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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В організаційній та управлінській роботі підпри�

ємств фінансова діяльність посідає особливе місце.
Фінансовою діяльністю сільськогосподарських підпри�
ємств є виконання фінансової частини їхніх виробни�
чо�господарських бізнес�планів. Від неї багато в чому
залежить своєчасність і повнота фінансового забезпе�
чення виробничо�господарської діяльності та розвитку
аграрного підприємства, виконання фінансових зобо�
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У статті розглянуто суть і значення фінансової діяльності підприємств сільськогосподарської галузі.

Відображено різноманітність визначень поняття "фінансовий стан", що зумовлено у всебічному дослід@

женні цієї теми. Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії

всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо@госпо@

дарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і

використання фінансових ресурсів. Визначно основні завдання та напрями здійснення фінансової діяль@

ності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано основні шляхи зміцнення фінансового стану

аграрних підприємств.

The essence and importance of financial activity of agricultural enterprises are considered in the article.

Reflected the variety of definitions of the concept of "financial condition", which is due to a comprehensive

study of this topic. The financial condition of an enterprise is a complex concept that is the result of the interaction

of all elements of the system of financial relations of an enterprise, is determined by a combination of production

and economic factors and is characterized by a system of indicators reflecting the availability, location and use

of financial resources. Outstanding main tasks and directions of financial activities of agricultural enterprises.

The main ways of strengthening the financial condition of agricultural enterprises have been set.
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в'язань перед державою й іншими суб'єктами господа�
рювання. Саме тому її правовому регулюванню відво�
диться значне місце в аграрному секторі.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Формування фінансовоїдіяльності сільськогоспо�
дарських підприємств та агробізнесу викладені в пра�
цях відомих вітчизняних та закордонних учених таких,
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як О.М. Бандурка, М.Т. Білуха, М.Д. Білик, М.Н. Крей�
ніна, А.Б. Крутик, А.М. Литовських, С.Ф. Покропивний,
А.М. Поддєрьогін, Г.В. Савицька, Ю.С. Цал�Цалко та
ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у поглибленні теоретико�мето�

дичних аспектів здійснення фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств, визначенні сут�
ності фінансової діяльності та фінансової стійкості
підприємства та обгрунтуванні необхідності їх система�
тичної оцінки, пошуку шляхів зміцнення фінансового
стану аграрних підприємств у посткризовий період їх
розвитку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Внаслідок проведення аграрної реформи в Україні
створено реальні передумови необхідні для формуван�
ня ринкового фінансово�правового механізму регулю�
вання діяльності сільськогосподарських підприємств.
Однак цей механізм діятиме лише за наявності різних
суб'єктів власності й форм господарювання, конкуренції
за ринок збуту продукції, цінних паперів, фінансово�
кредитних послуг сільськогосподарських товаровироб�
ників тощо. Слід зауважити, що саме наявність законо�
давчого закріплення розмаїття форм суб'єктів аграрно�
го господарювання, заснованих на різних формах влас�
ності, стала головною передумовою розвитку ринково�
го механізму регулювання фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств. Сучасні фінансо�
во�кредитні відносини у сільському господарстві грун�
туються на принципах: заборони прямого втручання
держави у фінансову діяльність суб'єктів аграрного гос�
подарювання; партнерства у фінансових відносинах між
фінансово�кредитними установами (банками, кредитни�
ми спілками) та сільськогосподарськими підприємства�
ми; самообмеження, тобто обрання напрямів діяльності
залежно від фінансових можливостей підприємства
тощо. Ці принципи знайшли своє відображення в ЦК та
ГК, законах України від 18 вересня 1991 р. "Про інвес�
тиційну діяльність", від 19 вересня 1991 р. "Про госпо�
дарські товариства", від 19 лютого 1992 р. "Про колек�
тивне сільськогосподарське підприємство", від 17 лип�
ня 1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію", від
20 травня 1999 р. "Про Національний банк України", від
16 липня 1999 р. "Про бухгалтерський облік та фінансо�
ву звітність в Україні", від 20 березня 1991 р. "Про бан�
ки і банківську діяльність", від 12 липня 2001 р. "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг", "Про фермерське господарство" та
в інших нормативно�правових актах [8].

Виробничо�господарська і фінансова�економічна
підприємницька діяльність сільськогосподарських
підприємств становить єдине ціле. Фінансово�еко�
номічні відносини у сфері цієї діяльності охоплюють
ту їхню частину, яка стосується забезпечення її кош�
тами (грішми, фінансами). Це в першу чергу грошова
оцінка усіх основних, обігових фондів та спеціаль�них
фондів, наявної готівки, вартості у грошовому виразі

усіх тих знарядь і заходів, що набуваються, викорис�
товуються і списуються в результаті виробничо�госпо�
дарської діяльності; це кошти на оплату праці усіх ка�
тегорій працівників і це грошова оцінка тієї сільсько�
господарської продукції, яку сільськогосподарське
підприємство реалізувало або ще має реалізувати. Під
фінансовою діяльністю сільськогосподарських
підприємств слід розуміти процес, спрямований на за�
безпечення виробничо�господарської діяльності кош�
тами (грішми, фінансовими ресурсами), що визначає
фінансовий стан підприємства. У ході проведених дос�
ліджень нами виокремлено поняття фінансового ста�
ну підприємства з огляду різних джерел, які наведені
у таблиці 1.

Фінансову діяльність можна оцінити через аналіз
фінансових результатів. Це комплекс дiй, які спрямо�
вані на вивчення результатiв діяльності підприємства
за певний перiод часу, з метою визначення ефек�
тивностi використання всiх ресурсiв, виявлення мож�
ливих недолікiв в управлiнні цього пiдприємства та на�
дання необхiдної інформації для оперативного
керiвництва для підвищення результaтивностi дiяль�
ності підприємства. Анaліз фiнансових результатiв
дiяльності підприємства включaє такі провідні елемен�
ти дослiдження:

— "горизонтaльний" анaліз — це дослiдження змін
кожногo покaзника за поточний перiод, що роз�
глядaється;

— "вертикaльний" аналiз даних — це дослiдження
структури відповiдних покaзників і їх змiн;

— "трендовий" аналіз — це дослідження в загаль�
ному вигляді динаміки зміни показників фінансових ре�
зультатів діяльності за звітний період.

Джерелaми аналітичної iнформації для анaлізу
дiяльнoсті сiльськогосподарських пiдприємств є
фiнансовий плaн, бiзнес�плaн, дані бухгалтерськогo
облiку за розрахунками результатів діяльності, показ�
ники фiнансовoї звiтності ф. № 1 "Звiт прo фінaнсoвий
стaн", ф. № 2 "Звiт про сукyпний дохiд", ф. № 3 "Звiт
прo рyх грошoвих коштiв", ф. № 4 "Звiт прoвлaсний
кaпiтaл", ф. № 5 "Примiтки дo рiчної фінaнсовoї
звiтностi", дaні статистичнoї звiтності, покaзники
внутрiшньої управлiнської звітності [2].

Формування фінансових ресурсів на підприємствах
відбувається під час формування статутного фонду, а
також у процесі розподілу грошових надходжень у ре�
зультаті повернення авансованих коштів у основні та
оборотні фонди, використання доходів на формування
резервного фонду, фонду споживання і фонду накопи�
чення. У зв'язку з цим поняття "формування" та "роз�
поділ" доцільно розглядати як єдиний процес у суспіль�
ному виробництві. Отже, формування та використання
фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприє�
мствами — це процес утворення ними грошових фондів
для фінансового забезпечення операційної та інвести�
ційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань
перед державою та іншими суб'єктами господарюван�
ня. Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії
процесу відтворення через формування, розподіл та
використання грошових доходів, цільових фондів.

Таблиця 1. Визначення поняття фінансового стану у різних джерелах інформації

Білуха М.Т. стверджує про те, що фінансовий стан підприємства – «це його активи і пасиви, що 
відображають наявність і розміщення фінансових ресурсів на певну дату» [2] 

Крейніна М.Н. вважає, що це сукупність показників, які відображають наявність, розміщення та 
використання фінансових ресурсів [4] 

Покропивний С.Ф. розглядає не фінансовий стан підприємства, а фінансово-економічний, який «характеризується 
рівнем прибутковості і рентабельності капіталу, фінансовою стійкістю і динамікою структури 
джерел фінансування, здатністю розраховуватися за борговими зобов'язаннями» [5] 

Савицька Г.В. визначає як «економічну категорію, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і 
здатність суб'єкту господарювання до саморозвитку» [7] 

Цал-Цалко Ю.С. вказує, що фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, які 
відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й 
потенційні фінансові можливості, які прямо залежать від результатів їх підприємницької 
діяльності [8] 
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Відтак, фінансові ресурси є безвідмовним індикатором
виникнення вартісних диспропорцій: дефіциту грошо�
вих коштів, неплатежів, нецільового використання
коштів, збитків та інших негативних явищ у процесі
фінансово�господарської діяльності підприємств. Тоб�
то фінансовим ресурсам властива потенційна мож�
ливість контролювати фінансово�господарську діяль�
ність аграрних підприємств.

Фінансова діяльність виконує обслуговуючу роль
відносно виробничо�господарської діяльності, та роз�
глядається як один з найважливіших інститутів аграр�
ного підприємства. Різним видам сільськогосподарських
підприємств притаманний свій особливий режим фор�
мування фінансових ресурсів. Нами визначені особли�
вості формування фінансових ресурсів залежно від
організаційно�правової форми підприємства. Слід заз�
начити, обов'язковими передумовами ефективного фун�
кціонування фінансових ресурсів сільськогосподарсь�
ких підприємств, на нашу думку, є: різноманітність форм
власності; свобода підприємництва та самостійність у
прийнятті рішень; вільне ринкове ціноутворення та кон�
куренція; самофінансування підприємництва; правове
забезпечення правил економічної поведінки всіх
суб'єктів підприємницької діяльності; обмеження і рег�
ламентація державного втручання в діяльність підпри�
ємств.

Так, фермерське господарство, формує свої фінан�
сові ресурси за рахунок власних доходів, тобто прибут�
кової господарської діяльності, а також може отриму�
вати кошти Українського державного фонду підтрим�

ки фермерських господарств на безпово�
ротній основі та на конкурсних засадах
на поворотній основі.

На безповоротній основі кошти на�
даються на такі цілі:

1) відшкодування вартості розробки
проектів відведення земельних ділянок
для ведення фермерського господарства;

2) відшкодування частини витрат,
пов'язаних зі сплатою відсотків за кори�
стування кредитами банків, та часткову
компенсацію витрат на придбання пер�
шого трактора, комбайна, вантажного
автомобіля, будівництво тваринницьких
приміщень, в т.ч. вартість проектно�кош�
торисних документів, пільгові умови кре�
дитування, страхування фермерських
господарств;

3) підготовку, перепідготовку, підви�
щення кваліфікації кадрів фермерських
господарств у сільськогосподарських
навчальних закладах;

4) розширення досліджень із про�
блем організації і ведення виробництва
у фермерських господарствах;

5) видання рекомендацій з питань ви�
користання досягнень науково�техніч�
ного прогресу в діяльності фермерських
господарств;

6) забезпечення гарантій при креди�
туванні банками фермерських госпо�
дарств;

7) забезпечення функціонування Ук�
раїнського державного фонду підтрим�
ки фермерських господарств та його ре�
гіональних відділень [3; 7].

Поворотна допомога фермерським
господарствам надається для виробниц�
тва, переробки та збуту виробленої про�
дукції, на здійснення виробничої діяль�
ності та інші передбачені статутом Ук�
раїнського державного фонду підтрим�
ки фермерських господарств цілі під га�
рантію повернення строком від 3 до 5

років. Споживчі товариства, спілки та їх підприємства
мають право одержувати в установах банків, у
підприємств і організацій позички та несуть повну
відповідальність за додержання кредитних договорів і
розрахункової дисципліни. Після платежів у бюджет
та інших обов'язкових відрахувань прибуток розподі�
ляється загальними зборами членів споживчого това�
риства (зборами уповноважених) та радами відповід�
них спілок згідно з їх статутами. Споживчі товариства,
спілки та їх підприємства самостійно або на договір�
них засадах встановлюють вільні ціни і тарифи на про�
дукцію виробничо�технічного призначення, сировину,
сільськогосподарську продукцію та товари народного
споживання, що виробляються і закуповуються ними,
надані послуги з урахуванням попиту й пропозицій, за
винятком продукції, товарів і послуг, на які передба�
чено державне регулювання цін і тарифів. Дохід
сільськогосподарського кооперативу формується з
надходжень від господарської діяльності після покрит�
тя матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат
на оплату праці найманого персоналу. Дохід розподі�
ляється на податки та збори (обов'язкові платежі) до
відповідних бюджетів; погашення кредитів; покриття
збитків; проведення відрахувань у фонди кооперати�
ву; кооперативні виплати; виплату часток доходу на паї
(до 20,0 %, що визначені до розподілу). Порядок вико�
ристання доходу кооперативу (об'єднання) встанов�
люється статутом. Доходи державних та комунальних
сільськогосподарських підприємств формуються як за
рахунок загальних джерел (доходи від реалізації про�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями здійснення фінансової діяльності 
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Напрями здійснення фінансової діяльності  

фінансове забезпечення операційної, інвестиційної діяльності 

пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 
рентабельності та платоспроможності 

своєчасність виконання фінансових зобов'язань перед 
суб'єктами господарювання, бюджетом, банками 

мобілізація фінансових ресурсів у обсязі, необхідному для 
фінансування виробничого й соціального розвитку,  
збільшення власного капіталу 

контроль за ефективним, цільовим розподілом та  
використанням фінансових ресурсів 

Рис. 1. Основні завдання та напрями здійснення фінансової діяльності
сільськогосподарського підприємства
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дукції, робіт, послуг; доходи від цінних паперів; кре�
дити банків та інших кредиторів та ін.), так і спе�
ціальних (дотації, субсидії, субвенції та інші засоби
державної підтримки). Сільськогосподарські підприє�
мства займаються не лише операційною, а й фінансо�
вою чи інвестиційною діяльністю з метою досягнення
максимально можливого використання фінансових ре�
сурсів й отримання прибутків. У той же час вкладення
капіталу у фінансову та інвестиційну діяльність пов'я�
зано з підвищеним ризиком, порівняно з операційною
діяльністю. В організаційній та управлінській роботі
сільськогосподарських підприємств фінансова
діяльність посідає особливе місце. Від неї багато в чому
залежить своєчасність і повнота фінансового забезпе�
чення виробничо�господарської діяльності та розвит�
ку підприємства, виконання фінансових зобов'язань
перед державою й іншими суб'єктами господарюван�
ня [2].

За ринкових умов аграрне підприємство самостійно
визначає напрямки та розмір використання прибутку,
який залишається в його розпорядженні після сплати
податків. Метою складання фінансового плану є визна�
чення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на
підставі прогнозування величини фінансових показ�
ників: власних оборотних коштів, амортизаційних відра�
хувань, прибутку, суми податків. Підприємства, плану�
ючи витрати на виробництво та реалізацію сільськогос�
подарської продукції, неодмінно слід ураховувати ре�
зерви зниження її собівартості, до яких належать: по�
ліпшення використання основних виробничих засобів та
збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну
гривню основних засобів; раціональне використання
сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення ви�
трат на одиницю продукції без зниження її якості; змен�
шення затрат живої праці на одиницю продукції на ос�
нові науково�технічного прогресу; скорочення витрат
на реалізацію продукції за рахунок удосконалення
форм її збуту; зменшення втрат від браку та безгоспо�
дарності, ліквідація непродуктивних витрат; економія в
адміністративно�управлінській сфері на підставі раціо�
нальної організації апарату управління підприємством
[5].

Спираючись на опрацьовані фінансові показники,
сільськогосподарські підприємства складають перспек�
тивні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточна
та оперативна фінансова робота на аграрному
підприємстві спрямовується на практичне втілення
фінансового забезпечення його підприємницької діяль�
ності, постійне підтримування платоспроможності на
належному рівні. Зміст поточної оперативної фінансо�
вої роботи на сільськогосподарському підприємстві
полягає в слідкуючому: постійна робота зі споживача�
ми стосовно розрахунків за реалізовану сільськогоспо�
дарську продукцію (роботи, послуги); забезпечення
своєчасної сплати податків, інших обов'язкових пла�
тежів у бюджет та цільові фонди; своєчасне проведен�
ня розрахунків із заробітної плати; своєчасне погашен�
ня банківських кредитів та сплата відсотків; здійснення
платежів за фінансовими операціями та ін. [ 4]

При цьому важливим є здійснення аналізу та конт�
ролю фінансової діяльності сільськогосподарського
підприємства, під яким розуміють діагноз його фінан�
сового стану, що уможливлює визначення недоліків та
прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогос�
подарських резервів, збільшення доходів та прибутків,
зменшення витрат виробництва, підвищення рентабель�
ності, поліпшення фінансово�господарської діяльності
підприємства в цілому. Підприємство має опрацювати
таку систему показників, за допомогою якої воно змог�
ло б із достатньою точністю оцінити поточні та стра�
тегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу
сільськогосподарських підприємства можна поділити на
два блоки: аналіз фінансових результатів та рентабель�
ності; аналіз фінансового стану підприємства [6].

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дозволили зробити певні

висновки щодо основних напрямків покращання фінан�
сового стану аграрних підприємств та формування їх
фінансової стійкості, а саме [1]:

— удосконалення інформаційного та методичного
забезпечення фінансового стану підприємств; розроб�
ка методичного забезпечення процесу прогнозування
фінансового стану підприємств;

— удосконалення структури аналізу стану підприє�
мства, залежно від мети та змісту роботи на кожному
етапі;

— опрацювання методики форм фінансової
звітності, що дозволить підвищити її аналітичні мож�
ливості та реальність оцінки майна;

— розробка методики комплексної бальної оці�
нки фінансового стану підприємства, яка б дозволи�
ла проаналізувати стан підприємства за оптималь�
ною сукупністю фінансових показників та ко�
ефіцієнтів;

— удосконалення теоретичних засад формування та
реалізації інформаційної системи підприємства.
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