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АНОТАЦІЯ 

Наукова робота за шифром «фінансування виробництва»  на тему: 

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА» 

Фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища 

та відтворення природних ресурсів є важливим напрямком фінансової 

політики держави в умовах сьогодення. Оскільки незадовільний стан 

екологічної ситуації впливає як на зростання кількості захворювань 

населення, так і на стримування економічного розвитку держави, що 

обумовлює необхідність застосування більш ефективних природоохоронних 

заходів та збільшення джерел їх фінансування . 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану фінансового 

забезпечення екологізації агропромислового виробництва в  Україні та 

перспектив їх розвитку. Це зумовило постановку і виконання наступних 

завдань: 

- уточнити економічний зміст поняття «екологізація 

агропромислового виробництва»; 

- проаналізувати сучасний стан фінансування природоохоронних 

заходів в державі; 

- розглянути можливість застосування зарубіжного досвіду 

фінансування екологізації агропромислового виробництва. 

Методи дослідження. Дослідження виконано з використанням 

широкого спектра загальних і спеціальних методів пізнання явищ і процесів 

міжбюджетних відносин у економічній системі: монографічний, абстрактно-

логічний; метод порівняльного аналізу, економіко-статистичний з аналізом 

рядів динаміки; експоненціального вирівнювання та прогнозування.  

Наукова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел з 16 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 30 

сторінок комп’ютерного тексту, містить 8 таблиць і 1 рисунок. 
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ВСТУП 

 

Розвиток та нарощення агропромислового виробництва країни і його 

підгалузей обов’язково супроводжується підвищенням антропогенного 

навантаження на довкілля, що в свою чергу порушує здатність природного 

середовища до самовідтворення. Сьогодні, із зростанням темпів 

економічного розвитку агропромислового виробництва, продовжується 

процес деградації земель сільськогосподарського призначення та довкілля, 

збідніння генетичного фонду, виснаження природно-ресурсного потенціалу і, 

як підсумок – погіршення якості життя сільського населення. На жаль 

переважно така ситуація змодельована як недосконалими нормативно-

правовими актами з охорони довкілля, положення яких інколи суперечать 

один одному, так і браком адаптованих до сучасних умов нових фінансових 

механізмів екологізації природокористування і природоохоронної діяльності. 

Об’єктом дослідження є процес фінансового забезпечення екологізації 

агропромислового виробництва в Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні  засади фінансового 

забезпечення екологізації агропромислового виробництва в Україні та 

перспективи їх розвитку. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативно-правові 

Акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наукові 

публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, методології, методики та 

організації фінансування екологізації агропромислового виробництва, 

інструктивно-методичні документи, матеріали науково-практичних 

конференцій, звітні, інформаційно-аналітичні та статистичні матеріали 

Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, 

інших центральних органів виконавчої влади, власні публікації автора, 

інформаційні ресурси мережі Інтернет. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 

вимагає відповідного розвитку матеріально-технічної бази галузі. Збільшення 

розмірів виробничих фондів здійснюється за рахунок додаткових вкладень 

матеріальних і грошових засобів, направлених на розширення виробничого 

потенціалу сільського господарства. Стійкий розвиток галузей 

агропромислового комплексу в умовах становлення ринкових відносин 

потребує інвестиційної активності, в наданні підприємствам необхідних 

грошових і матеріальних ресурсів. 

Екологізація агропромислового виробництва – це концептуально 

цілісна сукупність видів і форм суспільної діяльності, спрямованої на 

збереження природного середовища існування людини, гармонізацію 

взаємовпливів суспільства і довкілля, формування відношення суспільства до 

природи з метою її захисту і розвитку. Застосування традиційних фінансових 

механізмів екологізації та управління процесами охорони довкілля свідчить 

прозначне зниження їх ефективності, що стримує природозберігаючу 

діяльність, застосування інноваційних екологоорієнтованих технологій тощо.  

Перехід до ринкових відносин вимагає вироблення нових підходів 

щодо екологізації агропромислового виробництва, які полягаються в 

наступному:  

- створення теоретичної, методологічної і методичної бази екологізації 

агропромислового виробництва в умовах різних форм власності, 

узагальнення досягнень практики;  

- створення можливостей для екологізації виробничого потенціалу 

агропромислового виробництва, вивчення передумов переміщення центру 
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господарських навантажень із природних компонентів на техногенні та 

економічні;  

- формування фукціонування економічного механізму й фінансування 

охорони навколишнього середовища;  

- раціоналізація розміщення продуктивних сил в агропромислове 

виробництво з урахуванням можливостей для самовідновлення природного 

стану навколишнього середовища;  

- створення передумов для функціонування соціально-екологічної 

стабільності території та соціально-екологічного захисту населення від 

інтенсивного впливу агропромислового виробництва ;  

- організація ефективної системи екологічного всеобучу як для 

працівників агропромислового виробництва, так і для людей, що бажають 

займатися агропромисловою діяльністю відповідно до вимог нових форм 

господарювання. 

Враховуючи те, що агропромислове виробництво визначається як 

складна, динамічна, ієрархічна, відкрита соціально-економічна система, з 

урахуванням специфічних рис та особливостей функціонування під його 

розвитком слід розуміти взаємопов'язану діяльність підприємств і 

організацій, а також домашніх господарств, що належать до різних форм 

власності і господарювання в ринкових умовах з урахуванням 

опосередкованого впливу держави, спрямованого на підвищення їх 

економічної ефективності [3]. 

Важливого значення за сучасних ринкових умов набуває визначення та 

вирішення проблем раціонального використання природно-ресурсного 

потенціалу території, досягнення екологічної рівноваги між виробництвом і 

ступенем безпеки навколишнього середовища, упровадження заходів щодо 

екологізації агропромислового виробництва. Екологізація агропромислового 

виробництва передбачає використання певного набору чинників, які 

сприяють приведенню в екологічну рівновагу природного середовища і 

збереження здоров’я і працездатності населення. Економічна сутність 
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екологізації агропромислового виробництва полягає у раціоналізації 

виробничо-економічних відносин у галузі використання, відтворення 

продуктивних сил у межах, безпечних для навколишнього середовища. При 

цьому навколишнє середовище сприймається у стані, що не спричиняє шкоди 

життєдіяльності людей. 

Державна фінансова політика розвитку агропромислового виробництва 

країни, вирішення соціально-економічних проблем агросфери має 

ґрунтуватися на дотриманні як економічних, так і екологічних принципів, 

вимог і цілей. Це означає, що необхідно найбільш ефективно, раціонально, 

екологічно зрівноважено та безпечно використовувати природно- 

біологічний, трудовий і матеріально-технічний потенціали [3]. Метою 

екологізації є стабілізація і поліпшення екологічного стану території держави 

шляхом утвердження національної екологічної політики як інтегрованого 

фактора соціально-економічного розвитку України для забезпечення 

переходу до сталого розвитку економіки та впровадження екологічно 

збалансованої системи природокористування. 

Одним із шляхів змінити існуючу ситуацію на краще є підвищення ролі 

фінансових механізмів екологізації, яке потребує не стільки розробки нових 

методів і підходів, скільки удосконалення існуючих регуляторів, адаптованих 

до нових викликів та запитів сьогодення і поєднання регуляторів примусово-

обмежувального та стимулюючо-компенсаційного характеру. Саме так 

можна забезпечити більш сприятливі умови для природозбереження, а також 

для застосування екологічно безпечних технологій і методів господарювання 

в агросфері. 

Світове аграрне виробництво зорієнтоване на виробництво екологічно 

чистої сільськогосподарської продукції без застосування пестицидів, 

гербіцидів та мінеральних добрив, тому що споживачі надають перевагу 

такій продукції, незважаючи на більш високі ціни на неї. В цьому випадку 

подальший розвиток інвестування екологізації агропромислового 
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виробництва можливий лише за умов дієвості фінансового механізму та 

застосуванні відповідного фінансового інструментарію (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Фінансові інструменти інвестування екологізації 

агропромислового виробництва 

Джерело: розроблено особисто автором 

 

Серед наведених інструментів перспективним для подальшого розвитку 

є фінансове стимулювання при здійсненні інвестування в екологізацію 

агропромислового виробництва шляхом встановлення системи податкових 

пільг та створення інших додаткових сприятливих умов для інвестування в 

екологізацію агропромислового виробництва. 

Фінансове забезпечення та фінансове регулювання проводиться за 

допомогою фінансових інструментів, які, в свою чергу, мають свої важелі 

впливу. Елементи фінансових інструментів поділяються на: 

- елементи первинного впливу первинного впливу, що діють у процесі 

вилучення частини доходів (податки, внески, відрахування); 

Фінансові 
інструменти 
інвестування 
екологізації 

агропромислового 
виробництва 

Фінансове стимулювання  при 
здійсненні  інвестування в 

екологізацію агропромислового 
виробництва 

Фінансове 
регулювання  
інвестування 
екологізації 

агропромислового 
виробництва 

Фінансове за- 
безпечення 

інвестування 
екологізації 

агропромислового 
виробництва 

Важелі первинного та вторинного впливу 
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-  елементи вторинного впливу, що діють шляхом збільшення доходів 

(банківські позички, бюджетні субсидії). 

Дія фінансових інструментів здійснюється на основі: загального 

підходу, характерного для всіх суб'єктів фінансових відносин (єдиний рівень 

оподаткування, кредитування, фінансування) та селективного, 

диференційованого підходу. 

Фінансові інструменти є специфічними не речовими активами, які 

представляють законні вимоги власників цих активів на отримання певного, 

як правило, грошового доходу в майбутньому. За допомогою фінансових 

інструментів здійснюється спрямування фінансових ресурсів від тих, хто має 

їх надлишок, тобто від інвесторів, до тих, хто потребує інвестицій. Ціна на 

будь-який фінансовий актив визначається кон’юнктурою ринку, що 

характеризує зрівноваження попиту й пропозиції на цей актив. Існує дві 

основні категорії фінансових інструментів, які суттєво відрізняються 

надійністю щодо отримання доходу – інструменти позики (облігації, векселі, 

казначейські зобов’язання) та інструменти власності (акції). 

Під інструментами власності розуміють безстрокові інструменти, що 

засвідчують пайову участь інвестора в статутному капіталі емітента 

(акціонерного товариства), тобто характеризують відносини співвласності 

між даним інвестором та іншими учасниками акціонерного товариства; 

дають право їх власнику на отримання доходу у вигляді дивідендів, право на 

частку майна товариства при його ліквідації тощо. Характерною рисою 

інструментів позики є те, що вони відображають відносини позики між 

емітентом та інвестором і, як правило, пов’язані з виплатою доходу інвестору 

за надану емітентові позику. Крім того, вони характеризуються визначеним 

терміном обігу, тобто є строковими інструментами.  До інструментів позики 

належать як кредитні інструменти, так і боргові цінні папери – облігації, 

векселі, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати тощо. Залежно від 

механізму нарахування доходу фінансові інструменти поділяють на 

інструменти з фіксованим та плаваючим доходом. До інструментів з 
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фіксованим доходом належать облігації, інші боргові зобов’язання з 

фіксованими процентними виплатами, а також привілейовані акції, по яких 

сплачується фіксований дивіденд. До інструментів з плаваючим доходом 

відносять боргові зобов’язання зі змінними процентними виплатами та прості 

акції, оскільки дивідендні виплати по них наперед не визначені й залежать 

від розміру прибутку, отриманого підприємством протягом звітного періоду. 

Реальна дохідність фінансових інструментів завжди коригується ринком. 

Дохідність інструментів, що перебувають в обігу на вторинному ринку, 

насамперед визначається ринковими процентними ставками. При цьому 

дохідність фінансових активів з плаваючим доходом безпосередньо 

коригується ставкою доходу, що змінюється відповідно до ринкових 

процентних ставок.   Дохідність інструментів з фіксованим доходом 

коригується змінами в їх ринковій вартості. Так, при зростанні процентних 

ставок ринкова вартість боргових зобов’язань з фіксованим купоном 

зменшується, забезпечуючи інвестору вищий рівень доходу, ніж купонна 

ставка. При падінні процентних ставок на ринку ціни боргових зобов’язань з 

фіксованим купоном зростають, забезпечуючи інвесторам рівень доходу, 

нижчий від купонного. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОТОЧНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Державна фінансова підтримка розвитку агропромислового комплексу 

здійснюється за наступними формами: 

– непряма державна підтримка (надання податкових пільг); 

– пряма державна підтримка (бюджетні асигнування, бюджетні 

позики). 

Підтримка держави здійснюється у різноманітних напрямах, але 

завжди має загально національний характер. Основні засади бюджетного 

фінансування сільського господарства в Україні визначені в Законах України 

«Про державну підтримку сільського господарства України», «Про основні 

засади державної аграрної політики на період до 2015 року», а також у 

«Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 

року» та ін.  

Мета сучасної аграрної політики нашої країни полягає у гарантуванні 

продовольчої безпеки країни, утвердженні пріоритетного розвитку 

агропромислового виробництва, створенні сучасного 

конкурентоспроможного агропромислового виробництва, виході на 

агропромисловий ринок світу. Безумовно, жоден із цих напрямків неможливо 

втілити в життя без державної фінансової підтримки розвитку аграрного 

сектору економіки. 

Згідно з українським законодавством, питома вага видатків на 

фінансування сільського господарства має становити не менше 5 % 

видаткової частини Державного бюджету. Реальні обсяги фінансування не 

досягають задекларованих показників (табл. 2.1). 

Очевидно, що останніми роками спостерігається негативна тенденція 

до зниження питомої ваги видатків Міністерства аграрної політики та 
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продовольства у бюджетах України. Так, у 2016 році питома вага становила 

лише 0,25% до загального обсягу видатків  Державного бюджету. 

Таблиця 2.1 – Динаміка видатків загального фонду Державного 

бюджету України, млрд.грн. 

Показники Рік Відхилення 

(+;-) 

2017/2012 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всьоговидатки 

Державного бюджету 

360,5 363,6 384,6 554,6 642,3 735,4 374,9 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

8,6 8,4 3,5 1,7 1,6 5,5 -3,1 

% до загального 

обсягувидатків 

2,39 2,3 0,9 0,3 0,25 0,7 -1,69 в.п. 

Джерело: складено автором за [2,3,4] 

 

Зазначимо, що Законом України «Про Державний бюджет України на 

2017 рік» передбачено видатки загального фонду Держбюджету на суму 

735,4 млрд. грн., а це на 374,9 млрд. грн. Більше рівня 2012 року. Крім того, 

передбачені видатки Міністерства аграрної політики та продовольства у 

розмірі 5,5 млрд. грн. (0,7% до загального обсягу видатків), що на 3,1 млрд. 

грн. менше, ніж у 2012 році. Але порівняно з 2016 роком питома вага 

видатків на фінансування Мінагрополітики збільшилася на 3,9 в. п. [2].  

 Фінансування видатків з Міністерства аграрної політики здійснюється 

згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету за рахунок 

коштів Загального фонду державного бюджету (табл. 2.2). 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017рік» 

передбачено видатки у сумі 1473,0 млн. грн. на фінансову підтримку 

сільгосптоваровиробників. З 2015 року фінансування видатків на підготовку 

кадрів для АПК вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації 

припинено, тому що ВНЗ, які раніше підпорядковувались Міністерству 

аграрної політики і продовольства перейшли до Міністерства науки і освіти 

України[3]. 
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Таблиця 2.2 – Фінансування видатків по МінагрополітикиУкраїни за 

рахунок коштів Загального фонду Державного бюджету, 2014-2017 рр., 

млн.грн 

Видатки 2014 2015 2016 2017 (+;-) 

2017/2014 

Апарат Міністерства аграрної політики та 

продовольстваУкраїни: 

1498, 0 

 

674 ,6 

 

511,0 

 

2 399 ,8 

 

901,8 

Загальне керівництво та управління у 

сфері АПК 

45, 1 

 

45, 7 

 

85,5 

 

122,3 

 

77,2 

Фінансова підтримка заходівв АПК 

шляхом здешевлення кредитів 

 300, 0 

 

285, 0 

 

300, 0 

 

300,0 

Дослідження, прикладні науково-технічні 

розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і 

державним замовленням у сфері розвитку 

АПК, дослідження та експериментальні 

розробки у сфері  АПК 

63,1 

 

46, 5 

 

50, 5 

 

71,5 

 

8,4 

Підвищення кваліфікації фахівців АПК 12, 9 8, 0 7,8 10, 5 -2,4 

Підготовка кадрів для АПК вищими 

навчальними закладами І-ІV рівнів 

акредитації 

1345,7 - - - -1345,7 

Ліквідація та екологічна реабілітація 

території впливу гірничих робіт 

державного підприємства 

"Солотвинський солерудник" Тячівського 

району Закарпатської області 

2,7 

 

2, 7 

 

3, 0 

 

8, 0 

 

5,3 

Фінансова підтримка заходів в АПК - - - 55, 0 55,0 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

працівників АПК 

7, 5 

 

- - - -7,5 

Організація і регулювання діяльності 

установ в системі АПК та забезпечення 

діяльності Аграрного фонду 

16, 4 

 

15, 9 

 

49,3 

 

74, 5 

 

58,1 

Державна підтримка розвитку 

хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників 

- - - 75, 0 

 

75,0 

Державна підтримка Всеукраїнського 

фізкультурно-спортивного товариства 

"Колос" на організацію та проведення 

роботи з розвитку фізичної культури і 

спорту серед сільського населення 

4, 5 

 

5,7 

 

- - -4,5 

Державна підтримка галузі тваринництва 250, 0 - 300, 0 210, 0 -40,0 

Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників 

- - - 1 473, 0 

 

1473,0 

Джерело: [2,3,4] 

Було припинено фінансування видатків за бюджетною програмою 

«Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 
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виноградників та ягідників і нагляд за ними», але в бюджеті на 2017 рік 

поновлено фінансування на суму 75 млн. грн.  Видатки за бюджетною 

програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» у 2017 році 

становлять 1473,0 млн. грн. загального фонду бюджету[4]. 

Фінансування видатків у Мінагрополітики здійснюється також за 

рахунок коштів Спеціального фонду державного бюджету (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 - Фінансування видатків по Мінагрополітики України за 

рахунок коштів Спеціального фонду Державного бюджету, 2014-2017 рр., 

млн.грн 

Видатки 2014 2015 2016 2017 

(+;-) 

2017/2014 

Апарат Міністерства аграрної політики та 

продовольства України. 

 

1941,5 

200,9 

 

180, 8 

 

1646,9 

 
-294,6 

Дослідження, прикладні науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними 

цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері розвитку АПК 

33,5 

 

35, 3 

 

37,2 

 

48, 5 

 
15,0 

Підвищення кваліфікації фахівців АПК 6,7 6,6 6, 6 8,5 1,8 

Підготовка кадрів для АПК вищими 

навчальними закладами І-ІV рівнів 

акредитації 

808,4 - - - -808,4 

Фінансова підтримка заходівв АПК 5,0 5, 0 5, 0 - -5,0 

Витрати Аграрного фонду пов'язані з 

комплексом заходів із зберігання, 

перевезення, переробки та експортом 

об'єктів державного цінового регулювання 

державного інтервенційного фонду 

100, 0 

 

100, 0 

 

100 ,0 

 

51, 4 

 
-48,6 

Збільшення статутного капіталу НАК 

"Украгролізинг" для закупівлі технічних 

засобів для АПК з подальшою передачею їх 

на умовах фінансовоголізингу 

- 54, 0 

 

- - х 

Організація і регулювання діяльності 

установ в системі АПК та забезпечення 

діяльності Аграрного фонду 

- - 32, 0 

 

33, 5 

 

33,5 

Державна підтримка розвитку хмелярств, 

закладення молодих садів, виноградників та 

ягідників  

100, 0 

 

- - - -100,0 

Державна підтримка галузі тваринництва 888,0 - - - -888,0 

Фінансова підтримка сільгосп 

товаровиробників 

- - - 1500,0 1500,0 

Джерело: [2,3,4] 
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Окрім того, в бюджеті на 2017 рік передбачено залучення 400 млн. 

євро від Європейського інвестиційного банку на реалізацію інвестиційних 

проектів в агропромисловому комплексі. 

Загальний обсяг фінансування АПК за рахунок коштів Спеціального 

фонду держбюджету за останні два роки знизився на 294,6 млн. грн.). З 2015 

року було припинено виконання бюджетної програми фінансової підтримки 

галузі тваринництва. За період дослідження тільки у 2015 році були виділені 

кошти на збільшення статутного капіталу НАК «Украгролізинг» для 

закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою 

передачею їх на умовах фінансового лізингу на суму 54,0 млн. грн. 

Оптимізації фінансування аграрної науки держава має приділити 

підвищену увагу, оскільки це є запорукою відродження сільського 

господарства країни. Пріоритет у збільшенні обсягів фінансування наукових 

розробок у сфері АПК має бути надано тим, які забезпечують зростання 

доданої вартості: племінне тваринництво, родючість ґрунтів. Необхідно 

забезпечити фінансування фундаментальних досліджень, розробки 

найважливіших новітніх технологій, а також інновацій[5]. 

Основними причинами слабкої дієвості механізму державної підтримки 

АПК є недосконалість механізмів отримання та розподілу бюджетних коштів 

і порушення бюджетної дисципліни при їх використанні. Щорічна зміна 

порядку та механізмів виділення коштів з державного бюджету, їх 

громіздкість, запізніле затвердження і постійне протягом року внесення до 

них змін спричиняють несвоєчасне отримання коштів державної фінансової 

підтримки та неефективне їх використання і повернення наприкінці року до 

державного бюджету [6, с. 29]. 

Вагомим недоліком вітчизняної практики державного стимулювання 

аграрного сектору є також те, що наразі практично згорнута реалізація 

заходів, спрямованих на підтримку дрібних сільськогосподарських 

підприємств, які відчувають найбільший дефіцит фінансових ресурсів. 

Відтак, спостерігається монополізація аграрного виробництва, формування 
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крупних агрохолдингів, які поступово витісняють із ринку дрібних 

виробників.  

 Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило 

проект стратегії розвитку аграрного сектору «3+5», який включає в себе 

основні напрямки: земельну реформу, реформу  державної підтримки та 

реформу державних підприємств. Метою реформи державної підтримки є 

пряма підтримка дрібних виробників, створення умов для їхнього успішного 

господарювання та розвитку. 

Розглянемо більш детально напрями, способи та результати  реформи 

державної підтримки (табл.2.4). 

Таблиця 2.4 – Основні напрями Реформи державної підтримки аграрного 

сектору економіки 

НАПРЯМИ СПОСОБИ РЕЗУЛЬТАТИ 

1.Пряма державна підтримка 

малих та середніх фермерів, 

а не агрохолдингів. 

2.Підтримка дрібних 

виробників, які можуть 

створювати продукцію з 

доданою вартістю та нові 

робочі місця. 

3. Чітке фокусування на 

цільових групах, 

стабільність результатів 

підтримки 

1. Фінансова підтримка за 

рахунок компенсації 

кредитних ставок. 

2. Використання державної 

інфраструктури. 

3. Фонд підтримки малих 

сільськогосподарських 

виробників. 

4.Розвиток страхування. 

5.Субсидування дрібних 

фермерів та інші програми 

стимулювання окремих 

напрямків 

 

1.Стимулювання 

органічного виробництва. 

2.Конкурентоспроможність 

та процвітання дрібних 

фермерів. 

3.Прозорість розподілу 

підтримки 

Джерело: складено автором за  [7]. 

 

Безпосередню пряму фінансову підтримку фермерам уповноважений 

надавати Український державний фонд підтримки фермерських господарств. 

Цей фонд надає фінансову підтримку на поворотній основі, тобто це 

безвідсотковий кредит на 5 років. Гарантією повернення коштів стає застава 

майна фермера.  

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах: 

http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3VkZi5nb3YudWEv


17 
 

1. Новоствореним фермерським господарствам та фермерським 

господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським 

господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у 

гірських населених пунктах, на поліських територіях, - строком від трьох до 

п'яти роківдля виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, 

провадження виробничої діяльності; 

2. Іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для 

придбання техніки, обладнання, поновлення обіговихкоштів, у тому числі 

для придбання маточного поголів’я сільськогосподарськихтварин (телиць, 

нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та 

проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції 

(сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, 

будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для 

закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої 

кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених 

фермерськими господарствами самостійноабо разом з членами особистих 

селянських господарств, зрошення та меліорації земель. 

Для підтримки вітчизняних фермерів, держава щороку виділяє десятки 

мільйонів гривень на пільгові кредити. У Державному бюджеті України на 

2014 році передбачено 27,9 млн. гривень для надання фінансової підтримки 

фермерським господарствам на вигідних умовах (безвідсотковий кредит, з 

терміном повернення до 5 років). 

У 2015 році згідно рішень комісії фінансову підтримку на поворотній 

основі отримало 158 фермерських господарств, на загальну суму 25,6 млн. 

грн. Середній розмір підтримки на господарство склав 162,0 тис. грн. 

Ці кошти надаватимуть на виробництво, переробку та збут продукції, 

купівлю сільгосптехніки, будівництво та ремонт тваринницьких приміщень і, 

головне, на поновлення обігових коштів. Згідно інформації про використання 

бюджетних коштів кредитні кошти спрямовані на: 

http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/jurist_konsul_tue_jak_stvoriti_fermers_ke_gospodarstvo/
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-           поновлення обігових коштів – 70,6 % від загальної суми коштів; 

-           придбання техніки – 12,5 %; 

-           провадження виробничої діяльності – 8,6%; 

-            виробництво, переробка та збут продукції – 7,9%; 

-           будівництво та реконструкція приміщень – 0,4 % . 

Державна фінансова політика розвитку агропромислового виробництва 

країни, вирішення соціально-економічних проблем агросфери має 

ґрунтуватися на дотриманні як економічних, так і екологічних принципів, 

вимог і цілей. Це означає, що необхідно найбільш ефективно, раціонально, 

екологічно зрівноважено та безпечно використовувати природно-

біологічний, трудовий і матеріально-технічний потенціали [3]. Метою 

екологізації є стабілізація і поліпшення екологічного стану території держави 

шляхом утвердження національної екологічної політики як інтегрованого 

фактора соціально-економічного розвитку України для забезпечення 

переходу до сталого розвитку економіки та впровадження екологічно 

збалансованої системи природокористування. 

Одним із шляхів змінити існуючу ситуацію на краще є підвищення ролі 

фінансового забезпеченняв екологізації, яке потребує не стільки розробки 

нових методів і підходів, скільки удосконалення існуючих регуляторів, 

адаптованих до нових викликів та запитів сьогодення і поєднання 

регуляторів примусово-обмежувального та стимулюючо-компенсаційного 

характеру. Саме так можна забезпечити більш сприятливі умови для 

природозбереження, а також для застосування екологічно безпечних 

технологій і методів господарювання в агросфері. 

В Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, 

фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних 

внесків та інших. 
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Таблиця 2.5  - Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища в Україні, за 2015-2017 рр, млн. грн. 

Види витрат Рік Відхилення  

(+:-) 

2016/2014 
2014 2015 2016 

Сукупні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища (у фактичних цінах), 

млн.грн1 

21925,6   
 

24591,1 32488,7 10563,1 

Капітальні інвестиції  . 7959,9 7675,6 13390,5 5430,6 

Поточні витрати 13965,7 16915,5 19098,2 5132,5 
Частка сукупних витрат на охорону 

навколишнього природного середовища у 

загальному обсязі валового внутрішнього 

продукту, % 

0,6 0,5 0,5 -0,1 

Видатки бюджету на охорону навколишнього 

природного середовища, млн.грн1 

3481,7 5529,7 6255,4 2773,7 

Частка видатків бюджету на охорону 

навколишнього природного середовища у 

загальному обсязі видатків бюджету, %1 

0,7 0,8 0,7 0,0 

Джерело: складено за  [15] 

 

У розвинутих країнах аналогічні затрати складають 1,5-4% ВВП, що 

визначається досягнутим ступенем якості навколишнього природного 

середовища. Здавалося б, Україна вписується у вказаний діапазон. Але 

необхідно мати на увазі те, що розвинуті країни Європи, США, Канада і 

Японія в основному несуть затрати на підтримання досягнутого рівня якості 

навколишнього середовища, в той час як Україна повинна витратити на це 

величезні кошти. 

Проведений аналіз інвестування природоохоронної галузі в розрізі 

джерел фінансування за останні роки свідчить про те, що найбільша частка 

інвестицій на охорону навколишнього середовища та раціональне 

використання природних ресурсів (96,3% у 2013 р.) здійснюється за рахунок 

власних коштів підприємств. Аналогічні видатки за рахунок державного та 

місцевих бюджетів у 2016 р. складають відповідно 2,6% та 0,96%. 

Державний бюджет є вагомим інвестором природоохоронних програм. 

Для фінансування природоохоронних витрат, пов’язаних з відтворенням та 

підтриманням природних ресурсів у належному стані, в видатках Державного 

бюджету створено окремий розділ «Охорона навколишнього природного 
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середовища» КФК 0500. Розділом передбачені видатки на охорону та 

раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, 

збереження природно-заповідного фонду, фундаментальні та прикладні 

дослідження та розробки у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, а також іншу діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. Питома вага видатків на охорону навколишнього 

природного середовища у видатках державного бюджету за досліджуваний 

період є низькою і становить приблизно 1%. 

 

Таблиця 2.6 - Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища в сільському, лісовому та рибному господарстві України, за 

2015-2017 рр, млн. грн. 

Види витрат Рік Відхилення  

2016/2014 

2014 2015 2016 +;- % 

Млн. 

грн. 

% Млн. 

грн. 

% Млн. 

грн. 

% 

Усього, у 

т.ч.: 

24591,1 100,0 32488,7 100,0 31491,9 100,0 6900,8 128,1 

Капітальні 

інвестиції,  у 

т.ч. 

7675,6 31,2 13390,5 41,2 11025,5 35,0 6649,9 143,6 

В основний 

капітал 

6831,3 27,7 11957,7 36,8 9882,9 31,4 3051,6 144,7 

На 

капітальний 

ремонт 

844,3 3,4 1432,8 4,4 1142,6 3,6 298,3 135,3 

Поточні 

витрати 

16915,5 68,8 19098,2 58,8 20466,4 65,0 3550,9 121,0 

Джерело: складено за  [15] 

 

Протягом 2016 р. на охорону навколишнього природного середовища в 

сільському, лісовому та рибному господарстві України було витрачено 

31491,9 млн. грн., що на 28,1 % більше порівняно з 2014 р. Із загальної 

кількості витрат на охорону навколишнього природного середовища 20466,4 

млн. грн., або 65,0%, становлять поточні витрати, 11025,5 млн. грн., або 

35,0%, – капітальні інвестиції, у тому числі 9882,9 млн. грн. – інвестиції в 
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основний капітал, 1142,6 млн. грн. – витрати на капітальний ремонт 

природоохоронного обладнання. 

Кошти державного та місцевого бюджетів формуються за рахунок 

екологічного податку, а також штрафів та позовів на відшкодування збитків, 

заподіяних внаслідок порушення природоохоронного законодавства та 

цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та 

громадян. У 2016 р. підприємствам, організаціям і установам країни за 

забруднення навколишнього природного середовища та порушення 

природоохоронного законодавства пред’явлено екологічних платежів на 

загальну суму 3095,0 млн.грн., з них 3050,6 млн.грн. становить екологічний 

податок та 44,4 млн. грн. – штрафні санкції за порушення 

природоохоронного законодавства. Понад 70% екологічного податку країни 

становлять платежі за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, 25% – за розміщення 

відходів, 4% – за скиди забруднюючих речовин у водойми. 

Підприємствами, організаціями, установами країни фактично сплачено 

протягом 2016 р. 2709,7 млн. грн. екологічних платежів (з урахуванням 

погашення заборгованості за попередні роки), що становить 88,8% від 

загальної суми пред’явлених екологічних платежів [2, c.3]. 

 

Таблиця 2.7 - Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища в Сумській області, за 2014-2016 рр, млн. грн. 

Види витрат Рік Відхилення  

2016/2014 

2014 2015 2016 +;- % 

Млн. 

грн. 

% Млн. 

грн. 

% Млн. 

грн. 

% 

Усього, в т.ч. 191,5 100,0 304,0 100,0 356,6 100,0 165,1 186,2 

Капітальні інвестиції   14,9 7,8 52,5 17,3 48,6 13,6 33,7 326,2 

Поточні витрати 176,6 92,2 251,5 82,7 308,0 86,4 131,4 174,4 

Джерело: складено за  [15] 
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Розрахунки свідчать, що сума витрат на  охорону навколишнього 

природного середовища в Сумській області, за 2014-2016 роки збільшується 

на 86,2 %. Частка поточних витрат значно перевищує частку капітальних 

інвестицій – від 92,2 % до 86,4 % за період дослідження. 

Загальні витрати на охорону навколишнього природного середовища за 

рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів у середньому за 

період з 2007 по 2016 рр. складають 4046,683 млн грн.  

Незважаючи на збільшення обсягів фінансування цієї сфери, на наш 

погляд, фінансування за рахунок бюджетних коштів недостатнє та потребує 

збільшення, про що свідчить питома вага витрат на охорону навколишнього 

природного середовища у ВВП. 

Таке співвідношення є показником екологічної безпеки країни, середнє 

значення якого у зарубіжних країнах коливається від 3% до 7% [5, с. 115]. 

Одним з напрямів збільшення витрат на охорону навколишнього 

природного середовища за рахунок бюджетних коштів є цільове 

використання природно$ресурсних платежів. Оскільки динаміка коефіцієнта 

покриття надходженнями від природно$ресурсних платежів України витрат 

на охорону навколишнього природного середовища свідчить, що кошти, 

зібрані в цій сфері, значно перевищують витрати, які спрямовуються на 

охорону навколишнього природного середовища. 

Характер використання надходжень природно-ресурсних платежів: 

цільова спрямованість на охорону та відтворення природно-ресурсного 

потенціалу України. 

У разі, якщо всі отримані природно-ресурсні платежі надходитимуть до 

спеціальних фондів відповідних бюджетів, і, як наслідок, будуть 

використовуватися на природоохоронні заходи, рівень екологічної безпеки 

країни значно підвищиться. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФІНАНСУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Проблема вибору пріоритетів фінансових механізмів екологізації 

агропромислового виробництва має відповідати вимогам інноваційного 

спрямування подальшого розвитку, ресурсним та технологічним 

обмеженням, передбачати кардинальне покращання організаційної та 

фінансової роботи на всіх рівнях державного управління агропромисловим 

виробництвом. 

Орієнтація на збалансований еколого-економічний інноваційний 

розвиток у сучасних умовах розвитку агропромислового виробництва 

стримується низкою чинників, до яких слід віднести: рівень ефективності 

державної екологічної політики в АПВ та ступінь її імплементації в усі сфери 

залишається недостатнім, що гальмує процеси запровадження та реалізацію 

принципів раціонального природокористування та мінімізацію негативного 

впливу на довкілля при здійсненні господарської діяльності; проблемними 

залишаються питання якості та стабільності інформаційного забезпечення 

екологічною інформацією, що ускладнює процес реалізації послідовної 

державної політики у сфері природокористування, охорони та відновлення 

навколишнього природного середовища та гарантування екологічної безпеки 

держави; збереження сировинного характеру економіки АПВ з переважанням 

природно-ресурсного характеру експорту в умовах виснаження багатьох 

видів природних ресурсів; високий рівень ресурсоємності агропромислового 

виробництва, який має тенденцію до постійного збільшення; відсутність 

помітних структурних зрушень в агропромисловому виробництві, які б 

сприяли зниженню частки ресурсоексполуатуючих та екологічно брудних 

галузей; практична відсутність економічних та юридичних бар’єрів для 

функціонування брудних технологій, що пов’язано передусім із 

незадовільними фінансовими механізмами держави, примітивними 
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економічними механізмами регулювання у сфері охорони довкілля; значна 

фізична та моральна зношеність обладнання, що оцінюється на рівні 60-80 %, 

що є передумовою зростання ризиків виникнення техногенних та природно-

техногенних надзвичайних ситуацій; недостатня увага приділяється 

питанням екологізації суспільної свідомості та моралі, культури та освіти, що 

передбачає формування принципово нових цінностей, пріоритетів та 

світоглядних орієнтирів соціально-економічного розвитку, націленого на 

раціональне використання природних ресурсів і збереження та гармонійне 

відтворення усіх екосистем. 

Тому усвідомлення цих проблем і необхідності розробки нових основ 

принципово нових фінансових механізмів екологізації агропромислового 

виробництва має стати стратегічним пріоритетом державної політики. 

Існуючі фінансові механізми екологізації агропромислового 

виробництва створені у контурі колишніх уявлень та вимог економічного 

простору, а тому їм притаманні недоліки. 

Головними недоліками фінансових механізмів екологізації 

агропромислового виробництва вважаємо те, що: 

- обмежені кошти із різноманітних фондів розпорошуються, 

витрачаються без координації з метою фінансування на території регіону 

визначених пріоритетних екологічних заходів та робіт; 

- кошти з цих джерел переважно спрямовуються на поточні витрати, а 

не на стратегічні капітальні видатки. 

В умовах економічної кризи, що переживає Україна, немає підстав 

сподіватися на збільшення бюджетних видатків. Враховуючи обмеженість 

бюджетних коштів на охорону довкілля, необхідно розробляти нетрадиційні 

ринкові джерела фінансування природоохоронної діяльності та екологізації 

агропромислового виробництва. 

У зв’язку з цим виникає необхідність визначення пріоритетних і 

оперативних шляхів щодо удосконалення фінансових механізмів екологізації. 

Одним із таких перспективних і ефективних шляхів вирішення проблеми 
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екологізації агропромислового виробництва може стати створення 

державного фінансового фонду із суворо цільовим розподілом ресурсів і 

напрямами їх використання. В якості такого фонду доцільно створити 

Державний фонд екологізації агропромислового виробництва (ДФЕАПВ) як 

позабюджетну фінансову установу.  

Визначальними заходами щодо вдосконалення фінансових механізмів 

екологізації та системи охорони природного середовища, фінансовою 

платформою ДФЕАПВ мають стати екологічні податки та платежі, які 

необхідно виділити в окремий сегмент системи оподаткування. При цьому 

необхідно визнати екологічні податки та платежі не лише обов’язковими, але 

й першочерговими. 

Завдання сучасної екологізації агропромислового виробництва можна 

визначити як: 

- захист здоров’я сільського населення від техногенного та 

антропогенного навантажень; 

- удосконалення системи інтегрованого екологічного управління щодо 

інтеграції екологічної складової до програм розвитку аграрної сфери 

економіки; 

- розвиток екологічно збалансованого використання природних 

ресурсів; 

- екологічна безпека, усунення зростання навантаження на навколишнє 

природне середовище у зв’язку з економічним зростанням; 

- регіоналізація заходів екологізації агропромислового виробництва. 

Метою створення та функціонування ДФЕАПВ має бути формування 

незалежного від держбюджету, централізованого фінансування природо-

охоронної діяльності. Кошти цього позабюджетного фонду мають не 

підміняти, а доповнювати бюджетні кошти та кошти, що виділяються 

підприємствами агропромислового виробництва (як природокористувачами). 

ДФЕАПВ має надавати позики під відсотки та дотації для виконання завдань 

щодо охорони природного середовища, створювати дочірні підприємства, 
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видавати облігації, купувати валюту, виплачувати премії та винагороди за дії 

на користь охорони довкілля. 

З метою забезпечення стабільного надходження коштів до ДФЕАПВ, 

доцільно опрацювати процедури й філософію їх формування. Для цього 

варто модифікувати методологічний базис діючих фінансових інструментів. 

Так плата за спеціальне використання усіх без винятку природних ресурсів – 

земельних, водних, лісових, рекреаційних, надр, тваринного світу тощо, має 

складатися з трьох видів платежів: за право використання природних 

ресурсів; за понадлімітне використання природних ресурсів та погіршення їх 

якості; на відновлення та охорону природних ресурсів. У разі понадлімітного 

використання природних ресурсів та погіршення їх якості плата повинна 

здійснюватись у більшому обсязі до плати за використання їх у межах ліміту 

та уточнюватись залежно від розмірів завданої навколишньому середовищу 

шкоди. Плату за забруднення природного середовища слід встановити 

диференційовано, залежно від виду забруднення. Вона має складатися з двох 

частин: забруднення у межах та понад ліміту. Як і плата за понадлімітне 

використання та погіршення якості природних ресурсів, плата за забруднення 

природного середовища повинна здійснюватись у більшому розмірі до плати 

за забруднення в межах ліміту залежно від розмірів завданої шкоди 

природному середовищу. Доцільно удосконалити і сам порядок розрахунку 

збору за забруднення природного середовища, який має розроблятись на 

основі аналізу завданої екологічної шкоди. 

Необхідно розробити і закласти в основу розрахунків залежність 

величини плати від величини загальних витрат забруднювачів на скорочення 

забруднення. Крім цього слід відмовитися від практики віднесення коштів за 

забруднення на собівартість продукції і встановити порядок відрахування 

збору за лімітне і понадлімітне забруднення саме з прибутку, який 

залишається у розпорядженні природокористувача. Водночас обов’язковою 

має бути постійна індексація нормативів плати за лімітне і понадлімітне 

забруднення відповідно до темпів зростання цін. 
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Задля стимулювання переходу на виробництво та споживання 

екологічно чистої продукції необхідно ввести місцевий податок на 

екологічно небезпечну продукцію, який повинен відноситися на витрати 

виробництва та визначатися у відсотках до собівартості виробленої 

агропромислової продукції. 

Нульова ставка податку має застосовуватись до екологічних видів 

агропромислової продукції, підвищені ставки – до екологічно небезпечного 

виробництва агропромислової продукції. Регулювання цін на 

агропромислову продукцію з урахуванням екологічної складової має 

передбачати введення до ціни агропромислової продукції екологічної 

надбавки, диференційованої за видами продукції відповідно до рівня її 

екологічності. Кошти, що надходитимуть від запровадження екологічної 

надбавки до ціни продукції, мають розподілятися у співвідношенні 50 % на 

50 % між агропромисловими підприємствами та ДФЕАПВ. 

Для запобігання нецільовому використанню коштів, що надходять 

суб’єкту господарювання, в агропромислових підприємствах має 

створюватися екологічний фонд, кошти якого повинні використовуватись 

виключно на впровадження природоохоронних та природовідновлювальних 

заходів з обов’язковим відображенням у звітності. Покращанню стану 

природного середовища сприятиме запровадження екологічної застави – 

державного збору з ціни агропромислової продукції, запакованої у біохімічно 

інертний матеріал (скло, картон тощо) з відшкодуванням сум податку в разі 

утилізації чи вторинного використання упаковки товаровиробником (або 

його субпідрядником), а також надання податкових пільг на виробництво 

агропромислової продукції та технологій із найкращими екологічними 

характеристиками. 

За умов обмежених бюджетних можливостей перспективними 

напрямками розв’язання проблем екологізації агропромислового 

виробництва можуть стати екологічний лізинг, страхування екологічних 

ризиків, екологічне страхування [1]. Для забезпечення здійснення 
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вищезазначених змін необхідно внести зміни до існуючих нормативно-

правових актів. Нині, доцільно внести зміни до Методики розрахунку 

розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі у результаті 

наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі 

внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів, передбачивши такий порядок відшкодування 

завданих збитків, який би повністю компенсував нанесену природі шкоду. 

Розуміння екологізації агропромислового виробництва, її завдань, 

механізмів та інструментів реалізації як інтегрованого блоку вимагає 

спільного пошуку можливостей для розв’язання кризових проблем у площині 

фінансової політики на її перетині з інтересами екологізації 

агропромислового виробництва . 

Можна стверджувати, що подальший розвиток агропромислового 

виробництва відбуватиметься під все зростаючим впливом природно-

ресурсних обмежень, екологічно та інновативно орієнтованої конкуренції, 

необхідності виконувати зобов’язання за підписаними та ратифікованими 

протоколами, конвенціями, угодами, а також в умовах появи нових 

фінансових механізмів вирішення проблем екологізації. 

Все це повинно знайти відображення у пріоритетах фінансових 

механізмів та інструментів екологізації агропромислового виробництва. Слід 

враховувати, що кризові явища, які нині притаманні майже всім зрізам 

агропромислового виробництва, вимагають нових підходів до їх вирішення 

на технологічному, інфраструктурному та інституційному рівнях. 

Агропромислове виробництва знаходиться на порозі створення нової 

Стратегії її екологізації. 

Для створення  нової системи управління аграрним і сільським 

розвитком Україні необхідно орієнтовуватися на досвід ЄС, а саме Спільної 

аграрної політики.  
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2014-2020 рр. – це новий етап у розвитку САП, у якому передбачена 

реалізація наступних екологічних заходів : 

1. Спрямування 30% суми прямої (незв'язаної) підтримки 

сільгоспвиробників на заходи, які сприяють захисту клімату і навколишнього 

середовища – схема «зелених» платежів, так званий грінінг (greening).  

2. Виділення з 2015 р. сільськогосподарськими підприємствами 5% 

площі під землі особливого використання для екологічних цілей (екологічно 

пріоритетні землі). 

3. Розширення можливостей реалізації агроекологічних заходів за 

рахунок перерозподілених коштів на користь сільського розвитку. 

- Наприклад, у Німеччині фінансування агроекологічних заходів 

складе 40% загального бюджету для підтримки сільських територій (20% 

буде направлено на заходи з охорони навколишнього середовища в 

сільському господарстві та захисту клімату, 11% – на екологічне сільське 

господарство, 9% – на компенсаційні надбавки в регіонах з несприятливими 

природними умовами для сільського господарства) [1]. 

4. Застосування «обмежувальних» інструментів САП ЄС щодо 

максимальної площі угідь господарства, максимального ліміту суми прямої 

підтримки для великих сільськогосподарських підприємств. 

Заплановані суми на охорону та відтворення навколишнього 

середовища значно менші за аналогічні показники у розвинених країнах. 

Відмітимо, що у середньому коефіцієнт покриття надходженнями від 

природно-ресурсних платежів витрат на охорону навколишнього природного 

середовища України перевищує аналогічний показник Норвегії у 2,98 разів, 

Німеччини — у 3,83 рази. Лише Швеція має такий показник на рівні 8,4, який 

майже такий, як в середньому за останні десять років в Україні (8,149). Разом 

з тим, абсолютні суми, які спрямовуються на охорону навколишнього 

природного середовища в Україні, є значно меншими.  
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У Німеччині застосовується перерозподільна державна підтримка для 

перших гектарів з метою посилення позицій малих і середніх підприємств (як 

варіант інструменту «обмеження максимального ліміту для великих 

підприємств»). (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 - Розміри прямого субсидування аграріїв у Німеччині з 

2015 року 
Вид субсидії Обсяг виплат, євро/га 

Базова погектарна виплата 180,6 (2015 р.)  

176,2 (2019 р.) 

Доплата за екологізацію за схемою «грінінг» 85 

Субсидії молодим фермерам  44 

Додаткові платежі за «перші гектари» 
50 (за 30 га) і 30 (за 

наступні 16га) 

Субсидування в період переходу на екологічне 

сільське господарство / для продовження екологічного 

господарювання в залежності від типу угідь: 

- овочівництво 

- рілля і лукопасовищні угіддя 

- багаторічні насадження 

 

 

 

590 / 360 

250 / 210 

950 / 750 

Джерело: [1] 
 

Здійснивши аналіз  САП ЄС та Стратегію розвитку аграрного сектору 

України на період до 2020 року (розпорядження КМ України від 17 жовтня 

2013 року № 806),  можемо відмітити багато спільних заходів, а саме: 

- сприяння диверсифікації зайнятості в сільські місцевості; 

- збереження екосистем, раціональне використання природніх 

ресурсів; 

- впровадження інноваційної діяльності у сільській місцевості; 

- підвищення конкурентоспроможності фермерів; 

- створення неурядових організацій, робота яких буде направлена 

на захист прав сільгоспвиробників [2]. 

Отже, аграрна політика ЄС повинна орієнтувати сільськогосподарських 

виробників України впроваджувати ефективні зміни та застосовувати якісні 

реформи для покращення стану аграрного сектора економіки.  
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ВИСНОВКИ 

В роботі здійснено теоретичне узагальнення і  запропоновано 

вирішення наукового завдання поліпшення теоретико - методичних та 

практичних питань  щодо сучасного стану та перспектив розвитку 

фінансового забезпечення екологізації агропромислового виробництва в  

України, що дозволило сформулювати наступні висновки: 

1. Визначено, що екологізація агропромислового виробництва – це 

концептуально цілісна сукупність видів і форм суспільної діяльності, 

спрямованої на збереження природного середовища існування людини, 

гармонізацію взаємовпливів суспільства і довкілля, формування відношення 

суспільства до природи з метою її захисту і розвитку. Застосування 

традиційних фінансових механізмів екологізації та управління процесами 

охорони довкілля свідчить прозначне зниження їх ефективності, що стримує 

природозберігаючу діяльність, застосування інноваційних 

екологоорієнтованих технологій тощо.  

2. З’ясовано, що негативнее навантаження на навколишнє природне 

середовище обсягами викидів забруднюючих речовин і розміщених відходів 

та незначний обсяг фінансування природоохоронних заходів в Україні. 

Внесені пропозиції щодо закріплення природно-ресурсних платежів за 

спеціальними фондами Державного і місцевих бюджетів та зміни напрямів 

використання їх надходжень, сприятимуть: 

- збільшенню обсягів фінансування приро-оохоронних заходів; 

- підвищенню рівня екологічної безпеки країни; 

- підвищенню ефективності використання надходжень від 

природно ресурсних платежів; 

- розширенню повноважень місцевих органів влади у 

природоохоронній діяльності; 

- розв'язанню проблем, пов'язаних з необхідністю відновлення 

природно-ресурсного потенціалу кожного регіону відповідно до тих збитків, 

що було нанесено у результаті споживання природних ресурсів. 
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