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ВСТУП
Виробництво зернових культур відіграє клю�

чову роль у рослинницькій галузі сільського гос�
подарства України, про що свідчить ряд важли�
вих статистико�економічних показників. Посівні
площі зернових культур у 2010 році склали
15128,1 га, що становить 56,6% від загальної
кількості сільськогосподарських угідь. Разом з
тим, сучасний стан зерновиробництва характе�
ризується зниженням показників валового збо�
ру врожаю провідних зернових культур, прибут�
ковості рослинницьких підприємств, коливанням
цін реалізації готової продукції та стрімким зро�
станням вартості матеріально�технічних і фінан�
сових ресурсів тощо. Так, протягом 2010 року
було зібрано 39226,7 тонн зернових і зернобо�
бових культур порівняно з 46028,3 тис. тонн у
2009 та 53290,1 тис. тонн у 2008 роках. У по�
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рівнянні з 2009 роком виробництво зерна змен�
шилось на 14,8%, що було викликано як скоро�
ченням площ збирання на 5,8%, так і зменшен�
ням на 9,7% урожайності зернових і зернобобо�
вих культур до 2,69 тонн/га. У розрізі виробниц�
тва провідних зернових культур пшениці отри�
мано 16,8 млн тонн (80,6% до 2009 року), ячменю
— 8,5 млн тонн (71,7 % до 2009 року), кукурудзи
на зерно — 11,9 млн тонн (113,7 % до 2009 року).
У попередні роки у галузі виробництва зерна спо�
стерігалося зниження рентабельності, яка, за
інформацією Держкомстату України, становила
у 2009 році 7,3% порівняно з 16,4% у 2008 та 28,7%
у 2007 роках [6].

Характерною особливістю сільськогоспо�
дарських підприємств зернового підкомплексу є
значний розрив між вкладенням оборотного ка�
піталу та отриманням прибутку. Виробники по�
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винні мати достатньо грошових коштів для по�
криття сезонних витрат, пов'язаних зі специфі�
кою процесу вирощування зернових культур. У
зв'язку з цим постійно виникає потреба в залу�
ченні додаткових фінансових ресурсів, найчаст�
іше у формі короткострокових кредитів, для
здійснення поточних платежів та забезпечення
операційної діяльності. Специфіка зерновироб�
ництва включає також нерівномірність розподі�
лу грошових надходжень, пов'язаних з обсяга�
ми та термінами реалізації готової продукції.
Зважаючи на це, потребує додаткової уваги про�
цес управління фінансовими потоками під час
взаємодії підприємства — позичальника банку та
кредитора. Актуальним завданням аграрної еко�
номіки є пошук шляхів стабілізації показників
роботи сільськогосподарських підприємств та
підвищення ефективності виробництва засобами
управління фінансовими потоками, пов'язаними
з вирощуванням зернових культур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Важливість логістичного управління фінан�
совими потоками підприємств обгрунтоване у
наукових роботах Б.А. Анікіна, Д. Бауерсокса,
В.А. Бондаренка, А.М. Гаджинського, М.Н. Гри�
гор'єва, А.Г. Кальченка, Д.М. Ламберта, В.Є. Ні�
колайчука, О.А.Новікова, А.І. Семененка, В.І.
Сергєєва, Дж. Р. Стока, А.М. Сумець, В.П.
Федька, Дж. Шрайбфедера та інших. Проте по�
дальшого дослідження потребує вивчення питан�
ня керування фінансовими потоками сільсько�
господарських підприємств зернового підкомп�
лексу в сучасних умовах господарювання.

Застосуванню імітаційного моделювання в
управлінні сільськогосподарським виробниц�
твом присвячено праці зарубіжних та українсь�
ких науковців А.А. Липатова, С.Б. Огнивцева,
Н.М. Свєтлова, С.О. Сиптиц, О.В. Худякової,
Н.Є. Єгорової та інших. Однак питання залучен�
ня імітаційного моделювання до керування
фінансовими потоками рослинницьких підпри�
ємств потребує поглибленого розгляду щодо ре�
гулювання надходження грошових коштів від
продажу готової продукції та їх розподілу на
погашення зобов'язань за діючими кредитами з
урахуванням ринкової нестабільності та браку
фінансових ресурсів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є обгрунтування механізмів

тактичного й оперативного планування фінансо�
вих потоків рослинницьких сільськогосподарсь�
ких підприємств на етапі ефективного управлін�
ня строками та обсягами продажу врожаю зер�
нових культур з урахуванням факторів зовніш�
нього середовища та термінів погашення кре�
дитів відповідно до встановлених графіків, що

дозволяють зробити засоби імітаційного моде�
лювання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виробництво продукції рослинництва харак�
теризується значною тривалістю виробничого
циклу та нестабільними умовами господарюван�
ня сільськогосподарських підприємств, які про�
являються у впливі як природних ризиків на про�
цес вирощування і збирання врожаю, так і рин�
кових факторів. Підвищення ефективності уп�
равління фінансовими потоками підприємств
зернового підкомплексу можливе за рахунок
тактичного та оперативного планування, що доз�
волить не тільки передбачити можливі варіанти
прийняття управлінських рішень на запланова�
ний термін, але і внести корективи у побудовані
плани при зміні чинників навколишнього сере�
довища. Вирішення поставленого завдання по�
требує застосування імітаційного моделювання
[1, c. 73—75].

Деталізуємо цей економічний процес із на�
ступними припущеннями. Передбачається, що
сільськогосподарське підприємство вирощує N
зернових (як ярих, так і озимих) культур. Моде�
лювання окремо враховує виробництво та реал�
ізацію врожаю однієї культури. Аналіз резуль�
татів моделювання в сукупності по всім культу�
рам може бути використано для оптимізації
фінансових потоків підприємства, що розгля�
дається, в цілому.

Для забезпечення поповнення обігових
коштів виробник може залучати на певних умо�
вах банківський кредит. Залежно від джерел
фінансування господарської діяльності доціль�
но розглянути два сценарії фінансування: за ра�
хунок власних коштів підприємства чи з викори�
станням кредитних ресурсів.

Позначимо через Т період моделювання,
який може охоплювати час від отримання до по�
вернення позики, календарний або маркетинго�
вий рік; t — параметр, що відображає дискрет�
ний відлік аналізованих періодів (місяців, тижнів
тощо) протягом усього терміну Т; а(t) — платіж
за кредитом, що підлягає поверненню у моменті
часу t згідно встановленого банком індивідуаль�
ного графіку погашення, грн.; F(t) — залишок
грошових коштів, що знаходиться у розпоряд�
женні підприємства на момент t після здійснен�
ня всіх виплат на період [t; t+1), грн., t ,1 , де
F(0) — початкова сума грошових коштів у роз�
порядженні підприємства під виробництво та
продаж зернової культури.

Підприємство здійснює реалізацію зерна, от�
риманого у попередньому році, та фінансує ви�
робництво майбутнього врожаю. Необхідно вра�
хування запланованих обов'язкових витрат про�
тягом модельного періоду, спрямованих на ви�
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рощування зерна у майбутньому. Нехай k(t) —
витрати, пов'язані з виробництвом зернової
культури у поточному періоді моделювання,
t ,1 . Зокрема, сюди належать витрати на орен�
ду землі, закупівлю насіння, оплату праці, прид�
бання мінеральних добрив, закупівлю засобів
захисту рослин, паливно�мастильних матеріалів
тощо, грн. Витрати на вирощування зернових
культур заздалегідь розподіляються протягом
модельного періоду згідно вимог до виконання
технологічних операцій, умов укладених раніше
договорів оренди та постачання, а також загаль�
новідомих термінів закупівлі матеріально�техн�
ічних ресурсів.

Очікуваний розмір виручки від реалізації
продукції рослинництва залежить від обсягу
проданого врожаю підприємством та рівня цін,
які змінюються протягом модельного періоду.
Для моделювання прогнозування цін реалізації
зерна можна враховувати загальний попит та за�
гальну пропозицію на зерновому ринку та
стабільність економіки в країні.

Фактор 
1
, пов'язаний із загальною пропози�

цією зерна, представлений обсягами запасу зер�
на на початок маркетингового року, валового
збору та імпорту, тонн [5]. Фактор попиту 

2
відображає потреби у зерні для експорту, обся�
ги використання зерна на продовольчі цілі, на�
сіння, корми для тваринництва та промислову пе�
реробку, а також втрати обігу, тонн [5]. Від про�
гнозу попиту залежить ситуація щодо формуван�
ня державного продовольчого резерву, а саме
обсягів закупівель зерна за встановленими дер�
жавою цінами. Даний фактор враховує також
стан виробництва та реалізації зерна на інозем�
них ринках, зокрема в окремих розвинутих краї�
нах�експортерах зерна, цінові тенденції при про�
дажу зернових культур у світі. Вплив попиту зу�
мовлений збільшенням чи зменшенням обсягів
виробництва, світових запасів зерна та коливан�
ням обсягів торгівлі. Фактор 

3
 поєднаємо з

рівнем стабільності загальної економічної ситу�
ації в країні, що проявляється у інфляційних про�
цесах та коливаннях процентних ставок по кре�
дитам, а отже, нестійкості цін на готову продук�
цію і матеріально�технічні ресурси. Його голов�
ним показником є рівень інфляції, виражений у
процентах [6].

Для дискретного моменту часу t позначимо
через q(t) обсяг запланованої для реалізації про�
дукції, тонн;  (t) — ціну продажу 1 тонни зерна
у відповідному періоді з минулого року, грн.; p(t)
— прогнозовану ціну реалізації 1 тонни зерна на
період t, грн., розрахувати яку пропонується за
формулою:

)()(~)()()( 3322110 ttpbtbtbbtp     (1),
де b

0
, b

1
, b

2
, b

3
 — числові коефіцієнти; t ,1

[4, c. 192—193].
Альтернативний варіант визначення прогно�

зу ринкових цін на зерно може задати часова рег�
ресія у вигляді:

)(~...)(~)(~)( 210 TntpbTtpbtpbbtp n  (2),
де T — частина модельного періоду, пов'я�

зана з повторами динаміки зміни цін у зв'язку зі
специфікою виробничого циклу ярих і озимих
культур та ринковими особливостями, що впли�
вають на цінову політику у галузі зерновироб�
ництва; n — кількість повторів, b

0
, … b

n
 — чис�

лові коефіцієнти, t ,1  [4, c. 192—193].
За наявності значної кількості інформації по

цінам на зернові культури можна запропонува�
ти також застосування апарату нейронних ме�
реж, що надасть можливість здійснити моделю�
вання очікуваної ціни на зерно за наступною
формулою:

))(~)...(~),(~()( TntpTtptpftp , t ,1 (3).
Передбачається, що продаж зерна можна

здійснити одразу після збору врожаю або після
зберігання на елеваторі. Позначимо через с(t)
вартість послуг елеватора за наступний дискрет�
ний момент модельного періоду від t до t+1, грн.
/тонну; f(t) — обсяг зерна, запланований для
зберігання на елеваторі протягом проміжку часу
[t; t+1), тонн, )()1()( tqtftf ; f(0) — обсяг
зерна, запланований до продажу на початок пе�
ріоду моделювання, тонн, 

T

t
tqf

1
)()0( , t ,1 .

Вважатимемо, що сплата кредиту, оплата
витрат та продаж продукції повністю або част�
ково буде здійснюватись на початку проміжку
часу [t; t+1).

Результатом моделювання є обгрунтована
схема розподілу обсягів та термінів продажу ви�
робленого зерна. Імітаційна модель передбачає
тактичне планування та оперативне коригуван�
ня значень вхідних змінних. У тактичному пла�
нуванні доцільно встановлення витрат на вироб�
ництво врожаю k(t), обсягів продажу зерна q(t)
з урахуванням прогнозованих ринкових цін p(t).

Надалі необхідно знайти скориговані вели�
чини очікуваних цін на зерно, які враховують
витрати на зберігання на елеваторі с(t). На ос�
нові здійсненого прогнозу визначається момент
настання найвигіднішого моменту продажу (мо�
мент часу t

max
).

На початок модельного періоду продаж усіх
залишків зерна за їх наявності планується на мо�
мент часу t

max
, за вирахуванням тих обсягів, які

необхідно реалізовувати раніше для компенсації
обов'язкових витрат на виробництво зерна та
платежів за кредитом.

Метою тактичного планування є обгрунту�
вання схеми обсягів реалізації врожаю q(t), виз�
начення прибутку від виробництва зернової
культури на кінець модельного періоду F(Т) та
оцінка достатності початкової резервної суми
грошових коштів, акумульованих на банківських
рахунках F(0), що можна виразити умовами
F(Т)>F(0) або F(Т)>0.
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Процедуру тактичного розподілу обсягів
продажу, визначення F(Т) та оцінки достатності
F(0) доцільно здійснювати шляхом послідовної
ітераційної оптимізації.

За наявності залишків зерна у моменті t для
компенсації обов'язкових витрат у моментах, що
передують t

max
, на часовому проміжку [1; t

max
�1]

необхідно до настання більш високої прогнозо�
ваної ціни здійснювати продаж частини урожаю
за ціною, яку пропонує ринок у даний момент
(p(t)).

Грошові кошти F(t), що знаходяться у роз�
порядженні підприємства на кожен з моментів
часу t та можуть бути направлені на поточні по�
треби у наступних дискретних елементах модель�
ного періоду Т, включають виручку від реалізації
зерна та залишок F(t�1) на початок періоду [t;
t+1). Зазначений показник обчислимо як суму
залишків грошових коштів у розпорядженні
підприємства та очікуваних у відповідному пері�
оді обсягів грошових надходжень від реалізації
частини врожаю за вирахуванням здійснених
обов'язкових поточних виплат:

,Tf(t)), tc(t)a(t)(k(t)p(t))q(t))(F(tF(t) 11 (4).
Суми грошових коштів F(t) повинно бути до�

статньо для покриття обов'язкових витрат, по�
в'язаних з процесом виробництва у поточному
періоді та наступних, протягом яких надходжень
не очікується.

У випадку недостатності залишку врожаю з
попереднього моменту часу f(t�1) для компен�
сації виробничих витрат від моменту t до кінця
періоду моделювання, що призведе відповідно до
нестачі грошових коштів, необхідно завершити
процедуру тактичного планування та збільшити
F(0) на суму витрат з проміжку [t; Т).

На момент настання максимальної ринкової
ціни, у якому заплановано реалізацію всіх за�
лишків зерна, доцільно оцінити достатність суми
грошових коштів у момент продажу для покрит�
тя обов'язкових витрат до кінця періоду моде�
лювання.

У ході моделювання розроблені тактичні пла�
ни підлягають обгрунтуванню і оперативному ко�
ригуванню залежно від факторів зовнішнього се�
редовища та фінансового стану підприємства
відповідно до джерел фінансування виробницт�
ва у конкретному моменті часу t.

Процедура оперативного планування перед�
бачає розподіл обсягів продажу, визначення
суми грошових коштів на момент Т та оцінку до�
статності початкової суми грошових коштів під
виробництво зернової культури.

З моделюванням фактичних ринкових цін на
зернові культури у кожному дискретному еле�
менті періоду моделювання пов'яжемо (t) — ви�
падкову величину, розподілену з урахуванням
особливостей умов господарювання сільськогос�
подарського підприємства, що показує, яку час�

тку складе фактична ціна 1 тонни зерна від зап�
ланованої в передбачуваному періоді продажу,
та набуває значення з відрізку [0;1]; р

fact
(t) —

фактичну ціна продажу 1 тонни зерна у відпові�
дному періоді грн.:

)()()( tpttp fact (5);
q

fact
(t) — обсяг продукції для реалізації, опе�

ративно скоригований в результаті моделюван�
ня після встановлення р

fact
(t), тонн, ,t 1 .

За наявності залишків зерна на часовому про�
міжку [1; t

max
] продаж усіх залишків зерна доц�

ільно здійснити у момент настання найвищої
ринкової ціни або фактичної, яка перевищує мак�
симальну за побудованим тактичним планом з
урахуванням витрат на зберігання зерна на еле�
ваторі.

Показник F(t) при оперативному плануванні
розраховується згідно формули (4) з урахуван�
ням фактично отриманої виручки від продажу
готової продукції.

Аналогічно у момент реалізації всіх залишків
зерна за найвищою ціною здійснюється пере�
вірка достатності грошових коштів на забезпе�
чення виробничих витрат від моменту продажу
до кінця періоду моделювання та робляться
відповідні висновки щодо F(0).

Надалі з урахуванням вищеназваних можли�
вих варіантів фінансового стану підприємства та
ринкової ситуації за об'єднанням формул (1)—
(5) можна обгрунтувати схеми управління фінан�
совими потоками в умовах ризику (у нестабіль�
ному зовнішньому середовищі) та обрати кращу
за величиною максимального F(T), за винятком
тих культур, виробництво яких спрямоване не на
максимізацію прибутку, а інші на господарські
цілі чи дотримання умов сівозмін. Для прибут�
кового функціонування підприємства має вико�
нуватись умова перевищення суми залишків гро�
шових коштів на кінець модельного періоду над
початковими по всім зерновим культурам окре�
мого підприємства.

Узагальнення запропонованої імітаційної
моделі доцільно здійснювати у напрямі керуван�
ня термінами сплати обов'язкових витрат, пов'я�
заних з виробництвом продукції. Використання
моделі також може бути розширене за рахунок
перерозподілу прибутку від продажу різних зер�
нових культур на погашення зобов'язань за кре�
дитними, страховими, лізинговими платежами
тощо.

Оскільки підвищені вимоги до швидкості та
якості прийняття управлінських рішень у
сільському господарстві потребують сучасних
інформаційних систем і технологій, для ком�
п'ютерної реалізації побудованої імітаційної мо�
делі фінансових потоків можливе залучення за�
собів електронних таблиць, середовищ розроб�
ки програмного забезпечення.

Проілюструємо можливість практичного
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використання розробленої імітаційної моделі
управління фінансовими потоками сільськогос�
подарських підприємств на наступному прикладі.
Умови та особливості господарювання є харак�
терними для більшості середніх підприємств Сте�
пової зони України, які спеціалізуються на ви�
робництві та реалізації зернових культур.

Відповідно до циклу вирощування озимої
пшениці, який охоплює вересень�травень, прий�
мемо параметри моделі на рівні 2010—2011 мар�
кетингового року (Т — 1 рік, t змінюється від 1
до 26 з інтервалом у 2 тижні). Під озиму пшени�
цю відведено площу 124 га із запланованою
врожайністю 3,5 тонн/га.

На початок модельного періоду, який співпа�
дає з початком 2010/2011 маркетингового року,
на аналогічному полі було зібрано врожай ози�
мої пшениці 434 тонни (f(0) = 434 тонни).

На закупівлю насіння витрачено 59520 грн.,
придбання мінеральних добрив — 75140 грн., за�
собів захисту рослин — 7560 грн., паливно�мас�
тильних матеріалів — 33620 грн., витрати на оп�
лату праці становлять 10020 грн. за весь період
Т. Інші витрати, що включають амортизаційні
відрахування, ремонт основних засобів, транс�
портні витрати, оренду землі, страхові платежі,
комунальні послуги тощо, склали 214240 грн.
Вартість послуг елеватора становить 12 грн./тон�
ну на місяць для зернових культур (c(t)=6 грн./
тонну).

На початок періоду моделювання у розпо�
рядженні підприємства під вирощування озимої
пшениці знаходилась сума 100000 грн.
(F(0)=100000 грн.).

Оскільки для ярих і озимих зернових куль�
тур, зокрема пшениці та ячменю, види на урожай,
отриманий двічі на рік, задають певну цінову пол�
ітику, для прогнозу цін на зерно можна викори�
стати формулу (2) з T=T/2. Для обчислень у
прикладі взято дані про ціни за два півріччя 2009
року у якості двох факторів та перше півріччя
2010 року як результативну ознаку. На основі
отриманої регресійної моделі для тактичного
планування побудовано прогноз на друге
півріччя 2010 року та перше півріччя 2011 року з
урахуванням інфляції.

За результатами розрахунків було отримано
масив прогнозованих цін на озиму пшеницю у
модельному періоді та встановлено, що найви�
щою є ціна на зерно за вирахуванням суми вар�
тостей зберігання на елеваторі у попередніх про�
міжках часу — 1336 грн./тонну за 2 тижні — спо�
стерігатиметься на момент t=1 (початок�середи�
на липня 2010 року) та надалі буде поступово
зменшуватись. Відповідно до цього доцільно у
даний момент реалізувати усі залишки зерна. За
побудованою схемою прибуток підприємства від
виробництва обраної зернової культури складе
F(T)=313344 грн. Умова F(T)>F(0) виконуєть�

ся.
Отримана схема розподілу обсягів реалізації

урожаю демонструє здатність запропонованої
моделі підтримувати тактичне планування та заз�
далегідь оцінити достатність фінансових ре�
сурсів на кожен дискретний момент часу протя�
гом конкретного модельного періоду.

Проілюструємо спроможність імітаційної
моделі до вирішення завдання оперативного пла�
нування, що полягає у здійсненні коригування
обсягів продажу зерна в умовах зміни ринкових
цін для забезпечення поточних платежів та
підтримання виробничого циклу підприємства.

Згідно з формулою (5), протягом попередніх
періодів спостережень було встановлено, що
фактична ціна у першому півріччі 2010 року може
відхилятися від запланованої на 6 та 2% у напрямі
зменшення та збільшення відповідно. Вплив ви�
падкового фактора є незначним та не змінить
рішення керівництва підприємства щодо плану
реалізації зерна.

Якщо виробник при оперативному плану�
ванні дотримуватиметься оптимістичного сцена�
рію з очікуванням підйому цін, доцільно обгрун�
тувати іншу схему розподілу продажу врожаю
озимої пшениці, за якою обсяг реалізації врожаю
138 тонн заплановано на період від початку до
середини серпня для покриття витрат до кінця
2010 року (q(3)=138).

При проведенні спостережень за фактами
другої половини 2010 року встановлено, що ціни
за тонну озимої пшениці відхиляються на 7 та
26% у напрямі зменшення та збільшення відпов�
ідно.

Для більш точної оцінки ринкової ситуації
при оперативному плануванні на початок 2011
року необхідно переглянути існуючу регресійну
залежність та скоригувати прогноз цін на перше
півріччя 2011 року.

У результаті оперативного коригування про�
гнозу цінової ситуації на перше півріччя 2011
року очікується поступове зростання цін на ози�
му пшеницю з 1556 до 2062 грн./тонну
(p(14)=1556, p(26)=2062 грн./тонну). Тому за
першої нагоди встановлення поточної ціни вищої
за максимальну у часовому проміжку [14; Т) до�
цільно продати усі залишки зерна.

Решту зерна обсягом 296 тонн розподілено
протягом другої частини модельного періоду та�
ким чином, щоб покрити витрати у поточних пе�
ріодах t при нестачі резервних залишків грошо�
вих коштів та отримати максимальний прибуток
при продажу частини врожаю за найвигіднішою
ціною на момент t=26. Таким чином, керівницт�
вом підприємства було прийнято рішення про
продаж 62 тонни пшениці при t=16 та 234 тонни
при t=26 (q(16)=62, q(26)=234). За таких умов
прибуток підприємства від виробництва озимої
пшениці складе F(T)=436716 грн.
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Ефективність застосування розробленої
імітаційної моделі фінансових потоків підпри�
ємства полягає як у підвищенні прибутку на
кінець періоду моделювання за сприятливої рин�
кової ситуації, так і зниженні ризику недоотри�
мання грошових коштів у поточному виробничо�
му циклі та, як наслідок, виникнення збитків че�
рез негативний вплив факторів зовнішнього се�
редовища, зокрема найгіршого варіанта встанов�
лення ринкових цін на зерно протягом модель�
ного періоду.

Для підвищення ефективності роботи
сільськогосподарських підприємств за допомо�
гою запропонованої моделі доцільно обгрунту�
вати оптимальне співвідношення між наявним
обсягом зерна для реалізації протягом періоду
моделювання (f(0)) та початковою сумою гро�
шових коштів для фінансування виробництва
майбутнього урожаю (F(0)).

З'ясовано, що в умовах стабільної цінової си�
туації на зерновому ринку, коли зростання цін
не перекриває витрат на довготривале зберіган�
ня врожаю, можлива робота за схемою раціо�
нального продажу зерна на початку модельного
періоду.

Встановлено, що при нестабільному економ�
ічному становищі, за якого очікуване підвищен�
ня ринкових цін компенсує витрати на зберіган�
ня зерна на елеваторі, більш ефективним є по�
криття витрат на забезпечення поточного вироб�
ничого циклу за рахунок F(0) та реалізація вро�
жаю у найбільш сприятливий момент продажу.
Зокрема, на розглянутому прикладі було проілю�
стровано, що із застосуванням розробленої
імітаційної моделі фінансових потоків при вста�
новлені оптимального співвідношення F(0) та
f(0) можливе коливання прибутку підприємства
до 76%.

ВИСНОВКИ
1. Сучасні умови господарювання рослин�

ницьких сільськогосподарських підприємств ха�
рактеризуються ринковою нестабільністю та
обмеженими фінансовими ресурсами. Підви�
щення ефективності виробництва зернових
культур потребує застосування економіко�ма�
тематичного моделювання в логістичному уп�
равлінні фінансовими потоками, яке спрямова�
не на регулювання надходження та розподілу
грошових коштів від реалізації отриманого вро�
жаю зерна протягом обраного періоду моделю�
вання.

2. Обгрунтування початкової суми грошових
коштів, спрямованих на виробництво окремої
зернової культури, розподіл обов'язкових вит�
рат та обсягів продажу врожаю з урахуванням
очікуваних цін протягом конкретного модель�
ного періоду доцільно здійснювати на рівні так�
тичного й оперативного управління засобами

імітаційного моделювання. Тактичне керуван�
ня названих вхідних параметрів моделі доціль�
но здійснювати до початку імітаційного експе�
рименту залежно від: факторів зовнішнього
ринкового середовища, а саме — коливання цін
на зерно під впливом попиту та пропозиції на
нього в країні, рівня інфляції тощо; фінансово�
го стану підприємства, що враховує власні чи
залучені джерела фінансування господарської
діяльності та суми грошових коштів у розпоряд�
женні сільськогосподарського підприємства на
початок кожного проміжку часу із заданого
модельного періоду. В оперативному управлінні
можливе коригування тактичних планів щодо
обсягів продажу врожаю під впливом зміни
фактичних ринкових цін на зерно порівняно з
прогнозованими.

У результаті моделювання обгрунтовуєть�
ся вибір схеми управління фінансовими пото�
ками сільськогосподарського підприємства
щодо обсягів та термінів реалізації зерна з ура�
хуванням обов'язкових витрат та забезпечен�
ням максимального прибутку від виробництва
зернової культури на кінець періоду моделю�
вання.

3. Подальші наукові дослідження за темою
роботи перспективно пов'язувати з удосконален�
ням механізмів логістичного управління не тільки
фінансовими, а й матеріальними та інформацій�
ними потоками, що супроводжують роботу
сільськогосподарських підприємств зернового
підкомплексу.
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