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Анотація. В статті розглянуто основні проблеми сільського господарства 

України, зокрема стан державної підтримки сільського господарства та 

деградація ґрунтів. А також визначено всі можливі перспективи та шляхи 

подолання.  

Ключові слова: сільське господарство, деградація ґрунтів, підтримка 

сільського господарства з боку держави. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы сельского 

хозяйства Украины, в частности уровень поддержки сельского хозяйства со 

стороны государства и  деградация почвы. А также определены все 

возможные перспективы и пути преодоления. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, деградация почвы, поддержка 

сельского хозяйства со стороны государства. 

Abstract. The basic problems of Ukrainian agriculture were examined in the 

article, in particular the level of agricultural supports by government and soil 

degradation.  And also all possible perspectives and ways of overcoming were 

identified. 
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Сільське господарство посідає важливе місце в економіці кожної країни: 

створюючи робочі місця, забезпечуючи населення продуктами, а підприємства 

сировиною. Україна має великий потенціал для розвитку сільського 

господарства, як однієї з основних конкуруючих галузей на світовому ринку.  

Важко повірити, що у 90-х роках Радянський Союз забезпечував 

сільськогосподарськими продуктами не тільки свою державу, але і багато 

інших республік. Галузь сільського господарства була однією з провідних 

галузей, таких як легка промисловість та машинобудування.  У наш час 

сільське господарство зазнало кризового стану. Тому для розвитку цієї галузі 

необхідна підтримка з боку держави, зокрема створення держбюджету.  

Дослідженню питань даної теми присвячені роботи: О.В. Собкевич, А.В. 

Духневич, О.М. Бородіна, Ю.Я. Лузана. Однак існуючі проблеми сільського 

господарства України потребують подальших теоретико-методологічних 

досліджень. 

Проблеми сільського господарства досягли такого кризового стану, що 

фермери не можуть впоратися з цими проблемами власними силами. Кожного 

року рівень сільського господарства занепадає через високі витрати та малі 

прибутки підприємців/фермерів. Загалом сільське господарство України має всі 

умови для розвитку, оскільки географічне положення і ґрунти є цілком 

сприятливими для ведення сільського господарства, земельні ресурси 

представлені чорноземами звичайними і південними, які характеризуються 

високою природною родючістю і найбільш піддаються антропогенному впливу.  

До основних сільськогосподарський проблем можна віднести: 

1. Стан державної підтримки сільського господарства. 

Існують основні нормативно-правові акти, що визначають державну 

підтримку аграрної галузі та сільськогосподарських товаровиробників в 

Україні. Це закони України «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про державну 

підтримку сільського господарства України», «Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015 р.», Державна цільова програма розвитку 



українського села на період до 2015 р.. А також у 2005 р. було створено 

Аграрний фонд України.  

Державна підтримка України здійснюється за наступними напрямами:  

- Цінове регулювання. В  2004 р.  було прийнято Закон України «Про 

державну підтримку сільського господарства України», відповідно до закону 

було запроваджено цінове регулювання ринку найважливіших видів 

сільськогосподарської продукції за допомогою введення мінімальних 

закупівельних цін . 

      Об’єктами цінового державного регулювання є такі види 

сільгосппродукції: 

• пшениця; 

• кукурудза; 

• ячмінь; 

• жито; 

• ріпак; 

• овес.[1] 

- Фінансово-кредитна підтримка. З 1.07.2012 р. набув чинності Закон 

України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою», закон передбачає надання допомоги фермерам у 

вигляді субсидій для оплати частини страхового платежу, нарахованого за 

договором страхування. Цей Закон сприятиме розвитку страхового ринку в 

сільськогосподарському виробництві та дозволить товаровиробникам знизити 

витрати на страхування сільськогосподарської продукції. [2] 

- Введення фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП). ФСП – 

податок, який сплачують сільськогосподарські товаровиробники з часткою 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік яких дорівнює або перевищує 75 % від загального обсягу виробництва. 

Об’єктом оподаткування для платників ФСП є площа сільськогосподарських 

угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель 

водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у 



власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у 

користування, у тому числі на умовах оренди.  

Платники ФСП не є платниками таких податків і зборів: 

а) податку на прибуток підприємств; 

б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не 

використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва); 

в) збору за спеціальне використання води; 

г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у 

частині провадження торговельної діяльності). [3] 

- Державні програми для підтримки сільського господарства за окремими 

напрямами (розвиток фермерства, рослинництва, тваринництва, підвищення 

родючості ґрунтів, тощо). За інформацією відділу тваринництва Департаменту, 

Міністерство аграрної політики та продовольства України видало наказ від 

08.02.2013 № 73, яким затвердило розподіл видатків щодо  «Державної 

підтримки галузі тваринництва». 

Згідно до закону виплата субсидій буде здійснюватися у разі: 

- виплата субсидій у розмірі 250 грн. за голову за кожні 3 місяці  фізичним 

особам, які утримують молодняк великої рогатої худоби; 

- виплата бюджетної дотації фізичним особам, фізичним особам – членам 

виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також 

фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку 

суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою 

тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (за 

1 кг. живої ваги: ВРХ – 2,5 грн., свиней вагою 100-120 кг – 1,5 грн., свиней 

вагою 120-150 кг – 1,0 грн.); [4] 

- виплата спеціальних дотацій сільськогосподарським підприємствам за 

поголів’я корів у розмірі племзаводам – до 1900 грн., племпродукторам – до 

1000 грн. та тваринним господарствам - до 600 грн.  

     Незважаючи на достатню законодавчу базу щодо державної підтримки 

сільського господарства існує низка проблем: 



- Галузь сільського господарства вважається складним механізмом для 

регулювання та реформування з боку держави. Саме задля ефективного 

контролю за сільським господарством Україна вступила в СОТ (угода про 

сільське господарство від 15.04.1994 р.), яка має на меті скорочення 

внутрішньої підтримки з боку держави, так званої «жовтої скриньки». До 

заходів «жовтої скриньки» відносяться:  

   1. Дотації на продукцію тваринництва і рослинництва; 

   2. Дотації на племінне тваринництво; 

   3. Дотації на елітне насінництво; 

   4. Дотації на комбікорми; 

   5. Компенсація частини витрат на міндобрива і засоби захисту рослин; 

   6. Компенсації частини витрат на енергоресурси; 

   7. Цінова підтримка: компенсація різниці між закупівельною і ринковою 

ціною на сільгосппродукцію; 

   8. Надання виробнику товарів та послуг за цінами, нижчими за ринкові; 

   9. Закупівля у виробника товарів (послуг) за цінами, що перевищують 

ринкові; 

   10. Пільгове кредитування сільгоспвиробників за рахунок бюджету, 

списання боргів; 

   11. Пільги на транспортування сільгосппродукції; 

   12. Витрати лізингового фонду.[5] 

   На основі аналізу таблиці 1 (Видатки загального фонду Державного 

бюджету України) можна побачити, що з кожним роком видатки задля 

підтримки з боку держави не скорочуються, а навпаки збільшуються. 

Таблиця 1  

Видатки Держбюджету України, млрд. грн. 
Показники/роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всього видатки  
Державного 
бюджету 

153,2 274,1 307,7 342,79 360,5 363,6 

Міністерство АПП 12,2 6,4 5,8 10,5 8,6 8,4 



% до загального 
обсягу видатків 

4,80 2,33 1,88 3,06 2,39 2,3 

*За даними додатків до Держбюджету України на 2008 – 2013 рр. 

 Також існує таке поняття, як «зелена скринька» - це підтримка з боку 

держави, яка не вливає на виробництво і торгівлю сільськогосподарської 

продукції ( наукові дослідження, навколишнє середовище).  

В Україні від 75 до 80% сукупної підтримки приходиться на програми 

«жовтої скриньки», на «зелену» – відповідно 20-25%. У країнах світу з 

розвиненим сільськогосподарським виробництвом це співвідношення 

абсолютно зворотне. Так в Австралії на програми, що звільнені від зобов’язань 

щодо скорочення, тобто «зелені» та розвитку, направляється 91% коштів 

держави, у США – 78%, країнах ЄС – 59%, Бразилії та Канади – по 53%. [6] 

- Низький рівень обізнаності селян щодо можливостей одержання ними 

державної допомоги, складний процедурний механізм і непрозорість її 

отримання, внаслідок чого основна маса вітчизняних товаровиробників, які 

такої підтримки потребують, залишаються поза її межами: у 2010 р. із 52 тис 

сільськогосподарських підприємств підтримкою скористалися лише 2,3 тис, 

пільгові кредитні ресурси використовували лише 10 % фермерських 

господарств, соціально спрямовані дорадчі послуги в 11 регіонах країни взагалі 

не надавалися [7]. Для отримання коштів агропромисловому підприємству 

необхідно надати безліч документів, а рішення про доцільність надання коштів 

приймається на закритих засіданнях конкурсних комісій Міністерства аграрної 

політики та продовольства і облдержадміністрацій. Крім того, даний вид 

підтримки надається юридичним особам і залишає поза увагою особисті 

селянські господарства, тому дійсно кошти отримують лише великі фінансово 

потужні приватні підприємства.  

- Припинення дії державних цільових програм, внаслідок чого окремі 

напрями державної підтримки сільського господарства припинили існування. 

Так,  в червні 2011 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм» 

втратили чинність Державна цільова економічна програма підтримки розвитку 



сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 р. та 

Державна цільова програма створення оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, які діяли з 2009 р.  

- Низький рівень непрямих заходів підтримки аграрного сектору з боку 

держави. Оскільки в Україні відсутні програми щодо охорони 

сільськогосподарських земель, їх раціонального землекористування. Не 

розроблено механізми державної компенсації при страхуванні 

сільськогосподарської продукції, передбачені Законом України «Про 

особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою». Існуюча система освіти не дозволяє запровадити сільське 

господарство висококваліфікованими працівниками.  

   2. Деградація ґрунтів. 

Деградація ґрунту – поступове погіршення властивостей ґрунту, викликане 

зміною умов ґрунтоутворення внаслідок природних чинників або 

нераціональної антропогенної діяльності, що супроводжується зменшенням 

вмісту поживних речовин, руйнуванням структури та зниженням родючості 

ґрунтового покриву. [8] 

В Україні, як і в Європі, руйнування та деградація ґрунтів мають чотири 

основні причини: 

• ерозія, підкислення та засолення ґрунтів внаслідок механічного 

руйнування водою і вітром, неправильного впровадження меліоративних 

заходів;  

• спустелення, аридизація через висушування та переущільнення; 

        • забруднення речовинами антропогенного походження, в тому числі 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;  

• прямі втрати через відведення під міські будівлі, дороги, аеродроми 

тощо.[9] 

До основних причин зниження властивостей ґрунту відносяться водна та 

вітрова ерозія, багаторазовий обробіток потужною і важкою 

сільськогосподарською технікою. На території України нараховується 57,5% 



ґрунтів, що страждають від ерозії. Цей процес різко зростає внаслідок низької 

культури землеробства, застарілих методів обробки ґрунту тощо. Щороку 

внаслідок ерозії кількість еродованих земель в Україні збільшується на 80-90 

тис. гектарів. При цьому втрачається приблизно 11 млн. тонн гумусу. Більше 

всього еродованих сільськогосподарських угідь знаходиться в Донецькій 

(70,6%) Луганській (61,6%) та Одеській (55,8%) областях. Від вітрової ерозії та 

пилових буревіїв потерпають Запорізька, Луганська, Херсонська області та АР 

Крим.[9] 

Від водної ерозії найбільше потерпають Карпатський регіон та Кримський 

півострів. Втрата цінних земель відбувається також внаслідок морської абразії 

вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів. 

Також однією з причин деградації земель є застосування 

сільськогосподарської техніки ( трактори, комбайни, автомобілі), а також 

забруднення відпрацьованими газами, мастилами та пальним, які витікають з 

них під час роботи на полях. За даними Національного наукового центру 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» , приблизно 40% 

площі орних земель України переущільнені.  

Ще одним чинником занепаду земель є техногенні викиди промислових 

підприємств: кислотні опади, важкі метали, радіонукліди. Приблизно 20% 

ґрунтів в Україні забруднені, 17,7% - підкислені, 3,7% - підлужені та 2,8% 

засолені.[9] Техногенно-забруднені землі характерні для індустріальних міст 

України (Алчевська, Вінниці, Києва Кривого Рогу, Маріуполя), а також навколо 

об’єктів нафтогазового комплексу та пришляхових смуг.  

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до радіоактивного забруднення 

ґрунтів. В результаті чого 4,5 млн. гектарів сільськогосподарських угідь зазнало 

проблем,ще 180 тис. гектарів  виведено з обігу через високий ступінь 

забруднення. 

Великої шкоди завдає ґрунтам відведення сільськогосподарських земель 

під будівництво фабрик, заводів, електростанцій, відкритих гірничих розробок, 

доріг та міст, військових полігонів тощо.  



Отже, кожного року проблема деградації земель загострюється через 

ігнорування органами охорони земельних ресурсів та самих фермерів, які 

намагаються якнайбільше взяти з ґрунтів та якнайменше повернути, що і 

призводить до виснаження гумусу.  

Тож катастрофічний стан наших земель вимагає невідного впровадження 

заходів щодо усунення причин деградації ґрунтів та подолання вже існуючих 

проблем.  

Отже, сільське господарство України має досить потужний потенціал та 

природні ресурси. Але проблеми, які на даний час має сільське господарство 

вимагають негайного застосування конкретних та послідовний заходів. Україні 

слід скористатися позитивним досвідом зарубіжних країн світу щодо 

впровадження необхідної законодавчої бази та практичного застосування 

методів регулювання даної галузі, які сприяли б покращенню стану 

сільськогосподарських підприємств, створенню нових робочих місць (особливо 

у селах), забезпеченню сільськогосподарського виробництва 

висококваліфікованими працівниками, раціональному використанню земельних 

ресурсів та забезпеченню населення продуктами харчування.  
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