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Визначено та охарактеризовано особливості формування бюджетних 

асигнувань аграрного сектора економіки та провідні заходи щодо їх 

поліпшення. Це сприятиме делегуванню частини повноважень державними 

органами влади сільським і селищним радам щодо розподілу бюджетних 

ресурсів.  
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Certainly and the features of forming of budgetary assignations of agrarian 

sector of economy and leading measures are described on their improvement. It will 

be instrumental in delegation of part of plenary powers the public organs of power 

village and settlement soviets in relation to allocation of budgetary resources.  
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Виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, 

підвищення рентабельності аграрних підприємств та забезпечення їх 

стабільного розвитку, можливо, насамперед, за умови ефективного формування 

та використання бюджетних асигнувань в аграрному секторі економіки. Проте 

відсутність необхідних власних і складність залучення позикових коштів  

гальмує відтворення ресурсного потенціалу та розвиток аграрної сфери               

в цілому. Так, у 2009 р. обсяг активів, власного капіталу підприємств, 

вітчизняних та іноземних інвестицій в сільському господарстві в порівнянні з 

промисловістю, транспортом і зв’язком та будівництвом зменшився в тричі      

[1, с.108; 2, с.27; 3, с.34; 4, с.34-35]. Це погіршує результати фінансово-

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, доходи селян і 



 

підвищує вибуття робочої сили з аграрного сектора економіки в цілому. Тому 

актуальним питанням на сучасному етапі розвитку аграрної сфери є 

характеристика та вдосконалення формування й використання провідних 

складових фінансового потенціалу сільських територій.        

Дослідженням вищенаведеної проблеми займалися такі науковці:                

В. Трегобчук, О. Вороновська, В. Дієсперов тощо [5-7]. Вчені сформували 

основні засади щодо дослідження ефективності використання фінансових 

ресурсів агросфери. Проте проблема якості їх відтворення в контексті 

трансформації соціально-економічних відносин в сільському господарстві 

розроблена ними недостатньо. 

Враховуючи актуальність вищевказаних питань, головною метою даного 

етапу дослідження є аналіз бюджетних асигнувань та особливостей їх 

формування в аграрному секторі економіки. Для досягнення цієї мети слід було 

вирішити наступні завдання:  

- визначити структуру бюджетів аграрної сфери та особливості її 

формування й використання; 

- сформувати заходи підвищення ефективності розподілу бюджетних 

ресурсів аграрного сектора економіки. 

У результаті аналізу структури бюджетних асигнувань в аграрному секторі 

економіки нами встановлено, що її провідними особливостями є: надходження 

коштів переважно за рахунок податкових і неподаткових надходжень до 

бюджетів усіх рівнів; доходів від операцій з капіталом, офіційних трансфертів, 

цільових фондів тощо. Разом з тим значний обсяг видатків на утримання 

апарату різних державних структур і фінансування окремих цільових програм 

майже повністю нівелює можливість ефективно розвивати пріоритетну галузь 

вітчизняної економіки – сільське господарство. Тому провідними заходами 

щодо поліпшення даної ситуації, на наш погляд, повинні стати: 

- оптимізація доходів і видатків бюджетів усіх рівнів; 

- делегування частини повноважень державними інститутам сільським і 

селищним радам щодо розподілу бюджетних доходів; 



 

- залучення власників сільськогосподарських підприємств до формування 

та розподілу бюджетних коштів тощо.      

Вважаємо, що всі вищевказані результати забезпечать розробку 

ефективних заходів впливу на податкову, кредитну та інвестиційну політику 

аграрного сектора економіки в цілому.  
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