінам у 
сільськогосподарській продуктивності та доходах виробників у результаті проведення 
цільових урядових програм. Тому збільшення бюджету на деякі програми і зменшення на 
інші диктувалося скоріше метою підвищити номінальний випуск продукції у відповідь на 
політичний тиск, а не ефективністю програм, яку слід було оцінювати за показниками 
зростання продуктивності і поліпшення конкурентоздатності. 

Рисунок 5: Структура бюджетних витрат на сільське господарство, 2000-2006 рр. 
(млн. грн.)  
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Джерело:  Закони України “Про Державний бюджет” (за різні роки).  

23. Субсидування процентної ставки допомогло залучити більше кредитних 
ресурсів у сільське господарство, але у середньостроковій перспективі надання такої 
субсидії слід поступово припинити, а проблеми сільського фінансового ринку 
вирішувати у більш раціональний спосіб. У 2000 р. державні кредити, які вносили 
викривлення у ринок, та державне постачання матеріально-технічних ресурсів було 
замінене частковою компенсацією процентної ставки.19 За нинішніх умов, коли 
сільськогосподарський сектор має недостатній оборотний капітал, а відсутність застави 
для короткострокових кредитів (напр., складських свідоцтв) та довгострокових кредитів 
(напр., земельних та інших активів) радикально збільшує ризики комерційного 
кредитування, субсидування процентної ставки через систему комерційних банків з 
економічної та фінансової точок зору є мабуть найбільш ефективним підходом до 
рекапіталізації сільського господарства і заохочення комерційних банків до кредитування 
цього сектору. До 2000 р. сільськогосподарський сектор залучав незначну суму 

1.                                                  
19 Про бюджетне кредитування до 2000 р. див. роботу Чапко (2004). 
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комерційних кредитів, але у 2005 р. сільське господарство і підприємства харчової 
промисловості одержали комерційні кредити на суму 7,4 млрд. грн., включаючи 
6,1 млрд. грн. у рамках програми часткової компенсації процентної ставки. Незважаючи 
на позитивний вплив цієї програми, її бюджет був досить малим (приблизно 150 млн. грн. 
на рік, за винятком 2005 р.), що зменшувало її потенційний позитивний вплив (див. 
Додаток). Такий малий бюджет, виділений на часткову компенсацію процентної ставки, 
не може бути виправданим, коли за період з 2000 по 2005 р. у дев’ять разів зросли 
економічно шкідливі субсидії виробникам рослинницької і тваринницької продукції. У 
більш довгостроковій перспективі субсидування процентної ставки не є раціональним, 
отож його треба буде замінити заходами, спрямованими на зменшення ризиків 
кредитування сільського господарства, поліпшення заставної бази, збільшення 
можливостей аграрних виробників (за допомогою навчання та консультацій) позичати 
більше коштів у комерційних банків. Однак в нинішній ситуації, субсидування процентної 
ставки набагато більше відповідає потребам сільськогосподарського сектору, ніж 
субсидування виробництва продукції рослинництва і тваринництва.  

Вікно 3. Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) 

ФСП був запроваджений у 1999 р. Він замінив собою 12 інших прямих податків і зборів (податок 
на прибуток, особистий прибутковий податок, земельний податок, місцеві податки, відрахування 
до Пенсійного фонду і Фонду соціального захисту і т.д.), від яких сільське господарство звільнене, 
внаслідок чого сільськогосподарські виробники суттєво зекономили на сплаті податків. ФСП є 
прототипом земельного податку, оскільки з липня 1997 р. ФСП справляється з площі 
сільськогосподарських угідь. Виробники тваринницької продукції мають від нього більший зиск, 
ніж виробники рослинницької продукції, оскільки ФСП – це земельний податок, але в цілому він 
вносить набагато менше викривлень в економіку, ніж звільнення від сплати ПДВ, оскільки він не 
стимулює більші обсяги виробництва окремих видів продукції. Як свідчить офіційна статистика, 
щорічні вигоди сільськогосподарських виробників від цього податку оцінюються на рівні 
приблизно 1,4 млрд. грн. Однак насправді важко вказати точну суму бюджетних доходів, які не 
потрапили у бюджет через ФСП. Вигоди від ФСП, мабуть, були ще більшими, оскільки поточні 
оцінки не вказували на те, що зарплати, а отже – особистий прибутковий податок і внески у 
Пенсійний фонд та Фонд соціального захисту з часом збільшувалися. До 2005 р. ФСП замінював 
собою 12 податків, але у 2005 р. внесок у Пенсійний фонд був виключений зі складу ФСП, і 
податкові ставки ФСП були зменшені. Однак у 2005 і 2006 рр. спеціальна ставка, за якою 
стягується внесок у Пенсійний фонд, дорівнює тільки 20 % повного розміру внеску, передбаченого 
законом.20 Внаслідок цього у 2005 р. вигоди від ФСП зменшилися приблизно до 230 млн. грн. У 
2007 р. спеціальна ставка, за якою стягуватиметься внесок до Пенсійного фонду, збільшиться до 
40 %, а у 2010 р. сільськогосподарські виробники платитимуть всю суму внеску у Пенсійний фонд 
подібно до того, як це роблять працівники несільськогосподарських секторів. ФСП діятиме до 
кінця 2009 р., і хоча він приноситиме фінансові вигоди сільськогосподарським виробникам у той 
час, коли поступово збільшуватиметься спеціальна ставка внеску у Пенсійний фонд, проте до 
2010 р. ці вигоди зменшаться до кількох сотень мільйонів гривень. 

24. Програми, спрямовані на спрощення доступу аграрних виробників до 
сільськогосподарської техніки, не спромоглися прискорити технічну модернізацію 
сільськогосподарського сектору, а тому від них слід відмовитися. Уряд виділив значні 
бюджетні кошти на програми, націлені, з одного боку, на збільшення постачання 
вітчизняної техніки і, з іншого боку, на зменшення вартості цієї техніки для аграрних 
виробників за рахунок фінансового лізингу (державна компанія “Украгролізинг”) і 
часткової компенсації з бюджету витрат на сільськогосподарську техніку. Загальні 

1.                                                  
20 Див. Закон України № 974 від 19 червня 2003 р. і Закон України № 1878 від 24 червня 2004 р. 
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витрати цих програм дорівнювали 1,5 млрд. грн. або 19 % від усіх субсидій на 
матеріально-технічні ресурси у 2000-2005 рр.21 Однак основними бенефіціаріями цих схем 
були скоріше виробники техніки і “Украгролізинг”, ніж сільськогосподарські виробники, 
які за задумом повинні були стати бенефіціаріями такої політики. Незважаючи на 
збільшення постачання вітчизняних сільськогосподарських машин і обладнання, аграрні 
виробники продовжували купувати іноземну техніку, через те що ця техніка мала краще 
співвідношення ціни та якості. Фінансовий лізинг, який здійснювався через компанію 
“Украгролізинг”, не працював ефективно, оскільки, з одного боку, “Украгролізинг” 
завищувала ціни на техніку, яка вироблялася скоріше на підставі рішень міжміністерської 
експертної групи, а не за вимогою кінцевих користувачів, і, з іншого боку, 
“Украгролізинг” не змогла стягти заборгованість за техніку, яку вона віддала в лізинг, і до 
того ж ця компанія мала прострочені борги за іноземну техніку, куплену під державні 
гарантії наприкінці 1990-х рр. У 2000 р. прострочені борги за іноземну техніку становили 
200 млн. дол. США, а на середину 2004 р. вони зросли до 835 млн. дол. США.22 В той час 
коли було збільшено бюджетні асигнування для цієї системи розподілу, яка працює на 
засадах централізованого планування, без достатніх коштів залишалася програма 
компенсації вартості техніки, яка з економічної і фінансової точок зору була більш 
ефективною для стимулювання покупок сільськогосподарської техніки. Як стверджує 
Ярославський (2004), використавши 34 млн. грн. з коштів, виділених на часткову 
компенсацію вартості техніки, сільськогосподарські виробники купили більше, ніж 
використавши 183 млн. грн., виділені на фінансовий лізинг. Тому уряду слід припинити 
фінансування з бюджету приватної діяльності, такої як виробництво 
сільськогосподарської техніки і фінансовий лізинг, і дозволити, щоб у бізнесі лізингу та 
розподілення сільськогосподарської техніки була більша конкуренція.23  

25. У 2006 р. бюджетні витрати на субсидії майже подвояться, що призведе до 
збільшення економічних і фінансових втрат. Частка субсидій у сукупних бюджетних 
витратах збільшиться до 61 %, великою мірою внаслідок збільшення платежів на кілограм 
забитої худоби і запровадження погектарних платежів для виробників зерна.24 У той же 
час менш деформуючі і більш обґрунтовані з фіскальної точки зору програми 
субсидування процентних ставок і вартості сільськогосподарської техніки підлягають 
скороченню.25 Сільськогосподарський бюджет на 2006 р. продовжує тривожну тенденцію 
видачі субсидій, які, у кращому випадку, частково компенсують виробникам роботу у 
несприятливому аграрнополітичному середовищі для ведення бізнесу, але не сприяють 
інвестиціям, які б стимулювали конкуренцію на рівні сільськогосподарських підприємств, 
подолали структурні проблеми, які заважають розвитку агропродовольчому комплексу, і 
посилили розвиток села. 

26. Потрібно перемістити обмежені державні кошти зі сфери субсидій у сферу 
інвестицій, щоб полегшити структурні проблеми, з якими стикається сільське 
господарство, і посилити розвиток села. Слід поступово відмовитися від бюджетних 

1.                                                  
21 Див. також звіт Рахункової палати України (2003). 
22 Див. роботу Ярославського (2004). 
23 Див. документ МФК (2005) щодо фінансового лізингу в Україні. 
24 Виробники ярових та озимих зернових культур одержать від 65 до 100 грн. на гектар. Загалом субсидії 
будуть надані для 5,4 млн. га площ під посіви озимих і для 7,1 млн. га площ під посіви ярових.  
25 Хоча саме ці програми повинні стати основою інвестиційної підтримки аграрних підприємств (див. 
параграф 27). Однак часткова компенсація процентної ставки повинна направлятися, головним чином, на 
довгострокові кредити комерційних банків, а програма компенсації вартості складної техніки – розширена 
для кращого доступу виробників до іншого обладнання і техніки. 
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субсидій, а заощаджені кошти реінвестувати у надання інвестиційної підтримки і 
суспільних благ та у посилення розвитку села. Такі заходи допомогли б усунути 
першопричину проблем, з якими стикається агропродовольчий комплекс, а не посилювати 
їх.  

27. Міністерство аграрної політики має розробити інвестиційні програми для 
сільського господарства і більш активно координувати розвиток села. Кошти, 
заощаджені внаслідок поступового припинення виробничих субсидій, потрібно 
використати на інвестиційні гранти сільськогосподарським виробникам, як малим, так і 
великим, щоб спростити і прискорити структурні зміни, підвищити ефективність роботи 
сільгосппідприємств і допомогти подолати обмеження на рух готівкових коштів на рівні 
сільгосппідприємств, що заважає приватним інвестиціям. Сьогодні потреби у 
сільськогосподарських інвестиціях є дуже великими. Такі інвестиції потрібні, щоб 
оновити зношений машинний парк, оновити і покращити якість поголів’я худоби, купити 
холодильне і переробне обладнання та виконати стандарти безпечності продуктів 
харчування. Інвестиційні програми мають працювати як гранти або фінансування 
процентної ставки по довгостроковим кредитам, які надаються на конкурсній основі і 
співфінансують сільськогосподарські інвестиції, одержані з власного і запозиченого 
капіталу (див. зноску 25). Бюджетні ресурси мають стимулювати інвестиції з метою 
посилення конкурентоздатності, але вони не повинні стимулювати неефективне 
виробництво і гальмувати інновації. Також потрібно асигнувати більше державних коштів 
на програми по наданню суспільних благ. Оскільки Міністерство аграрної політики не 
несе виключну відповідальність за розвиток села, потрібна стратегія розвитку села, добре 
скоординована між Міністерством аграрної політики й іншими міністерствами. Розвиток 
села є незамінним фактором зростання сільського господарства, який дозволить звільнити 
сільськогосподарські підприємства від надання соціальних послуг і заохотить створення 
робочих місць, не пов’язаних з сільським господарством, а також забезпечить розбудову і 
підтримку необхідної інфраструктури села, яка сприятиме зростанню і конкуренції в 
сільському господарстві. 

28. Міжнародний досвід показує, що виробничі субсидії породжують сильні 
внутрішні групові інтереси, які політично ускладнюють реформування таких 
державних програм. Тому аграрна політика має бути далекоглядною і не повинна 
змушувати Україну повторювати помилки, які дорого коштували іншим країнам і 
створили в них національні та міжнародні протиріччя. Дивлячись уперед, Україні слід 
усвідомлювати досвід і політичні труднощі заможніших країн, коли ті припиняли 
надавати підтримку сільському господарству у формі субсидій на виробництво, які дуже 
викривлювали ринок, а натомість почали надавати незв’язані з виробництвом форми 
підтримки доходу і розвитку села та багатофункціональності сільського господарства. 
Нерівномірний розподіл субсидій серед фермерів, наприклад, в рамках Спільної аграрної 
політики (САП) ЄС, був одним з основних чинників відмови від субсидій, зв’язаних з 
виробництвом, і переходу до незв’язаної з виробництвом підтримки доходу при 
проведенні у 2003 р. реформи САП.26 В ЄС до 80 % субсидій потрапляє найбагатшим 20 % 
фермерів, а найбільшими окремими одержувачами платежів САП зазвичай є великі 
агропромислові компанії і великі землевласники. У Франції, наприклад, яка є найбільшим 

1.                                                  
26 Україні поки що рано переходити на такі прямі платежі для підтримки доходів, що виплачуються 
фермерам ЄС. Хоча ці платежі приносять менше економічних викривлень у порівнянні з підтримкою цін або 
субсидування цільових видів продукції, вони так само стримують структурні зміни в секторі, консервуючи 
неефективні господарства. На сьогодні в Україні багато аграрних підприємств працює неефективно і 
введення таких платежів призведе до припинення будь-яких процесів реструктуризації, як це відбувається в 
деяких нових членах ЄС з великою кількістю дрібних фермерів. Сільському господарству України потрібні 
інвестиції, тому кошти з бюджету повинні стимулювати інвестування, а не споживання.  
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одержувачем субсидій в рамках САП, 12 % фермерів поглинають більше ніж 40 % 
сукупних платежів САП. Таким чином, міжнародний досвід загострює ті уроки, які вчать, 
що якщо залишити метод підтримки сільського господарства незмінним, то це ускладнить 
проведення необхідних змін у стратегіях підтримки сільського господарства. Україна 
може скористатися тим фактом, що її стратегія аграрної політики та довгострокова 
стратегія підтримки аграрного сектору все ще знаходиться в стані підготовки, тому зміни 
в політику у відповідь на міжнародні зобов’язання перед СОТ або нові потреби сектору 
поки що можна вносити досить легко.  

29. Уряд України має розглядати членство в СОТ не як загрозу сільському 
господарству, а як унікальну можливість змінити на краще цей сектор. Угода про 
членство в СОТ є досяжною. Україні слід скористатися цим вікном можливостей, щоб 
виправдати політично складне зміщення державної підтримки з деформуючої “жовтої” у 
бік більш економічно сприятливої “зеленої” скриньки заходів.27 Такий вибір слід зробити, 
не тільки тому що інвестиції, що належать до “зеленої корзини” заходів не враховуються у 
зобов’язаннях зі скорочення загального обсягу підтримки, а переважно тому, що такі 
державні інвестиції дають високі економічні і соціальні результати і, на відміну від 
субсидій, є головним фактором, який обумовлює довгострокову конкурентоздатність 
сільськогосподарського сектору. Однак слід пам’ятати, що під час переходу до заходів 
“зеленої” скриньки, слід приділити більше уваги якості державних інвестицій, яка до 
сьогоднішнього дня була дуже низькою (див. наступний розділ).  

3.3 Поліпшення якості державних програм по наданню суспільних 
благ28 

30. Кінцева причина незначного впливу державних інвестицій на покращення 
ситуації в сільському господарстві – це погана якість інвестицій, які мають значний 
потенціал сприянню аграрного розвитку. З 2000 по 2005 р. державні інвестиції в 
заходи, що заохочують економічне зростання, збільшилися у п’ять разів, і їхня середня 
частка у загальних бюджетних витратах дорівнювала 44 % (Рис. 5 і Додаток).29 Найбільші 
обсяги бюджетних видатків було вкладено в сільськогосподарську освіту і навчання, 
дослідження і розробки, селекцію сільськогосподарських культур і племінне 
тваринництво, а також у державну систему контролю за безпечністю і якістю продуктів 
харчування. Міжнародний досвід показує, що такі державні інвестиції мають високу 
окупність – в діапазоні 40-60 %, тому що саме вони вирішують структурні проблеми 
аграрного сектору і стимулюють його сталий економічний розвиток. Дослідження 
Roseboom (2003) показує, що фактичні норми прибутку від інвестицій у дослідження та 
розробки є високими, незалежно від рівня розвитку регіону (Табл. 6). Однак в Україні 
віддача державних видатків не така велика, як в інших країнах. Хоча мала віддачі 
інвестицій в Україні почасти відображає загальне політичне середовище, несприятливе 
для економічного зростання та конкуренції, це також відображає недоліки у плануванні, 
управлінні та втіленні цих потенційно дуже важливих програм сприяння розвитку. 

1.                                                  
27 Див. працю фон Крамон-Таубаделя та Зорі (2005) щодо наслідків членства України в СОТ для аграрної 
політики. 
28 Цей розділ великою мірою базується на роботі Світового банку з підготовки Проекту розвитку 
конкурентноздатності сільського господарства та безпеки продуктів харчування (див. Вікно 1).  
29 Однак у загальних фіскальних видатках, їх частка дорівнювала 26,4 %. 
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Таблиця 6: Розрахункова норма прибутку від інвестицій на дослідження і розробки 
 Кількість розрахунків Середнє 

значення 
Стандартне 
відхилення 

Промислово розвинені країни 78 66 120 
Країни, що розвиваються 123 59 38 
Африка 25 46 27 
Країни Азії та Тихоокеанського басейну 38 77 52 
Країни Латинської Америки і 
Карибського басейну 

56 52 27 

Джерело:  Roseboom (2003).  

31. Слід поліпшити ефективність надання державних послуг. Сільське 
господарство і сільські території потребують підтримки від держави у вигляді 
фінансування і надання суспільних благ таких як освіта, доступ до можливостей навчання, 
ринкова інформація, дорадчі служби, послуги з контролю за безпечністю і якістю 
продуктів харчування, доступ до інструментів, які пом’якшують ризики, захист довкілля й 
інвестиції у розвиток села. Якість цих благ слід покращити, частково за рахунок 
реструктуризації державних установ. В рамках щорічного процесу розгляду бюджету слід 
розробити і узгодити чітко визначені стандарти надання державних послуг, які мають 
стати обґрунтуванням для виділених бюджетних коштів. Де доречно, у відношенні тих 
установ, які надають державні послуги і проводять політику від імені уряду, слід 
розробити законодавство, щоб посилити вимоги до звітності, проводити незалежні аудити 
і забезпечити публічне розкриття фінансової інформації та наданих послуг. Разом з тим ці 
установи повинні припинити комерційну діяльність, особливо ту, яка підриває їхню 
здатність виконувати регуляторні функції. 

32. Щоб далі покращити якість інвестицій, які сприяють розвитку, уряду 
потрібно посилити партнерство з приватним сектором і забезпечити відповідну 
законодавчу підтримку для сприяння наданню багатьох послуг на приватній основі. 
Державні послуги, такі як фундаментальні дослідження у сфері сільського господарства, 
освіта, державний контроль за безпечністю продуктів харчування і т.д., мають суспільний 
характер, а тому заслуговують на державне фінансування. Державному сектору треба буде 
і надалі фінансувати ті послуги, які генерують важливі вигоди для суспільства в цілому, 
але за які клієнти, вірогідно, не будуть чи не зможуть платити зі своїх власних коштів. У 
той же час державні програми не мають заміщати приватні послуги, а натомість держава 
повинна надавати технічну допомогу приватним постачальникам, розвивати партнерські 
відносини з приватним сектором у сфері надання послуг, обмінюватися інформацією, 
координувати діяльність з постачальниками приватних послуг та створювати механізми 
для акредитації приватних дорадчих послуг. До того ж уряду необхідно покращити 
законодавство та основи політики, щоб створити можливості для приватних компаній 
надавати послуги, які раніше надавалися державним сектором. У багатьох випадках 
необхідною є скоріше активна і чітка урядова підтримка та сприяння, аніж державне 
фінансування (Вікно 4). 
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Вікно 4. Розробка інструментів, які пом’якшують ризики для сільського господарства 
України  

В усьому світі добре відомо, що сільськогосподарські виробники мають справу з ризиками 
стихійних лих і сезонних коливань цін. Це особливо стосується України. Українські аграрії все 
частіше стикаються з серйозними ризиками, породженими стихійними лихами (переважно – 
засухою та морозами) і нестійкими цінами. Це призводить до непередбачуваності їхніх доходів і 
обмежує їхній доступ до фінансових ресурсів.  

Уряд має відігравати важливу роль у пом’якшенні цих ризиків, сприяючи створенню 
ф’ючерсної біржі та системи страхування у сільському господарстві, але кілька років зусиль не 
дали помітних зрушень у цьому напрямку. Натомість уряд створив державну Аграрну біржу і 
регулярно виділяв (хоча й не використовував) бюджетні кошти на компенсацію страхових 
внесків, сплачуваних виробниками зерна і цукрового буряку приватним страховим компаніям.30 
Однак обидва ці інструменти не зменшили ризики, які стоять перед сільським господарством. 

Якщо уряд хоче досягти реальних успіхів у пом’якшенні ризиків, він повинен оголосити про 
свою однозначну підтримку створенню ф’ючерсного ринку та сиситеми сільськогосподарського 
страхування, але залишити створення цих інструментів широкій групі експертів, єдиною метою 
якої буде створення життєздатного сільськогосподарського ф’ючерсного ринку і системи 
страхування у сільському господарстві. Згадана система страхування може базуватися на 
інноваційному “страхуванні за погодними індексами”, яке успішно застосовується у кількох 
країнах за підтримки Світового банку.31 Державні інвестиції у сільське господарство та розвиток 
села принесуть велику віддачу, а українські аграрні виробники матимуть доступ до 
індивідуальних і суспільних благ достатньої якості і кількості тільки за умови, якщо суспільні 
блага надаватимуться у тісному партнерстві з приватним сектором.  

33. Слід приділити особливу увагу покращенню системи розповсюдження 
сільськогосподарських знань. Добре працююча система розповсюдження 
сільськогосподарських знань, до складу якої входять сільськогосподарські дослідження, 
освіта, навчання і передача технологій, є однією з найважливіших передумов створення 
конкурентоздатного й ефективного сільськогосподарського сектору. Однак в Україні 
система розповсюдження сільськогосподарських знань не спромоглася пристосуватися до 
нових потреб ринкової економіки. Системи сільськогосподарських досліджень і освіти 
мають надлишкові потужності з точки зору матеріальної інфраструктури, земель і 
персоналу у порівнянні з бюджетами, які витрачаються на діяльність цих установ. 
Внаслідок цього кількість і якість досліджень і навчань є низькою відносно державних 
витрат. Уряду потрібно буде зосередити дослідницьку діяльність з питань сільського 
господарства у вибраних великих регіональних центрах, які мають належне обладнання і 
людські ресурси, для налагодження зв’язку між дослідниками та основними 
зацікавленими сторонами, освітянами, виробниками, переробними підприємствами і 
споживачами. Дорадницькі служби повинні входити до систем розповсюдження 
сільськогосподарських знань, і для них слід передбачити достатнє державне фінансування. 
До того ж потрібно підвищити ефективність системи розповсюдження 
сільськогосподарських знань, звівши до мінімуму рівень основних трансфертів з бюджету 
до освітніх та дослідницьких установ і розширивши програми надання грантів на 
конкурсній основі, які базуватимуться на чітких показниках/стандартах діяльності. 
Успішні програми надання конкурсних грантів на сільськогосподарські дослідження і для 

1.                                                  
30 Див. ARD (2005) щодо ринку сільськогосподарського страхування і UNCTAD (2005) щодо ф’ючерсного 
ринку України.  
31 Зараз Міжнародна фінансова корпорація (МФК) впроваджує у Херсонській області пілотний проект зі 
страхування сільськогосподарських ризиків за погодними індексами. Уряд може спертися на цю роботу і 
залучити інших донорів до допомоги в розробленні основ гармонійної політики у відношенні інноваційної 
приватної системи страхування сільськогосподарських ринків в Україні.  
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служб розповсюдження знань та досвіду запроваджені у багатьох східноєвропейських 
країнах. Деякі з цих програм проводяться за фінансової підтримки Світового банку.  

34. Використовуючи імпульс набуття очікуваного членства в СОТ і тіснішої 
інтеграції з ЄС, слід зміцнити державні установи, які займаються питаннями 
безпечності і якості продуктів харчування, щоб краще захищати здоров’я нації і 
сприяти торгівлі агропродовольчими товарами. Слід покращити ефективність і 
дієвість української національної системи контролю за безпечністю продуктів харчування, 
щоб захистити вітчизняних споживачів від хвороб, спричинених неякісними продуктами 
харчування, та подібних до пташиного грипу світових загроз, що поширюються, і щоб 
забезпечити відповідність імпортованих продуктів харчування національним вимогам. 
Іншим важливим завданням є забезпечення безпечності і якості української 
агропродовольчої продукції, щоб виробники сировини і переробні підприємства могли 
увійти на міжнародні ринки високоякісних товарів і конкурувати з імпортованими 
товарами на вітчизняному ринку. Сьогодні стандарти безпечності продуктів харчування та 
гігієнічні норми у сільськогосподарському секторі, які все суворіше застосовуються 
іншими країнами, є основною проблемою, яку Україна повинна вирішити для входження 
на міжнародні ринки високоякісних товарів, таких як молочні продукти, м’ясо, фрукти та 
овочі. В цілому для добре підготовлених країн і постачальників підвищення стандартів 
породжує нові можливості, а для погано підготовлених – ризики безпечності і доступу до 
ринків.32 Щоб відреагувати на ці виклики, уряд збільшив бюджетне фінансування 
ветеринарних і карантинних інспекційних служб й органу з контролю за якістю зерна з 
6 % сукупного бюджету у 2000 р. і до майже 12 % у 2005 р. До того ж проводиться робота 
із завершення міжнародної акредитації ветеринарних і санітарних лабораторій і 
пристосування українського законодавства щодо санітарних і фітосанітарних заходів 
(СФС) та безпечності продуктів харчування до вимог СОТ і ЄС. Хоча наближення 
законодавства з СФС до вимог СОТ і ЄС та переобладнання державних лабораторій є 
важливими заходами, це не усуває основних недоліків системи контролю за безпечністю 
продуктів харчування в Україні. Для забезпечення партнерства між державою і приватним 
сектором знадобиться чітка стратегія, щоб: а) поліпшити координування діяльності між 
Міністерством аграрної політики, Міністерством охорони здоров’я і Міністерством 
економіки (Держпотребстандарт) з метою уникнення дублювання функцій цих установ; б) 
знизити вартість і скоротити час видачі СФС сертифікатів і поглибити довіру до 
українських сертифікатів якості і безпечності в середині країни і за кордоном; в) чітко 
визначити функції державного і приватного секторів у гарантуванні безпечності продуктів 
харчування і передати більше відповідальності з державного сектору у приватний; г) 
замінити старі стандарти ГОСТ ринковими стандартами, щоб уникнути корупції, до якої 
підштовхують лазівки у радянських стандартах ГОСТ, і краще виконувати законодавство 
з безпечності продуктів харчування; д) підтримати розвиток ефективної та інтегрованої 
системи, здатної зв’язати джерела інформації та порад з потребами різних гравців ланцюга 
постачання продуктів харчування, починаючи від виробників сировини і закінчуючи 
переробними підприємствами та трейдерами; е) підтримати науково-дослідницькі 
програми у сфері продовольства за допомогою програми конкурсних грантів на цілі 
міждисциплінарних досліджень з безпечності та якості продуктів харчування та за 
допомогою схеми надання конкурсних грантів на навчання аспірантів, які спеціалізуються 
на науках про харчування, харчових технологіях та економіці харчової галузі. Цю 
діяльність міг би підтримати Світовий банк та інші донори (див Вікно 1). 

1.                                                  
32 Див. Світовий банк (2005c).  
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Додаток. Бюджетні витрати на сільське господарство, 2000-2006 рр. (млн. грн.)*
  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
СУБСИДІЇ 698 1138 1179 1661 2695 2952 4397 
Виробничі субсидії  100 181 190 401 779 892 2252 
Фінансова підтримка виробництва рослинницької і 
тваринницької продукції 

17 61 74 236 421 690 1993 

Включаючи субсидії на забій худоби на кожну одиницю 
худоби з мінімальною планкою ваги 

н/з 36 н/з 174 338 554 745 

Підтримка садівництва, виноградарства та хмелярства 80 111 111 151 109 175 228 
Фінансування весняних польових робіт н/з*** н/з н/з н/з 2479 н/з н/з 

Фінансова підтримка приватних фермерів 3 9 5 13 1 27 28 
Субсидії на матеріально-технічні ресурси  599 957 989 1260 1916 2061 2145 
Часткове відшкодування вартості субсидій на добрива н/з н/з н/з 40 110 н/з н/з 
Часткове відшкодування процентних ставок за кредитами 50 128 120 75 142 350 260 
Часткове відшкодування вартості с.-г. техніки  н/з н/з 16 18 36 270 20 
Фінансовий лізинг через “Украгролізинг” 66 178 59 183 363 233 183 
Субсидії виробникам с.-г. техніки 10,0 7,1 15,2 10,7 8,7 0,7 н/з 
Відшкодування платежів у Пенсійний фонд** 473 644 780 933 1257 1207 1670 
ІНВЕСТИЦІЇ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ 478 585 1085 2051 1895 2439 3482 
Розвиток села 28 6 9 42 24 23 22 
Дослідження і розробки 79 98 162 67 78 143 158 
Освіта та навчання 232 280 383 491 620 914 1038 
Боротьба з шкідниками і захворюваннями 2 1 1 2 5 5 5 
Контроль за безпечністю та якістю продуктів харчування 40 39 298 370 471 585 704 
Селекція сільськогосподарських культур і племінне 
тваринництво  

39 71 26 120 158 234 222 

Землеустрій 23 26 1 6 10 15 5 
Відшкодування витрат на страхування н/з н/з 0 0 0 54 10 
Адміністративні витрати Міністерства 5 7 8 51 59 80 101 
Допомога на випадок стихійного лиха 2 1 2 695 67 20 25 
Захист довкілля 2 2 29 45 61 82 115 
Державні продовольчі запаси н/з 5 19 14 50 26 685 
Інші заходи 26 49 143 138 277 236 355 
БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ РАЗОМ 1176 1723 2263 3712 4590 5392 7879 
Витрати на сільське господарство як частка сукупних 
бюджетних витрат, % 

2,4 3,1 3,7 4,9 4,5 4,7 - 

Бюджетні витрати на сільське господарство як частка 
ВВП, % 

0,7 0,8 1,0 1,4 1,3 1,4 - 

Примітка: * Державними витратами, вказаними у цій таблиці, керує Міністерство аграрної політики України, за винятком 
субсидій виробникам сільськогосподарської техніки і обладнання. Державні витрати за 2000-2004 рр.– це здійснені 
витрати, тоді як витрати на 2005-2006 рр. передбачені у законах про бюджет. 

  ** Ми не маємо точних даних про внески у Пенсійний фонд з 2000 по 2004 р. До 2005 р. втрати Пенсійного фонду 
компенсувалися із загальних доходів бюджету, але у бюджеті не існувало окремих статей, які показували б точні 
втрати, спричинені неплатежами сільськогосподарських виробників. Приблизні витрати бюджету на Пенсійний фонд 
протягом 2000-2004 рр.– це дані, екстрапольовані на основі бюджетних витратах 2005 р. та темпів зростання фонду 
заробітної плати у сільському господарстві протягом 2000-2005 рр.  

 *** н/з означає “не застосовувалися”. 

Джерело:  Державне казначейство України та закони України „Про Державний бюджет” (2005-2006 рр.) 


