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На сучасному етапі загострення проблеми економічного стану та підвищення платоспроможності 

підприємств аграрної галузі є дуже актуальною, тому що Україна є аграрною державою і більша частика її 

економіки складає саме ця галузь. 

Фінансова стійкість підприємств характеризує фінансову стабільність держави загалом. 

Агропромисловий комплекс займає значне місце у народному господарстві України, що робить за необхідне 

забезпечити фінансову стійкість сільськогосподарських підприємств.  

Аналіз шляхів зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств вивчали  багато відомих 

вчених. Серед них Бурковський В.В, Бандурка О.М, Поддєрьогін А.М., Кондрат‘єв О.В., Ковбасюк М.Р. та інші. 

Поняття фінансової стійкості можна визначити як такий стан і ступінь використання фінансових ресурсів  

на підприємстві, при якому воно може вільно розпоряджатися своїми грошовими коштами, може забезпечити 

безперебійний процес виробництва та реалізації продукції та здатне покрити витрати на розширення та 

оновлення виробництва. 

За минулі роки у аграрному секторі українська економіка досягла певних успіхів, але ці покращення 

нестабільні і потребують постійної підтримки держави. Тому, Україні потрібно  звернути увагу на покращення  

законодавчого клімату в державі. Тобто, стабільність функціонування аграрного сектору, насамперед, залежить 

від нормативно-правової бази, яка б забезпечувала сталий розвиток цієї галузі.  

Виходячи із проблеми покращення законодавчої бази для стабільної роботи аграрних підприємств, 

аграрна політика має бути спрямована на розробку комплексних і системних законодавчих актів, які б змогли 

підвищити ефективність сільського господарства в цілому. Державі треба звернути увагу здебільшого на 

покращення умов розвитку приватного господарювання, запровадити та чітко визначити умови ринкового 

механізму, який би регулював відносини між селянами, власниками та суб’єктами господарювання, шляхом 

оренди майна та земельних ділянок. Також одним із шляхів вирішення цього питання є забезпечення права для 

селян отримувати прибуток від здачі в оренду своєї власності.  

 Ще однією з головних проблем покращення сучасного фінансового стану сільгосппідриємств є 

несприятлива система їх оподаткування. У минулому в Україні тривалий час не існувало стабільної системи 

оподаткування та паритету цін на аграрну продукцію, що також призвело до таких негативних наслідків для 

підприємств аграрного сектору, як збільшення заборгованості до бюджету та зменшення прибутковості. 

Створення стабільної системи оподаткування є одним із най сприятливих шляхів зміцнення фінансового 

стану сільськогосподарських підприємств. Податкові відносини можна удосконалити наступними методами:  

- перетворити фіксований сільгосп податок на основний та стабільний вид податку та закріпити його як 

окремий вид з чітким визначенням його положення; 

- сприяти розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в аграрному секторі, розробити для цього 

певні гарантії та пільги з боку системи оподаткування; 

- удосконалити ведення бухгалтерського та податкового обліку та фінансової  звітності, шляхом 

зменшення витрат на їх ведення; 

- дотримуватися принципу прозорості податкової системи в Україні; 

- дотримуватися порядку погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними 

цільовими фондами; 

- створити спеціальні консультаційні органи, які будуть надавати свої послуги підприємствам аграрного 

сектору, з приводу податкового обліку, юридичних питань та будуть запобігати порушенням сільгосп 

підприємствами податкового законодавства. 

З метою покращення фінансового стану підприємств держава повинна вживати ряд серйозних заходів, 

серед яких - пільгове кредитування сільськогосподарських підприємств, сприяння підвищенню залучення 

інвестицій в їх господарську діяльність. 

 На сьогодні, найефективнішим механізмом у системі оподаткування, який надає змогу стримувати 

погіршення фінансового стану аграрних підприємств залишається норма, яка застосовується для оскарження 

рішень державної податкової служби. На практиці часто з`являються труднощі, які пов’язані із розглядом 

справ, що ґрунтуються на податкових відносинах. 

Зараз в аграрній галузі головною проблемою залишається визнання с\х виробників як не збиткових, 

самостійних, ефективних суб’єктів аграрного ринку. Економічна роль аграрних підприємств є дуже великою у 

розрізі всієї економіки України в цілому. Необхідність державного втручання у фінансовий стан аграрного 

сектору зумовлена специфікою галузі сільського господарства та відставанням України від розвинутих країн за 

рівнем розвитку економіки. Таким чином, зміцнення фінансового стану аграрних підприємств  в Україні може 

бути досягнуто у більшій мірі, за допомогою держави, шляхами збільшення ефективності податкової системи, 

підтримки державою приватного господарювання, розширенням ринку сільгосппродукції та зниженням 

податкового навантаження. 

 


