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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Практика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств 

свідчить про те, що з переходом на новий ринковий механізм господарювання, 

більшість з них не створили ефективну систему фінансової діяльності, основою 

якого є управління формуванням, розміщенням та використанням фінансових 

ресурсів. Тому існує потреба у пошуку ефективних форм та методів 

фінансового забезпечення сільського господарства та здатності фінансового 

сектора щодо забезпечення його розвитку з урахуванням особливостей 

здійснення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств країні 

Європейського Союзу [1]. 

Створення досконалої системи фінансового забезпечення – одна з 

основних умов ефективного функціонування галузей економіки. Кожна країна 

має свої особливості фінансового забезпечення розвитку сільського 

господарства, яка визначається теоретичними засадами.  

Фінансове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств 

України в нинішніх умовах здійснюється переважно в трьох формах: 

самофінансування; кредитування на основі мобілізації та перерозподілу 

тимчасово вільних коштів; бюджетне фінансування державних і регіональних 

програм і проектів на безповоротній основі за рахунок коштів державного і 

місцевого бюджетів. Дається взнаки непідготовленість агроформувань до 

роботи в ринкових умовах, низька платоспроможність більшості з них, 

відсутність послідовної державної політики щодо диспаритету цін, складність 

отримання кредитів взагалі й пільгового зокрема. Всі ці чинники зумовлюють 

постійну нестачу фінансових ресурсів та обмежують діяльність і розвиток 



сільськогосподарських товаровиробників.  Вагомою проблемою фінансового 

забезпечення аграрного сектора є вкрай низький рівень кредитозабезпеченості 

сільськогосподарських виробників [2]. 

Головною передумовою вирішення проблеми доступу до фінансових 

послуг за прийнятною ціною, як свідчить світовий досвід, є створення правових 

та інституційних засад формування ліквідної застави майном та іншими 

активами. Зокрема, вирішальну роль для розвитку сільського господарства 

повинно відігравати іпотечне фінансування. 

З метою вдосконалення фінансової дільності сільського господарства 

України необхідно: підвищення дієвості та ефективності державної підтримки 

галузі; якісного розвитку фінансової інфраструктури аграрного сектора 

(створення системи кооперативних банків, розвиток кредитних спілок, 

лізингових, страхових та інвестиційних компаній, функціонування потужних 

аграрних бірж, розвиток ринку цінних паперів та ін.); вдосконалення системи 

кредитування підприємств АПК (застосування пільгового кредитування, 

збільшення частки довгострокових позик, розвиток іпотечного кредитування 

тощо); подальший розвиток страхування майна, фінансових та 

підприємницьких ризиків; оптимізація та стабільність оподаткування 

сільськогосподарських підприємств тощо [2]. 
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