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У статті досліджено фінансові механізми спільної агропромислової політики ЄС у контексті їх відпо-
відності головним засадам реформування галузі, такі як: імплементація механізмів антикризового ме-
неджменту, нарощування інвестиційних програм, стимулювання заходів із підтримки рівноваги і захисту 
довкілля, спрощення процедур відкриття власного аграрного бізнесу. Описано стратегічні пріоритети 
Спільної аграрної політики ЄС на сучасному етапі розвитку європейської континентальної інтеграції. Про-
аналізовано, як діюча у ЄС спільна агропромислова політика включає інструментарій розбудови ринкового 
конкурентного середовища та запровадження інноваційних форм організації бізнес-діяльності у сфері АПК.

Ключові слова: спільна агропромислова політика ЄС, продовольча безпека, Європейський сільськогос-
подарський фонд для розвитку сільських районів, сталий розвиток, розвиток сільських районів, екологіза-
ція сільського господарства ЄС.

В статье исследованы финансовые механизмы совместной агропромышленной политики ЕС в контек-
сте их соответствия главным принципам реформирования отрасли, такие как: имплементация механиз-
мов антикризисного менеджмента, наращивание инвестиционных программ, стимулирование мероприя-
тий по поддержке равновесия и защиты окружающей среды, упрощение процедур открытия собственного 
аграрного бизнеса. Описаны стратегические приоритеты Общей сельскохозяйственной политики ЕС на 
современном этапе развития европейской континентальной интеграции. Проанализировано, как действу-
ющая в ЕС совместная агропромышленная политика включает инструментарий развития рыночной конку-
рентной среды и внедрение инновационных форм организации бизнес-деятельности в сфере АПК.

Ключевые слова: совместная агропромышленная политика ЕС, продовольственная безопасность, 
Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов, устойчивое развитие, разви-
тие сельских районов, экологизация сельского хозяйства ЕС.

The article examines the financial mechanisms of the EU common agricultural policy in the context of their com-
pliance with the main principles of industry reform, such as the implementation of crisis management mechanisms, 
investment enhancement, promotion of equilibrium and environmental protection measures, and simplification of the 
procedures for opening up their own agrarian business. The strategic priorities of the Common Agricultural Policy of 
the EU are described at the present stage of development of European continental integration. It is analyzed how 
the common agricultural policy in force in the EU includes tools for developing a market competitive environment and 
the introduction of innovative forms of organizing business in the field of agribusiness.

Key words: EU common agricultural policy, food safety, EU agricultural fund for rural development, sustainable 
development, rural development, EU agricultural ecologisation. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими.

науковими чи практичними завданнями. 
Проблематика сталого розвитку аграрного сек-
тору Єс набуває нині додаткової актуальності 
з урахуванням тієї обставини, що тут зайнято 
близько 22,2 млн. осіб (у тому числі 6,5 млн. 
у румунії, 3,5 млн. – у Польщі та 2,1 млн. – в 
італії) [1], з них 5 млн. – у сфері переробки 
сільськогосподарської продукції. у сукупності 
сільське господарство, рибальство і лісництво, 

де зайнято майже 9% загальної зайнятості, 
генерують близько 4% валового внутрішнього 
продукту угруповання [2]. в аграрному секторі 
Євросоюзу функціонують близько 10,8 млн. 
фермерських господарств [3], що провадять 
свою діяльність майже на половині території 
Євросоюзу і поглинають до 47% загального 
бюджету блоку [4]. загалом же європейські 
платники податків тільки у вигляді субсидій 
щорічно перерозподіляють на користь аграріїв 
близько 58 млрд. євро [5].  таким чином, постає 
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актуальність виявлення відповідності фінансо-
вих механізмів цілям сталого розвитку Єс, що є 
цементоутворюючою основою спільної агропро-
мислової політики Єс.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Питаннями спільних 
політик Єс та механізмів їх реалізації, зокрема 
у агропромисловій сфері, присвячено  роботи 
багатьох провідних українських та іноземних 
учених: в. корчун, о. Попової, с. Шерстюк, 
с. тивончук, Г. сухомирова, Ф. адінолфі. однак 
більш детального дослідження потребує вияв-
лення відповідності механізмів реалізації саП 
Єс цілям сталого розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є виявлення відповід-
ності фінансових механізмів, що нараховують 
до 47% загального бюджету блоку, цілям ста-
лого розвитку Єс, які є цементоутворюючою 
основою спільної агропромислової політики Єс.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням.

отриманих наукових результатів. високі кіль-
кісні показники функціонування аграрної сфери 
в Єс є запорукою досягнення європейськими 
сільськогосподарськими виробниками усталеної 
конкурентної диспозиції на глобальному ринку. 
так, частка Євросоюзу у світовому сільськогос-
подарському експорті становить нині 17%, з яких 
майже 70% – група товарів із високою дода-
ною вартістю і глибокого ступеня переробки [6]. 
у період 2005–2015 рр. середньорічний сукуп-
ний дохід, згенерований сільськогосподарськими 
факторами, у реальних цінах становив близько 
145 млрд. євро, а підприємницький прибуток в 
аграрному секторі – понад 88 млрд.

розвиваючись у руслі головних світогос-
подарських трендів у царині продовольчого 
забезпечення, реформування спільної аграр-
ної політики Єс на період 2014–2020 рр. має 
забезпечити свій вагомий внесок у повномасш-
табну імплементацію європейської стратегії  
«Європа – 2020» через поглиблення координа-
ції національних економічних політик в аграрній 
сфері для досягнення сталого економічного роз-
витку та нарощування глобального конкурент-
ного лідерства Єс у сфері продовольчого забез-
печення. Між тим у новому програмному періоді 
планується значне зменшення частки саП у 
бюджеті Євросоюзу з 39% у 2013 р. до 33% у 
2020 р. суттєво (на 10%) скоротяться й видатки 
на прямі платежі фермерам, а їх розмір напряму 
залежатиме від країни-реципієнта: якщо для 
«старих» членів угруповання виплати будуть ско-
рочені на 5% (з 282 до 269 євро за 1 га), то для 
нових членів угруповання – зростуть на 60% [7].   

у характеристиці сучасної системи забезпе-
чення продовольчої безпеки в Європейському 
союзі на особливу увагу заслуговують її інсти-
туційні механізми, котрі впродовж усього часу 
своєї імплементації демонструють доволі високі 

ефективність і результативність щодо регулю-
вання обсягів виробництва та переробки сіль-
ськогосподарської продукції у рамках даного 
інтеграційного угруповання. так, діючу в інсти-
туційних рамках Єс систему Європейських 
структурних й інвестиційних фондів (ЄсіФ) нині 
репрезентують Європейський фонд регіональ-
ного розвитку (ЄФрр), Європейський соціальний 
фонд (ЄсФ), Фонд згуртування (Фз), Європей-
ський сільськогосподарський фонд для розви-
тку сільських районів (ЄсФрср), Європейський 
морський і рибальський фонд (ЄМрФ), а також 
ініціатива зайнятості молоді (ізМ). їхня діяль-
ність, будучи зорієнтованою у тому числі й на 
здійснення фінансування різноманітних проектів 
у сфері сільського господарства, агропромисло-
вого комплексу і рибальства, соціально-трудо-
вих відносин і зайнятості у цих сферах, справ-
ляє потужний позитивний вплив на посилення 
щільності взаємозв’язків між країнами-членами 
у царині забезпечення продовольчої безпеки. 

на рис. 1 представлено цільовий розподіл 
фінансування пріоритетних напрямів реалі-
зації інтеграційної стратегії Єс у розрізі Євро-
пейських структурних й інвестиційних фондів 
упродовж 2014–2020 рр. він показує, що Євро-
пейський сільськогосподарський фонд для роз-
витку сільських районів (ЄсФрср) є нині одним 
із найбільших фінансових донорів її імпле-
ментації: на нього припадає 21,7% загального 
структурного фінансування на загальну суму 
98,7 млрд. дол. сШа. При цьому в країновому 
розрізі найбільшими отримувачами фінансових 
ресурсів ЄсФрср є Польща (13,6 млрд. євро), 
італія (20,9 млрд.), іспанія (12,4 млрд.), Франція 
(15,9 млрд.), німеччина (14,4 млрд.), румунія 
(8,6 млрд.) та австрія (7,9 млрд. євро) [8]. 

водночас основними сферами фінансу-
вання Європейським сільськогосподарським 
фондом для розвитку сільських районів струк-
турних реформ на період 2014–2020 рр. є 
конкурентоспроможність малого і середнього 
підприємництва (27,5 млрд. євро); захист 
довкілля і ресурсоефективність (23,4 млрд.); 
соціальна інклюзія (11,4 млрд.); адаптація до 
кліматичних змін та убезпечення від ризиків 
(21,2 млрд. євро). При цьому передбачається, 
що повномасштабна реалізація Євросоюзом 
спільної аграрної політики на період до 2020 р. 
додатково згенерує приплив масштабних капі-
таловкладень приватних інвестицій в агропро-
мисловий комплекс на рівні 16,8 млрд. євро 
[10] та каталізує процеси створення тут близько 
58 тис. малих і середніх підприємств [11]. і це 
без урахування досягнення мультиплікативного 
ефекту від диверсифікації сільськогосподар-
ського виробництва, підвищення рівня задо-
волення його інвестиційних потреб, створення 
тут нових робочих місць, а також зростання 
матеріального добробуту сільських жителів та 
нівелювання розриву в рівнях розвитку сіль-
ських і міських регіонів у межах Єс.
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загалом же на розвиток сільського господар-
ства витрачається нині близько 38% бюджету 
Євросоюзу, що становить близько 0,4% його 
валового внутрішнього продукту [12]. Є всі під-
стави стверджувати, що саме наднаціональне 
об’єднання фінансових ресурсів на рівні Єс не 
тільки забезпечує ефективне їх використання, 
а й нівелює загрози спотворення параметрів 
внутрішнього аграрного ринку із забезпеченням 
продовольчої безпеки за широким спектром 
суспільних благ та високих показників продук-
тивності праці в секторі виробництва харчів 
(близько 46,2 тис. євро в рік на одного праців-
ника [13]). більше того, переважна більшість 
міжнародних експертів із питань європейської 
інтеграційної політики одностайні у позиції, що 
спільна аграрна політика є найефективнішою 
інституційною платформою досягнення держа-
вами Єс спільних цілей у царині регіональної 
продовольчої безпеки на противагу 28 конкуру-
ючим між собою національним аграрним політи-
кам країн-членів [14]. 

виходячи зі стратегічних пріоритетів спільної 
аграрної політики Єс на сучасному етапі роз-

витку європейської континентальної інтеграції, 
були сформульовані головні засади її реформу-
вання до 2020 р., а саме: 

– цільовий розподіл грошових субсидій для 
забезпечення достатнього рівня дохідності сіль-
ськогосподарського виробництва, орієнтова-
ного на стимулювання макроекономічного зрос-
тання і підвищення рівня зайнятості економічно 
активного населення у сільських районах; 

– імплементація гнучких механізмів анти-
кризового менеджменту у сфері аграрного 
виробництва та його екологізація для підви-
щення продуктивності праці і збереження еко-
системи;

– нарощування інвестиційних капіталовкла-
день у сферу інноваційних розробок в аграрній 
сфері та розбудова конкурентоспроможних рин-
кових ланцюгів продовольчого забезпечення 
населення;

– стимулювання заходів із підтримки еколо-
гічної рівноваги і захисту довкілля у сільськогос-
подарському виробництві;

–  спрощення процедур відкриття ферме-
рами-початківцями власного аграрного бізнесу 

 

 

Рис. 1. Цільовий розподіл фінансування пріоритетних напрямів реалізації  
інтеграційної стратегії ЄС у розрізі Європейських структурних й інвестиційних фондів  

на період 2014–2020 рр., млрд. євро [9]
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та стимулювання зайнятості та бізнес-діяльності 
у сільських районах із максимально повним 
урахуванням економічних інтересів структурно 
неконкурентоспроможних регіонів [15].

Досягнення цих стратегічних цілей перед-
бачає як суттєві зміни системи адміністрування 
спільної аграрної політики Єс, так і системну 
модернізацію її інструментарію. йдеться насам-
перед про вдосконалення двох «фінансових 
стовпів» саП: з одного боку, фінансового меха-
нізму прямих платежів і ринкового регулю-
вання виробництва й обміну аграрної продук-
ції (інтервенційні закупівлі, експортні субсидії, 
квоти на виробництво сільськогосподарських 
товарів тощо), а з іншого – системи фінансо-
вої підтримки розвитку сільських районів. що 
стосується  механізму прямих платежів, то на 
період 2014–2020 рр. вона повною мірою при-
ведена у відповідність із вимогами сот як у 
частині її переходу від зв’язаних із виробни-
цтвом виплат до незв’язаних платежів (залежно 
від площі оброблюваних земель), так і виплат 
премій аграрним підприємствам з урахуванням 
їх продуктивності й економічної потужності. До 
2020 р. вартісні обсяги незв’язаної прямої допо-
моги європейським аграріям мають бути дове-
дені майже до 35 млрд. євро щорічно, або 34% 

ввП (у тому числі понад 11 млрд. – на озеле-
нення); зв’язаної прямої допомоги – 5 млрд.; 
витрат на розвиток сільських районів – 15 млрд. 
(у тому числі 5 млрд. – на дослідження і роз-
робки у сфері довкілля і клімату); а витрат, 
пов’язаних із ринковим регулюванням аграр-
ного сектору – 3 млрд.

При цьому у відносному вираженні у струк-
турі витрат на реалізацію двох «стовпів» саП 
Європейського союзу на період 2014–2020 рр. 
(частка прямих платежів і витрат на ринкове 
регулювання аграрного сектору) стабільно при-
падає від 70% до 75% загального фінансування, 
тоді як витрат на розвиток сільських районів – 
не більше 25–30% (рис. 2). 

у рамках оновленої спільної аграрної політики 
Євросоюзу має бути забезпечений і більш спра-
ведливий розподіл прямих платежів на підтримку 
сільськогосподарського комплексу на міждер-
жавному, міжрегіональному і міжсуб’єктному 
рівнях. йдеться, зокрема, про гарантування з 
боку держави мінімального вартісного обсягу 
державної допомоги європейським фермерам 
на один гектар оброблювальної землі на рівні 
60% середнього обсягу допомоги, виділеного у 
2019 р. в одному адміністративному чи аграр-
ному районі. водночас жодна країна – член 
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Рис. 2. Співвідношення витрат на прямі платежі й ринкове регулювання аграрного сектору  
та витрат на розвиток сільських районів ЄС у 2014–2020 рр., млрд. євро у поточних цінах [16]
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Європейського союзу не може отримати допо-
моги на загальну суму, меншу 75% середнього 
обсягу допомоги в рамках Єс. Держави Євро-
союзу в межах погоджених із наднаціональними 
інститутами і сот лімітів мають також можли-
вість нарощувати масштаби прямих платежів на 
підтримку виробництва окремих видів аграрної 
продукції, насамперед у депресивних регіонах і 
територіях із несприятливими для ведення сіль-
ського господарства умовами.

Початкові асигнування Європейського 
фонду гарантування сільського господар-
ства на 2015 фінансовий рік становили майже 
43,5 млрд. євро, у тому числі асигнування під 
розподілений менеджмент – 43,4 млрд., а асиг-
нування під прямий менеджмент – 0,7 млрд. 
своєю чергою, розподіл доходів бюджету має 
таку структуру: сплата боргів – 868,6 млн. євро, 
невідповідності – 165 млн., податок на переви-
робництво молока – 405 млн. євро. 

у системі фінансової підтримки багато-
функціонального сільського господарства на 
особливу увагу заслуговують також заходи зі 
стимулювання споживчого попиту насамперед 
на основі реалізації програм безоплатного чи 
пільгового розподілу молока, овочів і фруктів у 
закладах соціальної інфраструктури. вагомий 
стимулюючий вплив на реалізацію спільної 
аграрної політики і забезпечення продоволь-
чої безпеки в Єс покликане здійснити запро-
вадження вартісних обмежень на максимальні 
ліміти щорічної допомоги кожному аграрному 
підприємству в розмірі 300 тис. євро. При 
цьому процедура розрахунку розміру субсидій в 
обов’язковому порядку враховує загальну кіль-
кість створених кожним фермерським господар-
ством робочих місць. інакше кажучи, розрахо-
вувати на державну підтримку можуть лише ті 
фермери, котрі здійснюють високоефективну 
господарську діяльність в аграрному секторі, 
а складений список видів аграрної діяльності, 
позбавлених права на асигнування, дає змогу 
«відсікти» ті фермерські господарства, діяль-
ність яких характеризується загалом низькими 
показниками ефективності, не пов’язаними зі 
створенням нових робочих місць в аграрному 
секторі  європейських країн. 

своєю чергою, відміна деяких механізмів 
секторної підтримки сільськогосподарського 
виробництва та квотування виробництва цукру 
і молока дає змогу значно поліпшити загальну 
систему організації й регулювання регіональ-
ного аграрного ринку. Передбачається також 
запровадження для фермерів цілої низки 
інструментів додаткового фінансування з метою 
не тільки їх перетворення на активних учасників 
регіональних продовольчих ланцюгів, а й зміц-
нення їх переговорних позицій із питань пере-
робки і торгівлі аграрною продукцією. вагому 
роль у цьому має відіграти заснування цілої 
низки професійних і міжпрофесійних організа-
цій, імплементація системи обов’язкових пись-

мових контрактів з інституційним закріпленням 
контрактних умов щодо цін і базових умов поста-
чання аграрної продукції без порушення конку-
рентного законодавства Європейського союзу.

Для подолання глибоких структурних пере-
косів щодо надконцентрації прямих платежів 
великим фермерським господарствам (коли 
80% вартісних обсягів фінансування припадає на 
20% аграріїв) та нарощування конкурентних пози-
цій на ринку фермерських господарств із 2014 р. в 
Європейському союзі запущений у дію додатко-
вий інструмент їх прямої фінансової підтримки. 
його сутність полягає в отриманні невеликими за 
розміром фермерськими господарствами одно-
разової фінансової виплати на ведення аграрної 
діяльності на основі спрощеної системи контр-
олю над цільовим використанням коштів і зна-
чно послаблених зобов’язань у сфері екології і 
реалізації принципів перехресної відповідності. 
завдяки цьому інструменту (з 10%-ю часткою у 
загальноєвропейському бюджеті на реалізацію 
саП) для дрібних фермерів значно полегшується 
доступ до загальноєвропейської системи прямих 
платежів і зменшується тиск адміністративного 
тягаря. з метою ж нівелювання загрози подріб-
нення великих аграрних підприємств для отри-
мання субсидій за спрощеними схемами вони 
будуть виплачуватися тільки тим фермерським 
господарствам, які мали статус малих станом на 
2014 р. або їх спадкоємцям [17].  

якщо характеризувати головні напрями роз-
витку сільських районів, то в оновленій спільній 
аграрній політиці Єс на період до 2020 р. йому 
відводиться стратегічно важлива роль. зокрема, 
передбачені заходи реформування мають стосу-
нок до: сприяння трансферу знань та інновацій у 
сільському господарстві; нарощування його кон-
курентних позицій на світових ринках; розбудова 
продовольчих ланцюгів постачання й системи 
ризик-менеджменту в сільському господарстві; 
відновлення і збереження екосистем у сільському 
і лісовому господарстві; стимулювання впрова-
дження ощадного ресурсоспоживання і перехід 
до низьковуглецевої економіки сільського госпо-
дарства; сприяння соціальній інклюзії та скоро-
чення бідності населення у сільських районах 
[18]. Передбачені в рамках розвитку сільських 
районів заходи включають, зокрема, підтримку 
несільськогосподарської економічної диверсифі-
кації в аграрних районах (до 70 тис. євро на про-
ект), створення фермерами спільних страхових 
фондів із компенсацією фермерам збитків від 
негоди і ринкової волатильності тощо.

важливим напрямом реалізації спільної 
аграрної політики Єс на період до 2020 р. є сис-
темна екологізація сільського господарства 
насамперед на основі впровадження механізму 
так званих «зелених» платежів. він передбачає 
стимулювання і державну підтримку диверсифі-
кації сільськогосподарських культур (не менше 
трьох на кожне фермерське господарство); 
утримання постійних пасовищ для худоби; фор-
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мування екологічних зон із виведенням із сіль-
ськогосподарського обробітку 5%, а згодом 7% 
земельних ресурсів; збереження біологічного 
різноманіття та елементів ландшафту, а також 
розвиток аграрного сектору, що «ґрунтується на 
знаннях», додаткова підтримка (до 3 тис. євро) 
фермерських господарств, що отримали сер-
тифікат якості продукції [19]. на ці цілі в сукуп-
ності планується щорічно витрачати до 30% 
національних річних бюджетів прямих платежів 
фермерським господарствам. окрім того, перед-
бачається виділення значних обсягів фінансу-
вання спільного бюджету на реалізацію про-
грам і проектів допомоги фермерам у вирішенні 
завдань, пов’язаних з якістю води, ґрунтів і змі-
ною клімату. При цьому близько 30% загального 
бюджету програм розвитку сільських районів 
має бути спрямовано на реалізацію агроеколо-
гічних заходів, підтримку органічного землероб-
ства, інвестиційні проекти і програми з упрова-
дження інноваційних досліджень і розробок у 
сфері екологізації сільського господарства [20].

ще одна особливість саП Євросоюзу на 
сучасному етапі європейської континентальної 
інтеграції – це її системна інноватизація, що 
реалізується нині на інституційній платформі 
восьмої рамкової програми регіонального 
розвитку «Горизонт 2020», ухваленій Євро-
пейською комісією на період 2014–2020 рр. 
Дана програма із загальним бюджетом понад 
87 млрд. євро, базуючись на цілях лісабонської 
стратегії Європейської комісії та об’єднуючи 
сьому рамкову програму досліджень, Про-
граму конкурентоспроможності та інновацій 
(CIP) і Європейський інститут інновацій та тех-
нологій (ЄIT), зорієнтована на об’єднання гро-
шових ресурсів країн – членів Єс із фінансу-
ванням їхніх досліджень і розробок за такими 
пріоритетними напрямами стратегічного розви-
тку Європейського союзу, як «Передова наука» 
(27,8 млрд. євро); «лідерство у промисловості» 
(20,3 млрд.) та «суспільні виклики» (35,9 млрд.). 
саме останній напрям програми «Горизонт 

2020» передбачає колосальні витрати європей-
ського бюджету на інноваційні програми і про-
екти у сферах: охорони здоров’я, демографіч-
них змін та добробуту; продовольчої безпеки, 
ресурсозберігаючого сільського і лісового гос-
подарства, досліджень морських, прибережних 
і внутрішніх вод, біоекономіки; безпечної, чистої 
й ефективної енергетики; інтелектуального, 
«зеленого» та інтегрованого транспорту; зміни 
клімату, довкілля, ресурсоефективності і корис-
них копалин; інклюзивного, інноваційного, мис-
лячого, безпечного суспільства [21]. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
характеризуючи систему продовольчої без-
пеки в Євросоюзі, слід особливо наголосити, 
що вона забезпечується насамперед каналами 
потужної і диверсифікованої державної під-
тримки сільськогосподарського виробництва. 
При цьому держава використовує всі сконцен-
тровані в її руках економічні, соціальні, полі-
тичні й ідеологічні важелі: субсидії і пільгові 
кредити, ціноутворення, соціальну допомогу і 
премії, пропаганду, адміністративну систему, 
міжнародні організації й угоди, спрямовані на 
досягнення цілей сталого розвитку, що є осно-
вою майже всіх спільних політик Єс, у т. ч. агро-
промислової [22]. Діюча у Єс спільна агропро-
мислова політика включає також розгалужений 
інструментарій розбудови ринкового конку-
рентного середовища та запровадження інно-
ваційних форм організації бізнес-діяльності у 
сфері аПк. так, конкурентна політика даного 
інтеграційного угруповання впродовж останніх 
десятиліть кваліфікується потужним драйве-
ром не тільки економічного розвитку регіону, а й 
динамізації науково-технічного й інноваційного 
прогресу, забезпечення цілісності внутрішньо-
регіонального ринку, недопущення монополі-
зації окремих його сегментів та зловживання 
монопольним становищем його гравців, що під-
тверджується часткою Єс у світовому експорті 
аграрної продукції у майже 40%. 
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