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Анотацiя. У статтi проведено аналіз фінансово-еко-
номічних показників сільського господарства України. 
Встановлено, що особливості сільськогосподарського 
виробництва значно впливають на функціонування га-
лузі. Придiлено увагу традиційним джерелам фінансо-
вих ресурсів сільськогосподарських підприємств. Фі-
нансове забезпечення розвитку сільського господарства 
як фактор забезпечення фінансової безпеки реалізуєть-
ся шляхом розширення джерел фінансових ресурсів 
підприємств галузі. 
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Постановка проблеми. Формування ефективної структури 
фінансування сільського господарства, що безпосередньо впли-
ває на рівень фінансової безпеки його розвитку, знаходиться у 
центрі уваги багатьох вітчизняних та закордонних учених, але 
необхідно акцентувати увагу, що лауреатами Нобелевської пре-
мії Ф. Модільяні та М. Міллером було доведено унікальність 
доцільної структури фінансових ресурсів для кожного підпри-
ємства [1]. Варіативність використовуваних джерел фінансових 
ресурсів за оптимальної концентрації дає змогу забезпечити 
фінансову безпеку розвитку сільського господарства. Крім 
того, структура фінансових ресурсів має тісний взаємозв’язок 
із ринковою вартістю господарюючого суб’єкта, що засвідчує 
актуальність досліджуваного питання в контексті фінансової 
безпеки сільського господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
проблеми фiнансового забезпечення розвитку сiльського 
господарства як фактора його фінансової безпеки присвя-
чено праці багатьох як вітчизняних, так i закордонних нау-
ковців: Н.С. Мєдвєдкової, О.О. Непочатенко, О.Є. Гудзя, 
В.А. Шинкара, К.Ф. Черкашиної, В.Я. Плаксієнка, О. Бєлікова, 
К.В. Лозінської, О.Я. Стойко, Д.М. Черваньова, С.А. Власюка 
та ін. Проте аналіз робіт, опублікованих за результатами нау-
кових розробок у цьому напрямі, доводить, що у вітчизняній 
науковій літературі бракує системного дослідження окремих 
питань, присвячених цій тематиці.

Мета статті полягає у визначенні фiнансового забезпе-
чення розвитку сiльського господарства як фактора його фінан-
сової безпеки та аналізі шляхів залучення альтернативних дже-
рел фінансування.

Виклад основного матеріалу дослiдження. Аналіз фінан-
сово-економічних показників сільського господарства України 
дав змогу виявити, що в структурі фінансових ресурсів най-
більша частка належить власному капіталу підприємств як 
головному джерелу їх утворення. Безумовно, наявність влас-
ного капіталу має безліч переваг для забезпечення фінансової 
безпеки підприємства, але разом із тим має певний перелік 
обмежень, які стримують ефективне їх функціонування та роз-
виток. Особливо дане питання загострюється в умовах фінан-

сової кризи країни, яка посилила інфляцію та дестабілізувала 
валютні курси. Таким чином, власний капітал більшості під-
приємств сільського господарства виявився незахищеним від 
дії зазначених умов, що віддзеркалилося порушенням фінансо-
вої безпеки досліджуваної галузі. 

Провівши дослідження, вчені висунули теорію Моділья-
ні-Міллера, яка, крім іншого, доводила доцільність викори-
стання позикових ресурсів. Дане дослiдження не позбавлене 
певних недоліків, у результаті нівелювання яких виникла 
теорія компромісів, що базується на припущенні, відповідно 
до якого «за низького рівня левериджу виявляються переваги 
позикового фінансування» [2]. Це пояснюється тим, що серед-
ньозважена вартість капіталу (WACC – Weight average cost of 
capital) знижується разом із левериджем, тоді як капіталізація 
збільшується. Відповідно, рівень левериджу, за якого вартість 
податкових пільг приблизно дорівнює витратам банкрутства, 
визначає оптимальну структуру капіталу.

Особливості сільськогосподарського виробництва значно 
впливають на функціонування галузі, що передусім віддзерка-
люється на його фінансовому забезпеченнi. Наявна структура 
фінансових ресурсів, яка протягом останніх років є відносно 
стабільною, не здатна задовольнити в повному обсязі потреби 
галузі, а концентрація власного капіталу як пріоритетного дже-
рела фінансування знижує мобільність та адаптивність госпо-
дарюючих суб’єктів до світових тенденцій. Сучасні умови між-
народних аграрних ринків мають дуже високі орієнтири, на які 
необхідно рівнятися вітчизняним виробникам. Передусім це 
стосується якості виробництва та засобів виробництва. 

Більшість господарюючих суб’єктів галузі не може здійсню-
вати сільськогосподарську діяльність із використанням сучас-
ного технічного оснащення, використовувані технології часто 
морально застарілі, а наявність на ринку дрібних виробників 
(господарств населення), які взагалі не підлягають об’єктивному 
аналізу, порушують фінансову безпеку галузі, що передусім має 
вплив на ринкову конкурентоздатність продукції. Першопри-
чиною такого становища варто назвати низький рівень фінан-
сового забезпечення, адже оновлення технічного оснащення 
виробництва вимагає значних капіталовкладень. І ми отримуємо 
замкнуте коло порушення фінансової безпеки: низька якість 
продукції та висока собівартість виробництва знижують при-
бутки господарюючих суб’єктів; отримуючи низькі прибутки, 
господарюючі суб’єкти не мають можливості збільшити обсяг 
фінансових ресурсів; за відсутності достатнього обсягу фінансо-
вих ресурсів господарюючі суб’єкти не мають змоги поліпшити 
якість виготовленої продукції, знизити її собівартість і, як наслі-
док, зміцнити ринкову позицію, щоб отримати більші прибутки 
й збільшити обсяг фінансових ресурсів і так далі.

Серед традиційних джерел фінансових ресурсів сільсько-
господарських підприємств, які включають власний капітал, 
банківське кредитування та інвестиції, існують альтернативні, 
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до яких входить, зокрема, лізинг. Розвиток сільського госпо-
дарства одночасно із розвитком ринкової економіки передбачає 
передусім забезпечення високого рівня конкурентоздатності та 
фінансової безпеки, що вимагає залучення достатнього обсягу 
фінансових ресурсів та ефективне управління ними. 

Обмеженість фінансових ресурсів у сільському господар-
стві викликає погіршення його фінансової безпеки. Найбільше 
це питання стосується матеріально-технічної бази виробни-
цтва, висока вартість якої є непід’ємною для малих та серед-
ніх підприємств. Це впливає на зниження якості виробництва, 
погіршення експортного потенціалу галузі, оскільки зменшу-
ється парк нової високоефективної сільськогосподарської тех-
ніки, а капітальний і поточний ремонти наявної не проводяться 
через високу вартість запасних матеріалів. У результаті, як 
зазначають науковці, загальні втрати сільського господарства, 
пов’язані з нестачею та низьким технічним станом машин, 
лише по врожаю становлять 30%, а через перевищення витрат 
паливно-мастильних матеріалів – 10–12%. Разом із тим рівень 
забезпеченості сільськогосподарською технікою становить 
40–58%, з яких 90% відпрацювали амортизаційний термін, 
рівень зносу технічного обладнання перевищує 70%, тоді як 
виробничі потужності вітчизняного сільськогосподарського 
машинобудування завантажені не більше ніж на 20%.

Виробництво сільськогосподарської продукції має бути 
забезпечене високотехнологічними засобами, щоб залиша-
тися конкурентоздатними на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Техніко-технологічне оснащення виробництва для 
забезпечення та посилення рівня фінансової безпеки розвитку 
сільськогосподарських підприємств за умов обмеження інших 
фінансових ресурсів або для ефективного використання наяв-
них можливе завдяки використання лізингу – сучасного інстру-
менту, який поєднує в собі ознаки оренди й кредиту. Крім того, 
ключовою перевагою лізингу перед кредитуванням варто наз-
вати відсутність застави, яка для сільського господарства часто 
виступає проблемним питанням. Останнім часом на ринку 
лізингових послуг найбільшого поширення набув саме фінан-
совий лізинг. Також застосування лізингових послуг має низку 
переваг у разі оновлення основних виробничих фондів: підпри-
ємствам надається державна підтримка на придбання техніки 
на умовах лізингу; предмет лізингу обліковується на балансі 
лізингової компанії; під час укладання договору лізингу не 
вимагається наявність застави; досить гнучкою є система 
лізингових платежів (раз на місяць, раз у квартал, після закін-
чення дії договору тощо); лізингова компанія бере на себе всі 
витрати з оформлення лізингового договору, страхування пред-
мета лізингу та подальшого його обслуговування; лізингоодер-
жувач має змогу самостійно вибрати предмет лізингової угоди 
та його виробника; лізинг сприяє залученню іноземних інвес-
тицій у формі машин та устаткувань для сільськогосподарських 
підприємств.

Як показали результати проведеного аналізу, в Україні 
кредити відіграють важливу роль у фінансовій безпеці роз-
витку сільського господарства. За роки незалежності стан 
кредитного забезпечення галузі зазнав значних реформ. Ґрун-
туючись на проведених емпіричних дослідженнях учених, 
особливу роль у вирішенні проблем забезпечення сільського 
господарства позиковими фінансовими ресурсами відіграє 
механізм здешевлення кредитів шляхом компенсації відсо-
ткових ставок. У 2015 р. та 2016 р. (планово) передбачено 
«фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі 
шляхом здешевлення кредитів» [3].

Компенсація, відповідно до даної програми, надається на 
конкурсній основі підприємствам сільського господарства за 
кредитними угодами. У 2015 р. було визначено, що відповідна 
компенсація надається за умови, що «сума відсотків за користу-
вання кредитами та розмір плати за надання інших банківських 
послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розра-
хункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, 
управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не пере-
вищують 30% річних». У 2016 р. цей порядок передбачає певні 
зміни, а саме «за умови, що сума відсотків за користування кре-
дитами не перевищує облікової ставки Національного банку, 
збільшеної на 3 відсоткових пункти на момент укладання дого-
вору. При цьому витрати з надання інших банківських послуг, 
пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове 
обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управ-
ління кредитами, консультаційні послуги тощо), не підлягають 
компенсації». 

Зокрема, рішення про надання фінансової підтримки при-
ймаються на засіданні конкурсної комісії, а право першочерго-
вості отримують такі господарюючі суб’єкти: під час прийняття 
рішення щодо надання компенсації перевага надається пози-
чальникам «у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік 
до 10 млн. грн.; у другу чергу – які провадять діяльність із виро-
щування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, 
іншої великої рогатої худоби». Компенсація надається в обсязі 
50% облікової ставки Національного банку (на дату нараху-
вання відсотків), але не вище розмірів, передбачених кредит-
ними договорами. Враховуючи вищезазначене, варто заува-
жити, що протягом 2014–2016 рр. обсяг фінансової підтримки 
залишився незмінним (300 млн. грн., або близько 12 млн. грн. 
на одну область України) на відміну від умов отримання та 
відсоткової ставки НБУ. Право на отримання цих коштів має 
незначна частка господарюючих суб’єктів, а враховуючи, що 
для її отримання необхідно виконати цілу низку умов, значна 
частка підприємств взагалі не подає заявку на їх отримання. 

Відповідно до наведених даних, така фінансова підтримка, 
безумовно, є важливою для забезпечення фінансової безпеки 
розвитку сільського господарства, але потребує вдосконалення. 
Передусім, на нашу думку, її обсяги мають бути значно підви-
щеними і залежати від стану сільського господарства, націо-
нальної економіки та потреб господарюючих суб’єктів. Роль 
держави у забезпеченні фінансової безпеки галузі не повинна 
мати характер «постійного джерела фінансових ресурсів», а 
мати на меті стимулювання високоякісного сільськогосподар-
ського виробництва, здатного підтримати продовольчу та наці-
ональну безпеку. 

Також доцільною є зміна умов надання права на отримання 
фінансової підтримки: визначити умовою отримання фінансо-
вої підтримки показники фінансової безпеки (зокрема, коефіці-
єнти фінансової залежності, фінансової стабільності, співвід-
ношення залученого і власного капіталу, коефіцієнт фінансової 
незалежності (автономії), маневреності власних засобів, кон-
центрації позикового капіталу, поточних зобов’язань, довго-
строкових зобов’язань, залучення оборотних активів у дебітор-
ську заборгованість. Саме аналіз даних показників дасть змогу 
комісії мати об’єктивну характеристику стану підприємства, 
його здатності до виконання кредитних зобов’язань та необхід-
ності в компенсації кредитів. Також пріоритетними мають бути 
стратегічні та низькорентабельні види діяльності (як у регіо-
нальному вимірі, так і загальнонаціональному). 
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Альтернативним інструментом залучення кредитних фінан-
сових ресурсів для підтримання фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства нині є аграрні розписки – товаророзпо-
рядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, 
яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільсько-
господарської продукції або сплатити грошові кошти на визна-
чених у ньому умовах.  Відповідно до прийнятого 6 листопада 
2012 р. Закону України «Про аграрні розписки», сільсько-
господарським товаровиробникам надаються особливі умови 
для кредитування під заставу майбутнього врожаю. Механізм 
надання аграрних розписок перейшов у практику вітчизняних 
підприємств із Бразилії, товарообіг за якими становить близько 
5 млрд. дол. США. Вченими встановлено зростання в два рази 
товарообігу зернових культур, головним фактором якого вважа-
ють аграрні розписки. 

Фінансова аграрна розписка – це аграрна розписка, що 
встановлює безумовне зобов’язання боржника сплатити гро-
шову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником 
і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогоспо-
дарську продукцію або живі тварини у визначеній кількості та 
якості [4]. Виконання боржником зобов’язань за фінансовими 
аграрними розписками здійснюється лише в безготівковій 
формі. Аграрна розписка встановлює забезпечення виконання 
зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його 
майбутнього врожаю або живих тварин. Предметом такої 
застави може бути виключно майбутній урожай сільськогоспо-
дарської продукції або живі тварини, що є предметом аграрної 
розписки. Розмір застави повинен бути не меншим за розмір 
зобов’язання за аграрною розпискою. На день видачі аграрної 
розписки майбутній урожай сільськогосподарської продукції 
або живі тварини не можуть перебувати в інших заставах ніж за 
аграрними розписками. У момент збору врожаю або отримання 
продукції тваринного походження предметом застави стає від-
повідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції. 
Обов’язок доведення походження зібраної сільськогосподар-
ської продукції покладається на боржника за аграрною роз-
пискою. Застава майбутнього врожаю сільськогосподарської 
продукції або живих тварин за аграрною розпискою наділяє 
кредитора правом у разі невиконання боржником зобов’язання 
за аграрною розпискою у порядку примусового виконання 
зобов’язання боржника за аграрною розпискою одержати задо-
волення вимог за рахунок заставленого майбутнього врожаю 
сільськогосподарської продукції або живих тварин переважно 
перед іншими кредиторами цього боржника за аграрною роз-
пискою. 

Задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою за 
рахунок заставленого майбутнього врожаю сільськогосподар-
ської продукції або живих тварин здійснюється за вибором 
кредитора за аграрною розпискою будь-яким незабороненим 
законом способом, у тому числі шляхом передачі йому права 
власності на предмет застави в рахунок погашення майнового 
зобов’язання боржника за товарною аграрною розпискою, 
наділення кредитора за аграрною розпискою правом доростити 
заставлений майбутній урожай сільськогосподарської продук-
ції або живих тварин, зібрати врожай сільськогосподарської 
продукції самостійно або уповноваженою особою та погасити 
майнове зобов’язання боржника за товарною аграрною роз-
пискою шляхом набуття права власності на таку зібрану сіль-
ськогосподарську продукцію або погасити грошове зобов’я-
зання боржника за фінансовою аграрною розпискою шляхом 
укладення договору купівлі-продажу заставленої сільсько-

господарської продукції (живих тварин) з іншою особою-по-
купцем (у тому числі шляхом укладення договору на публіч-
них торгах) та отриманням у рахунок виконання зобов’язань 
боржника за аграрною розпискою плати за таким договором. 
Витрати, понесені кредитором за аграрною розпискою на 
дорощування та збір врожаю заставленої сільськогосподар-
ської продукції, відшкодовуються боржником за аграрною роз-
пискою окремо в порядку, передбаченому законодавством для 
відшкодування майнової шкоди [4].

У разі загибелі посівів майбутній урожай, який виступає 
предметом застави, або сільськогосподарських тварин, що є 
предметом застави за аграрними розписками, боржник за аграр-
ною розпискою зобов’язаний за погодженням із кредитором за 
аграрною розпискою замінити предмет застави іншим анало-
гічним або рівноцінним майном, про що на аграрній розписці 
робиться напис, який скріплюється підписами уповноважених 
представників боржника та кредитора за аграрною розпискою. 
У разі недостатності зібраного врожаю або отриманої продук-
ції тваринного походження для повного погашення зобов’язань 
боржника за аграрною розпискою предметом застави стає май-
бутній урожай будь-якої іншої сільськогосподарської продук-
ції, що вирощується або буде вирощуватися боржником [5]. 

Використання можливостей фондового ринку для розши-
рення джерел залучення фінансових ресурсів для забезпечення 
високого рівня фінансової безпеки нині має великі перспективи. 
Фактично ефективно діючого вітчизняного фондового ринку в 
Україні за весь період не вдалося створити, натомість викори-
стання міжнародних платформ набувало значного поширення 
до 2013–2014 рр. Функціонування фондового ринку в Україні 
має безліч перепон та повну відсутність ліберальної підтримки 
державних органів, але найбільшого ускладнення зазнав цей 
процес саме для господарюючих суб’єктів сільського господар-
ства після погіршення політичної ситуації в країні. Про це свід-
чать аналітичні дані обсягів залучення коштів українськими 
агрохолдингами через зарубіжні фондові біржі [6].

Необхідно звернути увагу, що значний вплив на фінан-
сову безпеку сільського господарства здійснюють доступність 
фінансових ресурсів, їх належний обсяг та стабільність надхо-
дження. Завдяки широким фінансовим можливостям фондо-
вий ринок дає змогу значно зміцнити фінансову безпеку сіль-
ського господарства, забезпечивши надходження необхідних 
грошових ресурсів. Так, за результатами «Програми розвитку 
фондового ринку України на 2012–2014 рр.» значно посилено 
його ефективність, про що свідчить, зокрема, зростання обся-
гів операцій із цінними паперами (на 42,9% у 2014 р. відносно 
попереднього року за результатами дев’яти місяців), забез-
печення щорічного залучення 100 млрд. грн. у цінні папери, 
зростання обсягів торгів цінними паперами на біржовому ринку  
(до 400 млрд. грн. на рік) тощо. Варто врахувати, що у сучасних 
умовах він потребує реформування та адаптування до еконо-
мічної системи країни [7].

Крім того, підтримуємо позицію щодо необхідності акти-
візації державних інструментів лібералізації даного процесу, 
а саме: 1) здійснити імплементацію положень Регламенту 
ЄС стосовно кредитно-рейтингових агенцій; 2) реалізувати 
загальну систему електронного документообігу на фондовому 
ринку в єдиному інформаційному середовищі на технологічній 
основі Електронного регулятора; 3) забезпечити поетапний 
перехід виключно на електронний документообіг між усіма 
учасниками фондового ринку; 4) посилити функціональну 
спроможність регулятора фондового ринку, зокрема опера-
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ційну незалежність та якість технологічного і кадрового потен-
ціалу; 5) вдосконалити законодавство для забезпечення захисту 
від позовів проти членів Комісії та її працівників щодо рішень, 
які приймались ними в законному порядку; 6) вдосконалити 
Кодекс поведінки співробітників НКЦПФР, який буде містити 
всі питання, що вимагаються Принципами IOSCO, та призна-
чити відповідальність у НКЦПФР щодо ведення записів про 
операції із цінними паперами працівників НКЦПФР; 7) удо-
сконалити систему підготовки та атестації фахівців фондового 
ринку шляхом: запровадження навчання фахівців фондового 
ринку, які мають стаж роботи на фондовому ринку за відпо-
відним видом професійної діяльності більше шести років, на 
добровільних засадах; запровадження багаторівневої системи 
атестації фахівців (базова та спеціалізована) відповідно до 
рівня підготовки фахівця; розроблення та запровадження сис-
теми багаторівневих кваліфікаційних вимог до фахівців профе-
сійних учасників фондового ринку відповідно до рівня їх ком-
петенції та вимог щодо кадрового забезпечення відповідними 
фахівцями професійного учасника фондового ринку залежно 
від виду професійної діяльності; спростити процедуру серти-
фікації фахівців фондового ринку шляхом видачі безстрокових 
сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних із безпосе-
реднім провадженням професійної діяльності на фондовому 
ринку, та встановлення порядку їх підтвердження.

Забезпечення фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства відбувається також за рахунок безоплатних 
цільових фінансових ресурсів, зокрема шляхом фінансування 
благодійними фондами, діяльність яких спрямована на подо-
лання загальнодержавних або світових проблем, серед яких – 
подолання бідності, підтримання продовольчої безпеки тощо. 
Серед благодійних організацій, які надають фінансові ресурси 
для розвитку сільського господарства, варто назвати Heifer 
International, діяльність якої спрямована на надання допомоги у 
вигляді тварин, рослин, знань, навичок, а також інших ресурсів 
бідним родинам для того, щоб допомогти їм відчути впевне-
ність у своїх силах. В Україні з 1994 р. успішно функціонує 
Міжнародна благодійна організація «Добробут громад», яка 
входить до  мережі Heifer International.

Окрім того, високою ефективністю в питанні фінансо-
вого забезпечення сільського господарства як пріоритету його 
фінансової безпеки відзначаються іноземні інвестиції. Інвести-
ційний клімат України для міжнародних інвесторів є несприят-
ливим та відзначається значним ризиком порівняно з іншими 
країнами. Встановлено, що протягом 2010–2015 рр. обсяг 
іноземних інвестицій скоротився на 1,3 млрд. грн., або 2,9%, 
і становив 43,4 млрд. дол. США. Варто зазначити, що поліп-
шення інвестиційного клімату України сприятиме зростанню 
іноземних інвестицій у галузь, що дасть змогу посилити рівень 
фінансової безпеки.

Висновки. Фінансове забезпечення розвитку сільського 
господарства як фактор забезпечення фінансової безпеки реа-
лізується шляхом розширення джерел фінансових ресурсів під-
приємств галузі. Фінансова безпека розвитку сільського госпо-
дарства потребує ефективного фінансового забезпечення, яке 
досягається шляхом залучення альтернативних джерел фінан-
сування. Досвід використання аграрних розписок, які виступа-
ють альтернативою кредитним фінансовим ресурсам, засвідчує 
їх ефективність. В умовах стрімкої трансформації фінансової 
системи країни збільшення рівня фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства можливе за рахунок активної участі 
господарюючих суб’єктів галузі у фондовому ринку.

Лiтература:
1. Modigliani F., Miller M. Corporate Income Taxes and the Cost of 

Capital: A Correction. American Economic Review, 1963, vol. 53, no. 3. 
2. Brennan M., Schwartz E. Corporate Income Taxes, Valuation, and 

the Problem of Optimal Capital Structure. Journal of Business, 1978.
3. Порядок використання коштів, передбачених у державному бю-

джеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/300-
2015-%D0%BF/paran8#n8.

4. Пояснювальна записка до проекту закону України «Про 
аграрні розписки» № 9610 від 19.12.2011 р. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb_n /webproc4_1?pf3511=42135.

5. Аграрна розписка як альтернативний варіант фінансового за-
безпечення аграрного виробництва / Г.М. Калетнік, Г.О. Пче-
лянська, С.М. Терещук // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія 
«Економічні науки». – 2012. – № 4(70). – Т. 2. – С. 74–79.

6. Варшавська фондова біржа [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.gpw.pl/o_spolce_ru.

7. Програма розвитку фондового ринку України на 2012–2014 роки 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/
fund/development/programa.

Пристемский А.С. Финансовое обеспечение раз-
вития сельского хозяйства как фактор его финансо-
вой безопасности

Аннотация. В статье проведен анализ финансово-эко-
номических показателей сельского хозяйства Украины. 
Определено, что особенности сельскохозяйственного 
производства значительно влияют на особенности функ-
ционирования отрасли. Уделено внимание традиционным 
источникам финансовых ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий. Выявлено, что ограниченность финансовых 
ресурсов в сельском хозяйстве вызывает ухудшение его 
финансовой безопасности. Финансовое обеспечение раз-
вития сельского хозяйства как фактор обеспечения фи-
нансовой безопасности реализуется путем расширения 
источников финансовых ресурсов предприятий отрасли. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансовая бе-
зопасность, лизинг, капитал, кредитование, инвестиции.

Prystemskyi O.S. Financial provision for the agricul-
tural development as a factor of its financial safety

Summary. The article analyses the financial and eco-
nomic indicators of agriculture in Ukraine. A particular at-
tention is paid to traditional sources of financial resources of 
agricultural enterprises, which include equity, bank lending, 
investment, and leasing. It is revealed that the limited finan-
cial resources in agriculture cause a deterioration of its finan-
cial security. The acutest question relates to the material and 
technical base of production, the high cost of which is not 
suitable for small and medium enterprises. This affects the 
quality of production, the deterioration of the export potential 
of the industry, as the park of new high-efficiency agricultur-
al machinery decreases, and the capital and current repairs of 
the existing one are not carried out due to the price of spare 
materials. It is established that agricultural production should 
be equipped with high-tech means to remain competitive on 
the domestic and foreign markets. The financial security of 
agricultural development requires effective financial support, 
which is achieved through the use of alternative sources of 
funding, including leasing, lending, agrarian receipts, stock 
exchanges, foreign investments.

Keywords: agriculture, financial security, leasing, capi-
tal, lending, investment.


