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У статті розглядаються основні напрямки вдосконалення державної фінансової підтримки як складові фінансового 

механізму її реалізації. Виокремлено основні принципи формування фінансового механізму держаної фінансової підтримки для 
сільськогосподарських підприємств. Запропоновано напрямки удосконалення механізму державної підтримки для 
сільськогосподарських виробників.  
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пільгове кредитування. 

  
Подаков Е.С. Направления совершенствования финансовой государственной поддержки сельского хозяйства Украины 

в современных условиях 
В статье рассматриваются основные направления совершенствования государственной финансовой поддержки как 

составляющие финансового механизма ее реализации. Выделены основные принципы формирования финансового механизма 
государственной финансовой поддержки для сельскохозяйственных предприятий. Предложены направления совершенствования 
механизма государственной поддержки для сельскохозяйственных производителей. 

Ключевые слова: финансовый механизм, бюджетное финансирование, сельское хозяйство, государственная поддержка, 
дотации, льготное кредитование. 

 
Podakov E.S. Areas of improvement of financial state support of agriculture of Ukraine in modern conditions 
In the article the basic directions of improvement of public financial support as the financial mechanism for its implementation. 

Thesis there is determined the basic principles of the formation of the financial mechanism of state financial support for agricultural 
enterprises. Directions improve the mechanism of state support for agricultural producers. 
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Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс є однією з найбільш важливих галузей вітчизняної економіки… 

…  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема державного регулювання агропромислового виробництва ...  

… 

Постановка завдання. Метою дослідження є виокремлення та характеристика … 

… 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пріоритетним напрямом державного регулювання сільського 

господарства є… 

… 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура загальної форми 

 

Таблиця 1 – Вплив підтримки 

Показник З підтримкою Без підтримки 

Фактор 1 2 1,7 

Фактор 2 10 7 

 

Висновки і пропозиції. Отже, державна підтримка ... 

… 
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