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імпульс їх економічному розвитку завдяки залученню нових ринків і 

можливостей співпраці між Європою та Азією з використанням «шовкового 

шляху». Україна може стати одним із локомотивів майбутнього геополітичного 

об’єднання. Якщо в найближчі 2-3 роки Польща, Литва, Білорусь і Україна 

зможуть сформувати ядро майбутнього Балто-Чорноморського союзу, то через 

10-15 років нове геополітичне утворення за своїм економічним і військовим 

потенціалом вийде на рівень Німеччини, Великої Британії і Франції разом 

узятих.  

У разі, якщо вдасться створити життєздатний Балто-Чорноморський союз, 

він стане потужним геополітичним гравцем, що серйозно конкуруватиме з 

існуючими центрами світової політики. Як субрегіон Великої Європи, Балто-

Чорноморський союз може реалізуватися лише за умови тісної взаємодії Києва, 

Варшави, Вільнюса, Бухареста, Тбілісі, Баку і Анкари. Вступ країн Міжмор’я 

до Балто-Чорноморського союзу забезпечить перемогу над експансіонізмом 

Москви, а також сприятиме їх перетворенню на новий центр світової політики 

та економіки. 

Тільки у складі Балто-Чорноморського союзу Україна зможе відстояти 

свою незалежність від агресивних зазіхань з боку Росії. Тому нинішнє 

керівництво України має негайно і енергійно підтримати пропозицію 

президента Польщі А. Дуди про створення Балто-Чорноморського союзу. 

Чорноморський регіон є важливим для забезпечення енергетичної безпеки 

нашої держави, розширення економічних зв’язків, а також для збільшення своєї 

геополітичної ваги, як у регіональному, так і глобальному масштабах. 

 

Швидкий М. В. 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Державна підтримка підприємництва в аграрному секторі є важливою 

складовою державного регулювання та являє собою сукупність правових, 

фіскальних, фінансово-економічних та організаційних заходів стимулюючого 

впливу держави на розвиток підприємництва в аграрному виробництві.  

У реалізації державної підтримки розвитку сільськогосподарського 

підприємництва як важливої економічної функції держави визначають два 

елементи: забезпечувальний і управлінський. Тобто, з одного боку, державне 
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регулювання аграрного сектору економіки передбачає, насамперед, свідоме 

формування державними органами правових, економічних, організаційних 

умов становлення і розвитку аграрного підприємництва, а з іншого боку – 

створення стимулів раціонального використання матеріальних і фінансових 

ресурсів, які залучаються у сферу аграрного підприємництва на пільгових 

засадах або безоплатно. 

Головними завданнями державної підтримки підприємництва у 

сільськогосподарському виробництві є наступні: створення конкурентного 

середовища, залучення суб’єктів підприємництва до розв’язання соціально-

економічних проблем, забезпечення зростання ВВП за рахунок збільшення 

кількості суб’єктів підприємництва в сільськогосподарському виробництві, 

удосконалення структури підприємництва, підвищення техніко-технологічного 

рівня виробництва в сільськогосподарському секторі, створення нових робочих 

місць і сприяння максимальній самореалізації населення у підприємництві. 

Приєднання України до СОТ, поглиблення євроінтеграційних процесів 

вимагали певних змін у розвитку державної підтримки сільськогосподарських 

виробників, її напрямах і механізмах, із застосуванням необхідних для 

стимулювання національного виробництва заходів, які дозволені міжнародними 

домовленостями та визнані світовою спільнотою. Зобов’язання України, взяті 

при вступі до СОТ, дозволяють підтримувати сільське господарство України на 

рівні 10-12 млрд. грн. на рік без порушення цих зобов’язань. 

Основи державної політики України у бюджетній, кредитній, ціновій, 

регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання 

виробництва сільгосппродукції та розвитку аграрного ринку визначені Законом 

України «Про державну підтримку сільського господарства України». 

Основними шляхами здійснення державної фінансової підтримки суб’єктів 

підприємництва в аграрному виробництві є наступні: спеціальні режими 

оподаткування, нульова ставка ввізного мита на техніку і обладнання, аналоги 

яких не виробляються в Україні; компенсація відсоткової ставки за кредитами 

та лізинговими платежами; дотування виробленої аграрної продукції; часткове 

відшкодування вартості понесених витрат. Поряд з тим, головними недоліками 

діючого механізму державної підтримки є його низька результативність. 

На сучасному етапі розроблена і прийнята Стратегія  розвитку аграрного 

сектору національної економіки на період до 2020 року. Її основними 

завданнями є такі: сприяння малим і середнім сільгоспвиробникам, надання 

аграріям доступу до дешевих фінансових ресурсів, допомоги щодо виходу на 

організований аграрний ринок. Також передбачається всебічна підтримка всіх 
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форм кооперації на селі. Проте, відсутність затвердженої Державної програми 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року не сприяє 

розвитку державної підтримки підприємництва в аграрному виробництві. 

Узагальнення та порівняння зарубіжного досвіду державної підтримки 

аграрного сектору засвідчує, що Україна, на відміну від ЄС, не має чіткої та 

адекватної сучасним викликам і загрозам політики в сфері розвитку 

підприємництва в аграрному виробництві. Цей чинник у перспективі матиме 

значний негативний вплив на конкурентні позиції українського аграрного 

сектору в світі та посилюватиме вразливість аграрного підприємництва до 

зовнішніх та внутрішніх впливів.  


