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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

 

Сільське господарство є важливою галуззю економіки країни, від якої залежить 

світова продовольча безпека, продовольчий баланс, зайнятість населення, природні 

комплекси тощо. В свою чергу продуктивність агропромислового комплексу країн 

залежить не тільки від обсягів капітальних вкладів, вартості оренди земельних ресурсів, 

рівня інфляції, купівельної спроможності національної валюти, коливань відсоткової 

ставки за кредитами, а й від доходів споживачів та попиту на сільськогосподарську 

продукцію (роботи, послуги). Організація управління фінансами сільськогосподарських 

товаровиробників країн світу має характерні відмінності переважно за рахунок різного 

рівня фінансової забезпеченості їх діяльності.    

Під поняттям «фінансове забезпечення» розуміють забезпечення суб’єктів 

господарювання основними і оборотними активами, власними і позичковими 

фінансовими ресурсами, достатніми для випуску запланованого обсягу виробництва. 

Фінансове забезпечення передбачає безперебійність процесу виробництва і реалізації 

сільськогосподарської продукції та мінімізацію витрат [1]. До основних форм 

фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників відносять 

кредитування, бюджетне фінансування, самофінансування та інвестування. 

http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/1212-2015-03-04-13-28-58.html
http://www.zoda.gov.ua/news/25392/silgospvirobnikam-proponujut-oformiti-dotatsiju-za-pririst-pogolivya-koriv.html
http://www.zoda.gov.ua/news/25392/silgospvirobnikam-proponujut-oformiti-dotatsiju-za-pririst-pogolivya-koriv.html
http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/1257-2015-04-01-09-37-35.html
http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/1257-2015-04-01-09-37-35.html
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Аналізуючи особливості сільськогосподарського кредитування в зарубіжних 

країнах (рис. 1), варто відмітити, що головними причинами відмови банками та іншими 

кредитними інститутами у видачі кредитів є недостатні обсяги доходів, негативна 

кредитна історія, відсутність застави, низький рівень організації управління тощо. За 

останні роки значно збільшилося кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників комерційними банками в Швеції, Фінляндії та Німеччині, а 

державними кредитними установами – в Італії та Нідерландах.  

 
Рис. 1. Загальні обсяги сільськогосподарського кредитування в зарубіжних країнах 

Джерело: побудовано з використанням даних статистичного відділу 

Продовольчоїта сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй 

Важливим напрямом державної сільськогосподарської політики країни є 

забезпечення фінансової підтримки шляхом надання державних трансфертів, 

запровадження механізмів здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів 

тощо. З метою моніторингу та оцінки підтримки сільського господарства в країнах 

світу Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розроблено 

систему таких індикаторів: 

– індикатор загальної оцінки підтримки (TSE), який вимірюється у відсотках від 

ВВП;  

–індикатор оцінки підтримки виробників (PSE), який вимірюється у відсотках 

від валової виручки сільськогосподарських;  

–індикатор підтримки споживачів (CSE), який вимірюється у відсотках від 

сільськогосподарського споживання;  

–індикатор підтримки аграрної інфраструктури (GSSE), який вимірюється у 

відсотках від загального обсягу підтримки сільського господарства. 

За статистичними даними ОЕСР значні обсяги державної фінансової підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників характерні для країн Європейського союзу, 

Китаю та США (рис. 2). Так, помітні успіхи Китаю у нарощуванні обсягів виробництва 

зернових і білково-олійних культур прямо пов’язані з політикою всебічної підтримки 

селян державою, згідно з якою селянство було повністю звільнено від 

сільськогосподарського податку, податків на забій худоби і особливу 

сільськогосподарську продукцію при наданні водночас спеціальних субсидій селянам 

на вирощування селекційного насіння, купівлю сільськогосподарської техніки та 

обладнання, збільшенні дотацій хліборобам, які вирощують значну кількість зерна. 

Також у деяких районах було введено державне замовлення з гарантованою закупівлею 

врожаю за гарантованими цінами, мінімізовано закупівельні ціни на основні сорти 

насіння зернових, спрощено видачу кредитів і введено безоплатну допомогу [2]. 
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Рис. 2. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників в зарубіжних 

країнах (індикатор оцінки підтримки виробників (PSE)) 

Джерело: побудовано з використанням статистичних даних Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

УСШАвідповідно до Закону «Щодо продовольства, охорони природних ресурсів 

та енергетики» від 18.06.2008 р. державна підтримка спрямовується на розвиток 

товарного виробництва та підвищення рівня доходів фермерів і включає прямі виплати 

і цільові ціни. З метою охорони сільськогосподарських угідь передбачено спрямування 

1,1 млрд дол. США на заходи щодо консервації сільськогосподарських земель (площа 

земель, що підлягає консервації, становить 46 млн га. На таких землях дозволено 

вирощування біомаси для виробництва біопалива); 3,4 млрд дол. США – на програми, 

спрямовані на розповсюдження екологічно ефективних технологій у 

сільськогосподарському виробництві; 1,3 млрд дол. США – на спеціальну програму 

захисту перезволожених земель, включаючи пілотну програму збереження 

пасовищ.Вводиться в дію програма часткової компенсації витрат на сертифікацію 

органічної продукції в обсязі 22 млн дол. США протягом 5 років, а також передбачено 

надання державної підтримки фінансово слабшим товаровиробникам, або фермерам, 

які розпочинають свою діяльність[3]. 

Сільськогосподарське виробництво Канади отримує державну підтримку 

шляхом фінансування окремих галузей сільського господарства і фермерських 

господарств через: надбавки до ринкових цін для забезпечення дохідності виробленої 

продукції; надбавки до обсягів виробничих витрат у формі кредитної підтримки; 

виплати відсотків за кредитами; гарантії за кредитами; податкові пільги щодо 

підтримки дохідності сільськогосподарського виробництва[4]. 

Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій сільськогосподарськими 

товаровиробниками є необхідною передумовою оновлення матеріально-технічної бази, 

удосконалення технологічних процесів, запровадження інтенсивного виробництва, а 

значить підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Варто 

зазначити, що в Україні порівняно з провідними країнами світу, наприклад з такими як 

Німеччина та Франція, є вагомі інвестиційні переваги, зокрема висока родючість 

ґрунтів, низькі витрати на оплату праці та 

http://www.niss.gov.ua/articles/910/#_ftn11
http://www.niss.gov.ua/articles/910/#_ftn15
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орендуземельнихділяноксільськогосподарського призначення, зручне розташування 

ринків збуту тощо.  
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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Проблеми формування та розвитку інноваційної культури на всіх етапах 

розвитку суб’єктів господарювання негативно впливають на досягнення основної мети 

економічного регулювання – підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

сучасної економічної системи. Адже економічні та фінансові проблеми негативно 

відбиваються на ефективності розробок і реалізації інноваційних проектів, не сприяють 

системному впровадженню сучасних технологій і техніки в народному господарстві, а, 

отже, уповільнюють структурну перебудову економіки в цілому і промисловості 

зокрема. У цих умовах велике значення має розвиток інноваційної культури як 

складової стратегії розвитку суб’єктів господарювання. 

Теоретичні проблеми інноваційної діяльності в економічній науці висвітлювали 

такі видатні фахівці як В.Александрова, Ю.Бажал, Дж.Бейлі, А.Гальчинський, 

Л.Гітман, В.Гусєв, Х.Джонсон, С.Ерохін, С.Ілляшенко, М .Крупка, О.Лапко, 

Д.Марковіц, А.Махмудов, М.Мельнікова, Н.Мова, В.Момот, В.Найдёнов, Л.Нейкова, 

А.Поручнік, Д.Стеченко, В.Хаустов, Д.Черванёв , Н.Чухрай, У.Шарп та ін. 

З поняттям інноваційної культури дослідники все частіше пов’язують комплекс 

проблем, обумовлених суспільним сприйняттям інновацій та науки як їх джерел. Тому 

розвиток мотиваційної сфери, формування нової суспільної системи цінностей стає 

необхідною умовою соціокультурного та економічного відродження країни. Не 

викликає сумніву органічний зв’язок інноваційної культури з іншими її сферами. Саме 

інноваційна культура забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей, їх готовність і 

здатність підтримувати і реалізовувати нововведення у всіх сферах життя. 
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