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Агропромисловий комплекс є найважливішим сегментом економіки багатьох країн 

світу. До їх числа можна віднести практично всі країни Європейського Союзу, Австралію, 

Бразилію, Індію, Китай, В’єтнам, Канаду, Японію, Великобританію і США [3]. 

 Світовий досвід розвитку сільського господарства свідчить про зростання ролі 

держави в регулюванні сільськогосподарського і продовольчого ринків. Розмір державної 

підтримки в окремих країнах може досягати 70% вартості продукції сільського господарства 

[2].  

У країнах ЄС, Канаді і Туреччині основним механізмом аграрної політики є 

безпосередньо надання прямої підтримки сільськогосподарським виробникам. Вона 

здійснюється за допомогою різноманітних виплат на тонну продукції або голову тварин, 

субсидування придбання основних і оборотних коштів, підтримки ринкової ціни і є дієвим 

засобом підйому аграрного сектора [2].  

Відзначимо, що підтримка сільського господарства в Європейському союзі поступово 

знижувалася з 1990-х років. Частка підтримки виробників у валовій виручці сільського 

господарства з 2010 року стабілізувалася на рівні близько 19%. Найбільша частка загальної 

підтримки сільськогосподарського сектора припадає на виробників (89% в 2017-2019 рр.). 

Державні витрати на загальні послуги сектору в цілому по відношенню до загальної 

підтримки становили 10% [1]. 

Загальна підтримка сільського господарства Туреччини становить близько 1,5% ВВП і 

здійснюється відповідно до плану розвитку на 2019-2023 рр., головна мета якого розвиток 

ефективного сільськогосподарського сектора, стійкого з екологічної, соціальної та 

економічної точок зору. Він встановлює ряд заходів і цілей, включаючи збільшення 

виробництва червоного м'яса і олійних культур, консолідацію земель і використання 

зрошення [1]. 

Основним пріоритетом аграрної політики США є розширення внутрішнього і 

зовнішнього ринків збуту сільськогосподарської сировини та продовольства. Підтримка 

виробників складає 11% валових доходів сільського господарства в 2017-2019 роках. В 

середньому ціни, отримані фермерами були на 4% вище, ніж ціни на світових ринках, в 

основному в результаті підтримки ринкових цін на молоко, цукор і, в меншій мірі, на 

баранину. На підтримку споживачів припадає майже половина всієї підтримки сільського 

господарства США в результаті програм внутрішньої продовольчої допомоги США [2]. 

Досвід інших країн продемонстрував, що впровадження ефективної моделі здійснення 

державної підтримки у сфері сільського господарства є основою його подальшого розвитку, і 

надасть змогу Україні увійти до провідних продовольчозабезпечувальних виробників світу. 
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