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ДОСВІД ЄС З РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КОРИСНИЙ ДЛЯ
УКРАЇНИ

Характеристики сільських територій ЄС подібні до українських. За даними
Європейської комісії, понад 91% площі ЄС відноситься до сільських територій, на яких
проживає 51% населення. У сільському господарстві ЄС станом на 2008 рік працювало
лише 2,4% населення або 11,8 млн. осіб, цей показник як і в Україні постійно
зменшується (у 2000 році він становив 3,1%, або 15 млн. осіб.).

Досвід ЄС свідчить про значну матеріальну підтримку сільському господарству та
розвитку сільських територій, яка складає в 2012 році 37,5 % видатків у загальних
видатках бюджету ЄС або 57,8 млрд. євро. На розвиток безпосередньо сільських
територій припадає 15,3 млрд. євро або 9,9 % (табл. 1). Якщо розглядати розподіл
коштів аграрного бюджету більш детально, то 70 % його коштів виділяється на прямі
виплати фермерам, 10 % направляється на розвиток інфраструктури села, решта
виділялася на погашення зобов’язань держав щодо закупівлі у фермерів продукції за
стійкою ціною [1].

В Україні більшість інвестицій у сільське господарство надходить з
недержавних джерел, питома вага яких у загальних обсягах інвестицій у
основний капітал галузі становить 95-97%. Частка коштів державних (3 –
4%) і комунальних підприємств незначна (менше ніж 1%) і потребує
збільшення до рівня, що забезпечуватиме виконання державних завдань
щодо підтримки та регулювання інвестиційної діяльності в аграрному
секторі економіки та сільській місцевості.

Таблиця 1
Розподіл видатків бюджету ЄС на 2006 – 2013 рр., млрд. євро за цінами 2004 року*

Видатки Роки
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Сільське господарство 43,7 43,5 43,7 43,3 43,0 42,7 42,5 42,3
Розвиток сільської
місцевості

12,3 13,7 14,2 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5

Усього 56,0 57,2 57,9 58 57,9 57,8 57,8 57,8
Питома вага видатків на
сільське господарство та
розвиток сільських
територій у загальних
видатках бюджету ЄС, %

46,4 42,8 41,7 40,5 39,5 38,5 37,5 36,5

*Джерело [2, с. 48]

Економічний розвиток сільських територій ЄС базується на
багатофункціональному сільському господарстві, фермах сімейного типу та захисті
товаровиробників. Характерними заходами політики ЄС, щодо стабілізації економіки
сільських територій є політика цін (прямі закупівельні ціни на сільськогосподарську
продукції, інтервенційні закупівлі), компенсація витрат фермерам (експортні субсидії,
компенсація витрат по втраті врожаю з об’єктивних причин, страхування доходів,
тощо). Для прикладу, у Німеччині та Польщі сукупні обсяги дотацій
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фермерам з національних бюджетів і Європейського співтовариства
складали в останні роки відповідно 320 і 300 євро на гектар, тоді як в
Україні – лише 70 гривень.

Для розвитку сільських територій України доцільно адаптувати таку практику
країн ЄС:

Запровадження системи цільового спрямування коштів державного бюджету та
формування в Україні спеціальних державних фондів сільського розвитку за аналогією
з ЄС (пропорції виділення коштів в структурних фондах ЄС складають: 28 % на
розвиток транспортної інфраструктури , 30 % – на людські ресурси (зайнятість, освіта,
тренування); 42 % допомога виробничому сектору.). Стартовим фінансовим джерелом
яких повинно бути дотримання законодавства України щодо обсягів фінансування
соціальної сфери села (щорічно 1 % ВВП) або за рахунок відрахувань від господарської
діяльності господарюючих суб'єктів будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності в розмірі 1,5% від їх доходів (як пропонується в Концепції
Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року).

Забезпечення системи преференцій підприємцям, які формують сферу зайнятості
поза містом та сільськогосподарським виробництвом.

Підтримувати проекти соціальної мобілізації через механізм грантової підтримки
для забезпечення стартовим капіталом громад на реалізацію їх проектів (ініціатив) в
таких сферах як комунальний транспорт (для подолання ізольованості в сільській
місцевості, енергозбереження, навколишнє середовище) через спів фінансування самої
громади, коштів державного і місцевих бюджетів міжнародних організацій. Цікавим
для України є досвід регіональних програм розвитку сільських територій ЄС. Так,
зокрема програма SAPARD ЄС спрямована на розвиток транспортної інфраструктури,
водопостачання та системи сміттєзбору, яка заснована на співфінансуванні.

Створення фонду ринку праці, який би частково фінансував створення робочих
місць для спеціальних регіональних цілей або через податкові концесії, які надаються
інвесторам у регіонах з високим рівнем безробіття, сприяв підвищенню територіальної
мобільності робочої сили через відшкодування роботодавцями транспортних витрат на
перевезення працівників (як в Угорщині).

Підтримка малого бізнесу через програми фінансової допомоги в його
започаткуванні, що включають тривалі виплати, безвідсоткові кредити, тренування та
консультування.

Забезпечення державними товарами та послугами на пільговій основі (продукцією
машинобудування, спрощена реєстрація бізнесу, запровадження продуктивних сортів
рослин та порід тварин).
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