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У науковій публікації досліджено діючий інструментарій підтримки діяльності сільськогосподарських 
суб’єктів в умовах воєнної економіки. Відзначено, що необхідність та адаптація напрямів державної 
підтримки розвитку сільського господарства слугують поштовхом до обґрунтування практичних за-
сад активізації відтворювальних процесів вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Досліджено 
кредитні та фіскальні технології підтримки вітчизняних сільськогосподарських підприємств в умовах 
війни. Узагальнено складові та алгоритм використання окремих методів та інструментів підтрим-
ки відтворювальних процесів досліджуваних суб’єктів. Відзначено позитивні тенденції пожвавлення 
ділової активності суб’єктів господарювання внаслідок запровадження заходів підтримки сільського  
господарства.

Ключові слова: інструментарій, відтворювальні процеси, підприємства, сільське господарство,  
державна підтримка, кредитна підтримка, фіскальна підтримка. 

The purpose of the scientific publication has been determined, to study the existing practice of finding tools for 
state support of reproductive processes in agriculture in Ukraine during the war. Attention has been paid to the 
works of scientists and expert practitioners who studied the problems of state support of reproductive processes in 
agriculture in Ukraine and prospects for their development. It has been noted that the need and adaptation of state 
support for agricultural development during the war serve as an impetus to substantiate the practical principles of 
intensifying the reproductive processes of domestic agricultural enterprises and food security of the state. The current 
practice of using financial tools to support the reproductive processes of agriculture in Ukraine has been summarized 
into four groups, namely: budget support tools, credit support tools, fiscal support tools, and price support tools. 
Peculiarities in the application of credit and fiscal technologies to support domestic agricultural enterprises in the 
conditions of war have been investigated. The components and algorithm of using certain methods and tools to 
support the reproduction processes of the studied subjects are generalized: soft loan "Available loans 5-7-9%" and 
military single tax. The top banks that provide loans to agricultural entities under the program "Affordable loans  
5-7-9%" have been presented. The package of fiscal decisions adopted by the Government of Ukraine, which will act 
to normalize the functioning of the economy and financial system in order to preserve the fiscal potential of domestic 
business during the war, has been summarized. Positive trends in the recovery of business activity of economic 
entities due to the introduction of measures to support agriculture were noted: the revival of the registration of sole 
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proprietors in the agricultural sector and the highest share of profitable enterprises has been also in the agricultural 
business. Prospects for further research based on the need for state support of reproductive processes at the stage 
of consumption of agricultural products have been identified.

Keywords: tools, reproduction processes, enterprises, agriculture, state support, credit support, fiscal support.

Постановка проблеми. Модернізація сіль-
ського господарства за рахунок інтенсивного 
відтворення його виробничих процесів можливе 
лише за умови належного розвитку та функці-
онування системи державного регулювання 
та фінансової підтримки зазначених процесів. 
Необхідність та адаптація напрямів державної 
аграрної політики України до світових стандар-
тів розвитку сільського господарства слугують 
поштовхом до обґрунтування теоретичних та 
практичних засад активізації відтворювальних 
процесів вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств. Без перебільшення, сільське гос-
подарство України перебуває в затяжному стані 
рецесії та технологічного відставання, а в наслі-
док військових дій на території України частина 
активного земельного фонду в найближчому 
майбутньому буде не задіяна аграріями, що 
містить величезні ризики щодо зниження діло-
вої активності суб’єктів господарювання та про-
довольчої безпеки країни в цілому. 

Зокрема, на переконання експертів, через 
військове вторгнення українські аграрії зіткну-
лися з рядом проблем: окупація територій, 
блокування логістики, відсутність палива та 
добрив, перебої з постачанням сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання, зупинка екс-
порту, заборона роботи у вечірній та нічний час, 
погодні умови тощо. Зазначені форс-мажорні 
обставини, за підсумками експертів, призвели 
до скорочення 30% земельного фонду для 
посівів і інших сільськогосподарських робіт. 
Враховуючи це, постають перманентними 
завданнями сьогодення активізація суб’єктів 
галузі через розробку державою дієвого інстру-
ментарію підтримки їх відтворювальних проце-
сів, а від так і визначають актуальність науко-
вого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення досвіду результатів відтворювальних 
процесів у сільському господарстві України за 
рахунок розвитку системи державного регу-
лювання цих процесів ґрунтуються на висно-
вках, зроблених в роботах ряду вітчизняних 
дослідників в області державного управління, 
таких як: Олійник О. [6], Саблук П. [8] (дослі-
джено об’єктивну необхідність державного 
регулювання відтворювальними процесами 
в сільському господарстві в ринкових умовах); 
Амбросов В. (представлено теоретико-методо-
логічні засади інноваційно-фінансової основи 
відтворення матеріально-технічної бази АПК 
в Україні) [7]; Бабко В. (обґрунтовано необхід-
ність державної підтримки сільськогосподар-
ського виробництва як чинника забезпечення 
його конкурентоспроможності) [11] та ін.

Особливу увагу варто приділити працям укра-
їнських учених пов'язаним з вивченням проблем 
саме державної фінансової підтримки відтво-
рювальних процесів в сільському господарстві 
України і перспектив їх розвитку, що представ-
лені у працях Лаврук В. та Покотильської Н. 
(сучасна стратегія державної фінансової під-
тримки тваринництва в Україні) [10]; Урби С., 
Чеквона О., Вовчак О., Гальків Л., Демчишин М. 
(діагностика фінансового забезпечення розвитку 
аграрного сектору України) [9; 12]; Прокопенко 
Н. (формування системи фіскальної підтримки 
підприємств АПК) [13] та інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Більшість науковців, без 
перебільшення, стверджують, що ефектив-
ного розвитку суб’єкти сільського господарства 
можуть досягти за умови належного фінансу-
вання та практичної реалізації державою пер-
спективних механізмів забезпечення потреб їх 
інтенсивного відтворення. Попри те, що дослі-
джуване питання активно обговорюється в нау-
кових колах та в системі державного управління, 
втім формування та практичне застосування 
інструментарію відтворювальних процесів в сіль-
ському господарстві за участі держави, особливо 
в умова воєнної економіки, не можна вважати 
достатньо висвітленим, а тому потребує ґрунтов-
ного дослідження. Це обумовило актуальність 
дослідження наукової проблематики.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в дослідженні існуючої практики застування 
інструментарію державної підтримки відтво-
рювальних процесів в сільському господарстві 
в умовах війни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Технології підтримки вітчизняних сільськогоспо-
дарських підприємств в умовах війни засвідчує 
використання широкого кола форм, методів 
та інструментів. Згідно передбачених змін та 
поправок до Державного бюджету, Податкового 
кодексу та ряду інших нормативних активі сьо-
годні передбачено ряд заходів підтримки дер-
жавою аграріїв у 2022 році. Зокрема має місце 
комплексне поєднання методів економічного, 
адміністративного та організаційного характеру 
(табл. 1). 

Серед економічних розрізняють прямі та опо-
середковані форми підтримки:

– пряма форма підтримки сільськогоспо-
дарських виробників: субсидіювання сільсько-
господарського виробництва, субсидіювання 
кредитування сільськогосподарських товаро-
виробників, субсидії на компенсацію частини 
витрат суб’єктів господарювання на страху-
вання урожаю, субсидії на капітальні вкладення, 
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звільнення від сплати окремих видів податків 
тощо;

– опосередкована форма підтримки сіль-
ськогосподарських виробників: реструктури-
зація заборгованості за платіжними вимогами 
в бюджетах усіх рівнів; податкові пільги та кані-
кули, спеціальні режими оподаткування, під-
тримка аграрної науки.

Особливого характеру набули окремі орга-
нізаційні та адміністративні заходи щодо 

спрощеного доступу сільгоспвиробників до 
палива, добрив та пестицидів в умовах воєнного 
стану та надання можливостей взяти в оренду 
державні та комунальні землі за спрощеною 
швидкою процедурою; скасовано додаткові 
процедури із сертифікації насіння, що сприяє 
забезпеченню аграріїв насіннєвим матеріалом 
та ліцензування експорту кукурудзи й соняшни-
кової олії; спрощено маркування імпортованих 
харчових продуктів і кормів в умовах воєнного 

Таблиця 1
Діюча практика використання фінансового інструментарію  

підтримки відтворювальних процесів сільського господарства в Україні
№ Вид інструменту Характеристика

Інструменти бюджетної підтримки

1 Бюджетні позики
Надається виробникам сільськогосподарської продукції, 
зокрема зерна Аграрним фондом України, що підлягають 
державному ціновому регулюванні 

2 Лізингові субсидії
Сільськогосподарські суб’єкти можуть отримати часткову 
компенсацію від держави сплачених лізингових платежів за 
придбане обладнання та техніку на умовах фінансового лізингу

3 Бюджетні дотації
Надається для сільськогосподарських суб’єктів з метою запобігання 
їх збитковості і формування платоспроможного попиту споживачів 
продукції

4
Часткова компенсація 
вартості обладнання 
вітчизняного виробництва

Отримують сільськогосподарські суб’єкти безповоротно у розмірі 
20% від вартості обладнання і техніки

Інструменти податкової підтримки

6
Спеціальні механізми 
справляння непрямих 
податків

Реалізуються за допомогою наступних механізмів: спеціальний 
режим акумуляції сум ПДВ;  ПДВ за 0% ставкою; ПДВ, що 
повністю залишається у розпорядженні підприємств і спрямовується 
на підтримку власного виробництва; ПДВ, що спрямовується 
виключно для виплат дотацій сільськогосподарським виробникам

7
Спеціальні режими 
та механізми 
оподаткування 

Запроваджено спрощену систему оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва у сільському господарстві (4 група) та спеціального 
«воєнного єдиного податку»; звільнено від сплати окремих видів 
податків (на тимчасовій, чи постійній основі ) окремі групи платників 
податків та податкових агентів.
Інструменти кредитної підтримки

8 Пільгове кредитування
Кредитна підтримка сільськогосподарських товаровиробників 
з метою забезпечення посівної кампанії, а також підтримки 
та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану 
на основі Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

9 Кредитні субсидії
Фінансова підтримка сільськогосподарських суб’єктів через 
механізми зменшення вартості кредитів, котрі надаються їм банками 
як в національній, так і іноземній валюті

Інструменти цінової підтримки

10 Державне регулювання 
гуртових цін

Встановлення мінімального та максимального рівня інтервенційної 
ціни 

11 Фінансові інтервенції
Купівля сільськогосподарської продукції при падінні ціни СПОТ 
на організованому ринку сільськогосподарської продукції нижче 
мінімального рівня

12
Тимчасове 
адміністративне 
регулювання цін

Сукупність заходів, що спрямовані на закупку чи упередження 
узгодженого або спекулятивого формування цін продавцями на 
аграрному ринку

13 Товарні інтервенції Продаж сільськогосподарськими суб’єктами продукції при зростанні 
цін на організованому аграрному ринку понад максимальний рівень

Джерело: узагальнено на основі проведених досліджень
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стану; знято бюрократичні перепони щодо екс-
порту та ліцензування дозволених груп товарів; 
ухвалено низку рішень, які полегшують доступ 
виробників сільгосппродукції до, зокрема, паль-
ного, пестицидів та агрохімікатів умовах воєн-
ного стану; спрощено умови ведення бізнесу, 
безпосередньо спрощення фітосанітарних захо-
дів та процедур в умовах воєнного стану для 
забезпечення продовольчої безпеки держави; 
спрощено реєстрацію сільськогосподарських 
машин та механізмів у період воєнного стану; 
урядом створено Координаційну раду з питань 
логістики в сільському господарстві [4].

Зокрема у кредитній сфері Уряд прийняв 
постанову «Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
кредитної підтримки сільськогосподарським 
товаровиробникам», а також розширив креди-
тування для аграріїв шляхом внесення ряду 
змін до Державної програми «Доступні кре-
дити 5-7-9%» (табл. 2) та програму компенсації 

процентних ставок за кредитами (тіло кредиту 
до 50 млн. грн.) для малого та середнього 
сільськогосподарського бізнесу на посівну  
кампанію [1]. 

На початку дії програми пільгового креди-
тування аграрії стикнулися із проблемами, що 
стосуються кредитора: можливість отримати 
пільговий кредит могли лише підприємства, що 
обслуговуються у державному банку Укргазбанк. 
Однак, згодом до зазначеної програми долучи-
лися й інші комерційні банки (табл. 3). Внаслідок 
цього за урядовими підсумками станом на поча-
ток травня 2022 р. банки вже видали кредитів на 
11 млрд 270 млн грн, основна сума із яких була 
залучена за програмою портфельних гарантій 
80% на інвестиційні цілі [3; 6].

З метою збереження фіскального потен-
ціалу вітчизняного бізнесу в умовах війни 
уряд України ухвалив також пакет фіскальних 
рішень, що діятимуть до нормалізації функці-
онування економіки й фінансової системи та 

Таблиця 2
Механізми надання пільгового кредиту сільськогосподарським товаровиробникам 

«Доступні кредити 5-7-9%» у 2022 році
Елементи Характеристика 

Суб’єкт 
кредитування

– для участі в державній підтримці суб’єкт підприємництва повинен бути 
сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі 
України «Про державну підтримку сільського господарства України» (питома 
вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75% 
вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 податкових 
періодів сукупно). 
– кредити видаватимуться виключно малим та середнім аграрним виробникам 
з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом підприємства, 
яке оброблює до 10 000 га.

Обсяги 
кредитування

– максимальна сума кредиту на який поширюється компенсація відсоткової 
ставки 50 млн грн (раніше було 20 млн євро);
максимальна сума кредиту для всіх суб’єктів підприємництва може бути 
збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов’язаних компаній.

Об’єкт кредитування
– кредитування надається для здійснення сільськогосподарської діяльності 
(посівної) на період дії воєнного стану (під 0 відсотків річних на період воєнного 
стану, а у разі припинення чи скасування воєнного стану – до завершення 
строку кредитування);

Цілі кредитування
– інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки;
– кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив 
та паливно-мастильних матеріалів.

Період 
кредитування – термін дії кредиту становить 6 місяців 

Забезпечення 
– встановлено максимальний розмір державної гарантії за портфельними 
кредитами до 80% (тобто у разі неможливості виконання зобов’язань 
з повернення кредиту, держава відшкодує до 80% боргових зобов’язань).

Термін подачі 
заявки – до 31 травня 2022 року.

Кредитори – для отримання пільгового кредиту сільгосптоваровиробники звертаються 
до банківських установ, де обслуговуються.

Розмір кредитної 
гарантії

– 80% від суми кредиту суб’єкта мікро, малого та середнього підприємництва 
(крім суб’єктів великого підприємництва);
– держава дає гарантію банку за позичальника і банк швидше та комфортніше 
ухвалює рішення. А отже, кредитування буде значно доступнішим.

Джерело: узагальнено на основі досліджень: [3–5]



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

60 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ60

розпочав імплементацію нової радикальної та 
ліберальної податкової реформи. Фіскальні 
інструменти передбачають різний характер та 
вплив на суб’єктів господарювання в залежності 
від стадії виробничого процесу та етапів відтво-
рювального процесу. 

Основні засади податкової реформи перед-
бачають збільшення граничного розміру доходу 

для юридичних осіб-єдинників, звільнення 
фізичних осіб 1–3 груп єдиного податку від 
ЄСВ, звільнення від сплати ПДФО благодійної 
допомоги та ще 30 податкових пільг для бізнесу.  
Ці зміни почали діяти з 17 березня, тому 
доцільно виокремити саме ті фіскальні інстру-
менти, які сьогодні мають місце у вітчизняній 
практиці (табл. 4) [1–4].

Таблиця 3
ТОП-банків, що здійснювали кредитування суб’єктів сільського господарства  

за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

Банк Обсяг, млн грн Частка від наданих пільгових кредитів 
в умовах війни,%

Приватбанк 5253 34,4%
Укргазбанк 1951 26,7%
Ощадбанк 1541 14,0%
Укресімбанк 708 15,21%
ПроКредитбанк 661 7,21%
Райффайзен банк Аваль 353 2,31%
ПУМБ 130 1,22%
ОТР Банк 71 1,63%
Креді Агріколь Банк 38 0,6%
Джерело: розраховано на підставі [6]

Таблиця 4
Фіскальні інструменти підтримки бізнесу в умовах воєнної економіки

Інструмент Характеристика

Податкові 
пільги/
канікули

– тимчасово, в період воєнного стану, призупинено застосування штрафних санкцій 
до суб'єктів господарювання, які не використовують РРО/ПРРО під час здійснення 
розрахункових операцій та скасовано РРО для підприємств роздрібної торгівлі, 
сфери послуг та громадського харчування на період дії воєнного стану;
– благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які проживають 
на території бойових дій, не оподатковується ПДФО;
– пеня за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ не буде нараховуватися, 
якщо несвоєчасність відшкодування відбулося внаслідок форс-мажорних обставин;
– дозволяється включати до податкового кредиту з ПДВ суми, по яких ще не 
зареєстровані податкові накладні, але наявні необхідні первинні документи;
– встановлення 0 ставки акцизу та 7% ПДВ на пальне.
– з 1 березня до припинення воєнного стану ФОП 1-3 груп не сплачують ЄСВ за себе;
– спрощенцям 2-3 груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих 
працівників. Такі суми будуть сплачені за рахунок державного бюджету;
– на період воєнного стану ФОП не сплачують ЄСВ, якщо не отримують доходу;
– на період воєнного стану та протягом 3 місяців після його закінчення штрафи 
та пеня по ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться;
– звільнено платників 1 та 2 групи ССО від сплати податків, усіх платників податків 
звільнили від зобов’язань щодо сплати екологічного та земельного податків 
на об’єкти в зоні бойових дій;
– місцеві органи влади отримали право вводити місцеві податки та збільшувати 
чи зменшувати наявні місцеві податки. 

Спрощена 
система 
оподаткування.

Розширено можливість скористатися опцією єдиного податку суб’єктів бізнесу 
(ССО/ «Військовий єдиний податок»):
– підприємства на загальній системі оподаткування отримали можливість сплачувати 
податок у розмірі 2% від обороту замість ПДВ (20%) та податку на прибуток (18%);
– зняття обмеження по кількості робітників та ліміт доходу;
– зняті обмеження по видам діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу)
– уряд отримує право визначати порядок сплати податку;
– з 24 лютого 2022 до кінця року звільняються від сплати плати за землю платники 
за землю, що розташована на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Джерело: узагальнено автором на підставі [1–4]
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Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Основна мета заходів державних 
реформи та реалізації інструментарію підтримки 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств 
полягає у тому, що, по-перше, сприяє доступу 
вітчизняних аграріїв до дешевих джерел коштів 
для поповнення власного обігового капіталу та 
можливостей оновлення їх технічного складу 
та основних засобів в цілому; по-друге, тим-
часове зменшення фіскального навантаження 
на суб’єктів сільського господарства за раху-
нок ліберальних заходів податкової реформи, 
що забезпечує підтримку їх ділової активності; 
по-третє, сприяє послабленню адміністратив-
ного навантаження як на бізнес, так і на дер-
жавні та місцеві фіскальні органи; по-четверте, 
державна підтримка фокусується на тому, що 
сільське господарство України повинно висто-
яти за рахунок наявного потенціалу, який дер-
жава має максимально використати в після-
воєнний період для відновлення національної 
економіки та забезпечення продовольчої без-
пеки країни в сучасних реаліях.

Реалізація заходів державної підтримки сіль-
ського господарства в умовах війни дала вже 
позитивні результати, що полягають у наступ-
ному: 

– спостерігається пожвавлення реєстрації 
ФОПів у аграрному бізнесі та нового бізнесу 
(впродовж 2 місяців війни їх динаміка наблизи-
лась до 50% аналогічного періоду 2021 року).

– сільське господарство входить в топ-
секторів зареєстрованих юридичних осіб, які 
мають статус прибуткових суб’єктів з вирощу-
вання зернових культур (крім рису), бобових 
культур та насіння олійних культур;

– швидка адаптація аграріїв до умов 
ведення бізнесу у воєнній економіці засвідчує 
про перспективні наміри розвитку аграрного 
сектору незважаючи на скрутну ситуацію укра-
їнської економіки;

– спостерігається швидка адаптація агра-
ріїв до війни, а на переконання експертів – ці тен-
денції є швидшими аніж до пандемії COVID-19.

Однак, у майбутньому державна підтримка 
розвитку сільського господарства має бути реа-
лізована таким чином, щоб активізувати про-
цеси підтримки аграріїв на стадії споживання 
сільськогосподарської продукції через меха-
нізми цінової політики та фіскальні інструменти 
(зменшення ставки ПДВ для продукції сіль-
ського господарства, що є складовою товарів 
першої необхідності тощо). Особливо це акту-
ально в сучасних кризових умовах пов’язаних 
із військовими діями та загрозами на терито-
рії України, попередньо наслідками пандемії 
СOVID-19, стагнацією економіки, різким під-
вищенням рівня безробіття, спадними тенден-
ція споживання через відсутність в населення 
запасу грошових заощаджень тощо. Саме тому, 
зазначені процеси виступатимуть предметом 
подальших наукових досліджень.
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