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Актуальною проблемою ринкової економіки України є зміцнення 

фінансової безпеки суб’єктів  підприємництва в аграрному секторі економіки,  

оскільки саме сільське господарство як стратегічна галузь щороку нарощує 

обсяги виробництва, на відміну від інших галузей. і потребує достатнього 

фінансового забезпечення. Істотне зменшення власних коштів, недосконалий 

механізм банківського кредитування, непривабливість галузі сільського 

господарства для інвестицій вказують на необхідність послідовної державної 

політики в напрямі розширення фінансових можливостей підприємств 

аграрного сектору 
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The issue of the day of market economy of Ukraine is strengthening of financial 

safety of business entities  in the agrarian sector of economy,  as agriculture as 

strategic industry grows production volumes annually, unlike other industries and 



needs sufficient financial providing. The substantial diminishing of own money, 

imperfect mechanism of the bank crediting, unattractiveness of industry of 

agriculture, for investments specify on the necessity of successive state the 

unattractiveness of industry of agriculture for investments is specified on the 

necessity of successive public policy for direction of expansion of financial 

possibilities of enterprises agrarian a sector  
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Вступ. Ефективне функціонування аграрного сектора економіки України є 

підґрунтям продовольчої безпеки держави. Однією із основних умов його  

стабільного розвитку та нарощування темпів агропромислового виробництва є 

достатнє фінансове забезпечення.  

Зміна економічної концепції розбудови незалежної держави передусім 

вимагає створення нових, ефективних систем управління фінансовими 

ресурсами підприємства, що дасть можливість забезпечити належний рівень 

фінансової безпеки підприємства та досягти ефективного використання всіх 

видів ресурсів [1, С.80]. 

Вплив кризи негативно позначився на ефективності підприємницької 

діяльності підприємств, що проявилося в уповільнені їх ділової активності. 

Тому особливо важливим є зміцнення фінансової безпеки суб’єктів  

підприємницької діяльності аграрного сектору економіки, оскільки саме 

сільське господарство як стратегічна галузь щороку нарощує обсяги 

виробництва,  на відміну від інших галузей, і потребує достатнього фінансового 

забезпечення. 

Належний рівень фінансового забезпечення стратегічних підприємств 

відіграє помітну роль у системі безпеки національної економіки: завдяки йому 

можливе реальне економічне зростання, зміцнення фінансового потенціалу, 

наповнення бюджетів, розвиток фінансових відносин на різних рівнях 

системної ієрархії управління, підтримання нормальної життєдіяльності 

суспільства [ 2,  С.118-127.] 



Концептуальні засади вдосконалення механізмів фінансового забезпечення 

діяльності підприємств у контексті безпеки держави знайшли відображення в 

працях О. Барановського, О. Васюка, Н. Дацій, М. Мельник  та інші. 

Метою статті є аналіз стану фінансового забезпечення підприємств 

аграрного сектору економіки та визначення шляхів удосконалення державної 

політики в цьому напрямі. 

Фінансове забезпечення аграрного підприємства характеризує такий стан 

фінансових ресурсів, за якого підприємство може маневрувати грошовими 

коштами для забезпечення безперервного процесу фінансово-господарської 

діяльності, а також оновлення та розширення його фондів, тобто задовольняє 

потреби підприємства відповідно до стратегії його розвитку [3, С.61 ]. 

На думку Дем’яненка М.Я. «фінансові ресурси відіграють специфічну роль 

в економіці: вони не тільки забезпечують безперервність виробництва, а й 

прискорюють його… Практично фінансові ресурси – це той єдиний елемент 

економічних ресурсів підприємства, які з мінімальними часовими втратами 

трансформуються у будь-які інші необхідні підприємству ресурси» [4, С.21]. 

На думку Лишанського М.П. [5, С.4], «без стабільного й ефективного 

фінансового забезпечення аграрних формувань неможливо досягти високих 

фінансових результатів, проведення інтеграційних процесів у галузі. Крім того, 

на думку автора, механізм фінансового забезпечення  не є раз і назавжди 

застиглим явищем, він має постійно вдосконалюватися». Розрізняють 

забезпечувальну та регулятивну дію фінансового забезпечення діяльності 

господарюючих суб’єктів.  

Забезпечувальна  дія проявляється у встановленні джерел фінансування, 

тобто покриття повсякденних потреб і характеризує пасивний вплив 

фінансового  забезпечення. Регулятивна дія здійснює вплив через виділення 

достатніх обсягів коштів та через конкретну форму фінансового забезпечення 

[6, С.115 ]. 

Аграрний сектор економіки  має свої специфічні галузеві особливості 

функціонування, що відображається на формуванні та використанні фінансових 



ресурсів аграрних підприємств. Такими специфічними особливостями  

аграрного сектора  є сезонність виробництва, вплив природно-кліматичних  

факторів на процес виробництва, нерівні умови  функціонування на ринку в 

порівнянні з іншими галузями економіки.  

Головним джерелом фінансування діяльності підприємств сільського 

господарства залишаються власні кошти, за рахунок яких освоюється понад 

60% капіталовкладень. Однак, сучасний стан соціально-економічного розвитку 

України характеризується істотним зменшенням можливостей фінансування 

розвитку підприємств за рахунок власних коштів, розраховувати на прибуток, 

як одне з основних джерел фінансування аграрних підприємств, особливо не 

приходиться, тому  фінансування  може здійснюватися за рахунок позикових 

коштів. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах 

фінансування становить близько 15%.  

Істотне зменшення можливостей фінансування розвитку підприємств за 

рахунок  власних  коштів суб’єктів підприємництва, на думку Юрків Н.Я. [2, 

C.119] спричинене «обмеженістю  власного капіталу, прибутку,  що 

залишається в розпорядженні  підприємств»,  «значною кредиторською 

заборгованістю», «високою регіональною концентрацією ринків збуту 

продукції підприємств основних видів економічної діяльності, що істотно 

обмежує можливості подальшого збільшення обсягів господарської  діяльності, 

а отже, унеможливлює підвищення фінансової спроможності» та недостатньою 

фінансовою стійкістю й ліквідністю». Так, за підсумками господарювання у 

2011 р. фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до 

оподаткування становив у промисловості 64,6 млрд. грн., а в сільському 

господарстві – 14,7 млрд. грн.. Відповідно, частка підприємств, котрі зазнали 

збитку, у їхній загальній кількості дорівнювала в промисловості 40,8%, у 

сільському господарстві – 14,9%... Так, на 1 липня 2011 р. частка кредиторської 

заборгованості в загальній сумі активів підприємств сільського господарства 

дорівнювала 18,0% , промисловості – 38,0%, будівництва – 34,2%, транспорту 

та зв’язку – 42,2% . 



Недосконалою залишається в Україні практика фінансування підприємств 

аграрного сектору економіки комерційними банками – основними кредиторами 

країни,  зокрема,  недосконалим залишається механізм  банківського 

кредитування, що проявляється в незначних обсягах наданих кредитів 

підприємствам АПК та наявності прострочених банківських кредитів; високих 

процентних ставках за кредитами; завищених вимогах до застави позичальників 

тощо. 

Залучення в процес фінансування підприємницької діяльності аграрних 

підприємств достатніх коштів вітчизняних і іноземних інвесторів також 

залишається певною перепоною через непривабливість галузі сільського 

господарства для інвестицій. 

Як наслідок, «протягом перших 18 років інвестиції в аграрний сектор 

практично взагалі  не залучалися… протягом 2007-2010 рр.. частка інвестицій у 

аграрний сектор  не перевищувала 1-1,2%, в той час як наприклад, в 

промисловості вона коливалась у межах 11,3-21,1%» « [7, C.17]. 

Обсяг інвестицій у основний капітал за 2011 р. становить 238,175 млрд. 

грн.  при цьому частка інвестицій у розвиток підприємств промисловості в їх 

загальному обсязі  дорівнює 36,2%, а сільського господарства, мисливства та 

лісового господарств – тільки 7,7%. [2, C.121]. 

Дем’яненко М.Я. [6, С.67] вважає, що вдосконалити фінансове 

забезпечення сільського господарства можна, якщо «забезпечити 

широкомасштабне залучення комерційного капіталу у сферу 

сільськогосподарського виробництва створенням приватним інвесторам 

вигідних умов вкладення фінансових ресурсів і надання державних гарантій їх 

збереження та повернення. 

Сьогодні  економіка аграрного сектора потребує збільшення інвестування 

в цю галузь, що сприятиме формуванню конкурентоспроможного 

агропромислового виробництва та вирішуватиме  проблему продовольчої 

безпеки країни.  



Кредитні відносини між банками і аграрними підприємствами з 

урахуванням специфіки аграрного виробництва мають здійснюватися шляхом 

[9, C.3]: 

- встановлення диференційованих термінів видачі короткострокових 

кредитів для підприємств окремих галузей АПК; 

- надання кредитів заготівельним, переробним і торговим підприємствам 

під заставу фактично закупленої продукції та у вигляді авансів із 

використанням їх для розрахунків за одержану сільськогосподарську 

продукцію й сировину; 

- передачі заборгованості сільськогосподарських підприємств по кредитах 

заготівельним і переробним підприємствам у межах вартості зданої та 

неоплаченої продукції.  

Кириченко  О. [8, C.47] вирішення проблеми кредитного забезпечення 

вбачає  у вдосконаленні законодавства щодо кредитних спілок як основних 

кредиторів малого і середнього бізнесу та  наголошує на важливості побудови 

системи сільської кооперації зауважуючи те, що «щорічно з бюджету 

виділяються значні кошти на механізм компенсацій сільгоспвиробникам 

процентних ставок за банківськими кредитами, а кредити комерційних банків 

отримують як правило, сильні господарства». 

Зважаючи на сучасний стан фінансового забезпечення функціонування й 

розвитку підприємств аграрного  сектору економіки, існує об’єктивна потреба 

стимулювання  банківських установ, які активно кредитують аграрні 

підприємства через запровадження податкових пільг для них.  

Висновки. Отже,   розвиток сільського господарства України  в умовах 

ринкових перетворень можливий за умови ефективного функціонування 

підприємницьких структур на селі, підвищення прибутковості  яких  залежить 

від належного фінансового забезпечення.  Покращенню фінансового 

забезпечення розвитку агропромислового виробництва сприятиме послідовна 

державна політика, спрямована на підтримку підприємницької активності 



аграрного бізнесу через розширення фінансових можливостей аграрних 

підприємств  залучати ресурси з різних джерел. 
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