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РЕФЕРАТ

Актуальність теми. На різних етапах функціонування сільськогосподарських 

підприємств основою, яка акумулює проблеми трансформаційних ринкових 

перетворень та об'єктивно знаходиться в серцевині подій, є фінансове 

забезпечення їх виробничої діяльності. Саме це формує невидиму сферу 

можливостей економічного функціонування, за межі яких сільськогосподарські 

підприємства неспроможні вийти. Водночас дедалі гостріше усвідомлюються і 

відчуваються ці обмеження, оскільки від своєчасного, стабільного, 

збалансованого, доступного фінансового забезпечення визначальною мірою 

залежить ефективність, прибутковість і конкурентоспроможність ведення 

сільськогосподарського виробництва. Окреслені проблеми вимагають розробки 

практичних рекомендацій та заходів щодо розвитку фінансового забезпечення 

виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств на основі 

фундаментальних економічних досліджень. 

Об’єктом дослідження виступає Фермерське господарство «Мир».

Мета  роботи   -  дослідження  теоретичних  і  практичних  аспектів 

фінансового  забезпечення  діяльності  сільськогосподарських  підприємств, 

аналіз забезпечення їх фінансовими ресурсами, визначення ключових напрямів 

удосконалення  та  окреслення  перспектив  розвитку  діяльності 

сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових змін і перетворень.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  вдосконаленні 

фінансового забезпечення на підприємстві. 

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансове забезпечення, зобов’язання, 

прибуток, власний капітал, аналіз, податок на додану вартість, рентабельність, 

фермерське господарство, фінансова стійкість.


