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Стаття присвячена дослідженню актуальних питань фінансового забезпечення
діяльності підприємств аграрного сектору України. Здійснено теоретичний аналіз
підходів до фінансування у продовольчому підкомплексі. Досліджено стан державної
пітримки агровиробників. Обґрунтовано доцільність поступового переходу від прямого
субсидування до загальної підтримки сільськогосподарських підприємств та фермерів.
Використано системний метод для дослідження наукових підходів щодо фінансової
підтримки аграрного виробництва на основі комплексного аналізу його структурних
елементів. Значна увага приділена аналізу сучасного стану фінансування різних категорій
виробників. За допомогою методу системного аналізу оцінено теоретично-методологічні
підходи до розуміння сутності фінансового забезпечення сільськогосподарського
виробництва. Виявлено особливості у трактуванні різними вченими суті та стратегіїї
фінансування аграрного сектору. Проаналізовано структуру джерел фінансового
забезпечення АПК за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного
бюджету. Досліджено виконання програм підтримки сільськогосподарників. Розкрито
роль та значення фінансового забезпечення та визначено його вплив на економіку.
Запропоновано напрями вдосконалення існуючих наукових положень щодо визначення
стратегічної моделі фінансування АПК на основі комплексного аналізу різних варіантів.
Досліджено та розкрито суперечності і відмінності сучасних наукових підходів до
трактування напрямів фінансової підтримки агровиробників. На основі цього
запропонований власний підхід до формування стратегічної моделі фінансування АПК,
який базується на поступовому переході від прямого субсидування до загального
фінансування з використанням програм пільгового кредитування та підтримки наукових
досліджень. На підставі запропонованої стратегії фінансового забезпечення підприємств
аграрного сектору розроблені практичні рекомендації, які є науковою базою для
вдосконалення взаємодії її елементів. Використання пропозицій державними органами та
науковими установами дозволить забезпечити необхідну підтримку агровиробникам,
підвищити ефективність та конкурентоздатність власного виробництва, рівень
продовольчої та економічної безпеки країни.
Ключові слова: стратегія, фінансування, фінансова підтримка, субсидія, модель,
сільськогосподарське виробництво, продовольство.
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The article is devoted to the research of actual problems of financial support of the activity
of enterprises of the agricultural sector of Ukraine. Theoretical analysis of approaches to
financing in the food subcomplex is carried out. The state of the government support of
agricultural producers is investigated. The expediency of a gradual transition from direct
subsidization to general support for agricultural enterprises and farmers is substantiated. A
systematic method was used to investigate scientific approaches to financial support for
agricultural production based on a complex analysis of its structural elements. Considerable
attention is paid to the analysis of the current state of financing of different categories of
producers. Using the method of systematic analysis, theoretical and methodological approaches
to understanding the nature of financial support for agricultural production have been evaluated.
The peculiarities in the interpretation by different scientists of the nature and strategy of financing
the agrarian sector are revealed. The structure of sources of financial support of agroindustrial
complex at the expense of general and special funds of the state budget is analyzed.
Implementation of agricultural support programs has been investigated. The role and importance
of financial security is revealed and its impact on the economy is determined. The directions of
improvement of the existing scientific provisions on definition of a strategic model of financing of
agroindustrial complex based on complex analysis of different options are offered. Contradictions
and differences of modern scientific approaches to interpretation of directions of financial support
of agricultural producers are investigated and revealed. On this basis, we propose our own
approach to the formation of a strategic model of financing of agroindustrial complex, based on
the gradual transition from direct subsidization to general financing using preferential lending
programs and support of scientific research. Based on the proposed strategy of financial support
of agricultural enterprises, practical recommendations have been developed, which are the
scientific basis for improving the interaction of its elements. The use of proposals by state bodies
and scientific institutions will provide the necessary support to agricultural producers; improve
the efficiency and competitiveness of their own production, the level of food and economic security
of the country.
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