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В економіці України аграрний сектор відіграє ключову роль, формуючи 

економічну та продовольчу безпеку країни, володіючи всіма необхідними 

багатствами, щоб стати провідним виробником світової аграрної продукції. 

Практично у всьому світі аграрний сектор має дієву державну підтримку, що 

зумовлено як специфікою аграрного виробництва, так і його надзвичайно 

важливим значенням для національної безпеки будь-якої країни. Зокрема, 

країни Європейського Союзу, США, Японія мають довготривалий історичний 

досвід функціонування системи державної підтримки аграрного сектору [1]. 

Аналіз фактичних і потенційних результатів господарювання вітчизняних 

суб’єктів господарювання свідчить, що їхня продуктивність залишається нижче 

середніх світових показників. Однією з найважливіших причин такого слабкого 

рівня розвитку аграрного сектору є низка проблем щодо його фінансового 

забезпечення [2]. 
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Недостатнє фінансове забезпечення аграрного сектору, впливає не лише 

на зниження ефективності та продуктивність показників, але і несе низку 

ризиків несприятливого характеру, що призводить до дестабілізації всієї 

економіки країни. 

Питання щодо фінансової підтримки та регулювання аграрного сектору 

досліджували М. Герасимчук [1], О. Лемішко [2], В. Антонова [3], В. Осташко 

[3], С. Дем’яненко [3], В. Лебідь [3] та ін.  

Щодо закордонних авторів, дослідження яких було спрямоване на 

вивчення фінансового забезпечення аграрного сектору за допомогою 

бюджетної підтримки на рівні розвинених країн, відмітимо К. Бородіна [3], 

Б. Пошкуса [3] та ін.  

Підприємства аграрного сектору, особливо в умовах пандемії, не в змозі 

самостійно задовольнити потреби у фінансових ресурсах власними силами, 

тому постає необхідність у забезпеченні їх діяльності за допомогою зовнішніх 

джерел фінансування.  

За рахунок кредитів відбувається формування основних засобів та 

оборотних коштів, здійснюються розрахунки між товаровиробниками, 

відбувається збільшення обсягу грошової маси, прискорюються процеси 

реального накопичення, виробничого і соціального розвитку підприємств 

аграрного сектору [4]. 

Досвід регулювання фінансової та державної підтримки аграрного 

сектору в розвинених країнах свідчать, що [3]: 

 - більшість країн здійснюють політику державного впливу на розвиток 

сільського господарства переважно економічними методами;  

- державна підтримка передбачає здійснення цільових фінансових 

програм через фінансування окремих видів діяльності, пільгового 

кредитування; 

 - пільговий вплив оподаткування існує практично в усіх країнах і 

реалізується в основному через встановлення мінімальних ставок 

оподаткування та забезпечення гарантованого неоподатковуваного мінімуму. 

Специфіка економіки нашої країни не в змозі повністю перейняти досвід 

розвинених країн, але їй необхідно підвищити результати механізмів 

державного контролю. Однак, формування цілісної системи державного 

регулювання з метою попередження можливих випадків виникнення та 

мінімізації кризових явищ потребує змін у механізмі регулювання державної 

політики [2]. 

Отже, державна підтримка розвитку аграрного сектору не має належної 

ефективності та контролю. Зокрема, фінансове забезпечення аграрного сектору 

економіки є недостатнім, а існуючі механізми фіскальної політики не дають 

позитивних результатів. Задля мінімізації кризових явищ та удосконалення 

системи бюджетного фінансування та підтримки, необхідно здійснювати 

належний контроль за діяльністю бюджетних установ з метою підтримки 

аграрного сектору, а також їх модернізації з метою реалізації державної 

політики. 
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