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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

Агросфера представляє складну соціально-економічну і одночасно вразливу агробіологічну систему 

природи суспільства, особливістю якої є диверсифікованість функцій життєзабезпечення (виробництво 

продовольства і сировини), життєдіяльності (умови і якість життя сільського населення), 

життєоблаштування (освоєність територіального середовища проживання) [1]. Не дивлячись на те, що 

аграрний сектор економіки є системоутворюючим для України, значених позитивних фінансових 

результатів і фінансових ресурсів сектор поки не має.  

Сільськогосподарські підприємства змушені функціонувати в умовах непередбачуваності та 

невизначеності. Насамперед це обумовлено нестабільністю інфраструктури аграрних ринків, 

диспаритетом цін, залежністю виробництва від природних умов, що робить його ризиковим. Також 

істотними характеристиками діяльності виробників продукції є обмеженість землі як основного фактора 

виробництва, сезонний характер виробництва. Все це обумовлює необхідність формування економічної 

безпеки сільськогосподарських підприємств. У сільськогосподарських підприємствах ризик виникає на 

всіх стадіях господарського процесу: посів та догляд за культурами, збирання врожаю, транспортування, 

робота технічних засобів, залучення інвестицій, інфраструктура ринку, найм сезонних працівників та у 

багатьох інших випадках. Крім того, сільське господарство, на відміну від інших галузей національного 

господарства, має специфічну причину появи невизначеності – природні чинники, від яких залежать 

кінцеві результати господарювання. Тому для досягнення належного рівня економічної безпеки суб’єктів 

господарювання необхідно враховувати весь спектр факторів, від яких залежить ефективність 

функціонування підприємства в умовах жорсткої конкуренції [2]. 

На жаль, українські суб'єкти підприємництва в аграрному секторі часто стикаються зпроблемою 

фінансування. В Україні залишається недосконалою практика фінансування фінансовокредитними 

установами (банками, інвестиційними, лізинговими і трастовимикомпаніями, фондами) підприємств 

сільськогогосподарства. Недосконалість механізму банківського кредитування суб'єктів підприємництва 

аграрного сектора проявляється в незначних обсягах наданих кредитів, високих процентних ставках за 

кредитами, наявності прострочених банківських кредитів, уповільненні темпів зростання обсягів 

кредитування підприємств [3]. 

Забезпечення аграрного сектора України спрямовано на підвищення ефективності виробництва и 

прибутковості. Починаючи з 2017 року в законі України «Про державний бюджет на 2017 рік» 

прописаний новий механізм для підтримки агропромислового комплексу. За 2018 рік держава 

компенсувала підприємствам аграрного сектору 25% кредитів банків. В цілому, росту підтримки 

розвитку аграрного сектору не спостерігалося. Реальний об’єм фінансування не досягає заявлених 

показників, через що сільськогосподарські підприємства змушені брати кредити, які їм не 

компенсуються. В сільськогосподарській галузі України не вдалося створити умови для іноземних 

інвестицій. Необхідно покращити якість продукції, збільшити ринкову вартість.  

Щоб забезпечити фінансову стабільність галузі впродовж тривалого періоду, необхідно постійно 

стежити за фінансовим станом її суб'єктів господарювання, оперативно реагувати на зміни, вивчати їх 

закономірність і причини відхилення від критичної межі задовільної оцінки за ознаками фінансової 

стійкості, платоспроможності, вживати заходи для підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності [4]. Для підвищення фінансової безпеки необхідно організувати постійний моніторинг, 

забезпечити високий рівень капіталізації, розробити та запровадити методологічне забезпечення безпеки. 
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