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STRATEGIC MEASURES OF FINANCIAL SUSTAINABILITY AUGMENTATION
OF THE ENTERPRISES IN AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE
У статті обгрунтовано перспективність сучасного агропромислового сектору України. Наведено основні дані,
що підтверджують подальший динамічний розвиток агропромислової галузі національної економіки. Розглянуто
визначення фінансово)економічної категорії "фінансова стійкість підприємства" різними науковцями та запропо)
новано власне трактування поняття "фінансова стійкість підприємства". Зазначено необхідність своєчасної та об'єк)
тивної оцінки фінансового стану підприємств. Визначено мету оцінки фінансового стану аграрного підприємства.
Досліджено комплексну методику визначення фінансової стійкості підприємства та висвітлено її основні етапи. Роз)
глянуто визначальні внутрішні та зовнішні фактори впливу на фінансову стійкість підприємства. На основі зовнішніх
факторів впливу на фінансову стійкість підприємства, визначено проблеми та запропоновано пріоритетні заходи зі
створення сприятливого зовнішнього середовища для підвищення фінансової стійкості підприємств вітчизняного аг)
ропромислового сектору.
In the article substantiate the perspective of modern agricultural sector of Ukraine. Report the basic data which
confirms the further dynamic development of the agro)industrial sector of the national economy. Consider the financial)
economic category "enterprise's financial sustainability" of various scholars and defined own concept of category
"enterprise's financial sustainability". Specified necessity of timely and objective assessment of the enterprise's financial
status. Determined the purpose of assessing the financial sustainability of agricultural enterprises. Studied a comprehensive
method of determining enterprise's financial sustainability and highlights its main stages. Consider defining internal
and external factors which impact on the financial sustainability of enterprise. On the basis of external impact factors,
identified the problems and proposed priority measures to create a bright environment for improving the enterprise's
financial sustainability in domestic agricultural sector.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, аналіз фінансової стійкості підприємства,
шляхи покращення фінансової стійкості підприємства, агропромисловий сектор України.
Key words: enterprise's financial sustainability, financial sustainability analysis, ways of
improving financial sustainability of enterprise, agriculture sector of Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні агропромисловий комплекс —
один з найбільших і досить динамічно зростаю
чих секторів економіки України. Рівень розвит
ку даної галузі, стабільність її функціонування
мають вагомий вплив на розвиток внутрішнього
і зовнішнього ринків, продовольчу безпеку дер
жави, стан та конкурентоспроможність еконо
міки в цілому.
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Враховуючи події останніх років в Україні, а
саме: політичну нестабільність, зокрема події на
сході країни, економічний спад у вигляді втрат
позиції на світових ринках, інфляцію, валютні ко
ливання тощо, досить актуальним на сьогодні є
питання фінансової стійкості агропромислових
підприємств та впровадження пріорітетних за
ходів з її підвищення, які б відповідали сучасним
економічним реаліям України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Основні теоретичні засади та методи оцінки
фінансової стійкості розглядалися як у працях
зарубіжних дослідників таких, як Брігхем Є.Ф.,
Бланк І.О., Родіонова В.М., так і в працях вітчиз
няних науковців — Бень Т.Г, Грабовецького Б.Є.,
Мамонтової Н.А., Поддєрьогіна А.М., Поляка
Г.Б., Савицької Г. В., Філімоненкова О.С. та Цал
Цалко Ю.С. Питання пріоритетних напрямів по
кращення фінансової стійкості підприємств,
зокрема й агропромислових, також неоднора
зово висвітлювалося в науковій літературі, про
те враховуючи глобалізаційні процеси, світові
економічні зрушення та динамічний розвиток аг
ропромислового сектору в Україні в цілому,
дане питання потребує постійного досліджен
ня з метою відповідності сучасним реаліям.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення пріоритетних за
ходів з підвищення фінансової стійкості
підприємств агропромислового сектору Украї
ни, для забезпечення їх високоефективного роз
витку та сприянню конкурентоспроможності
національної економіки. Об'єктом дослідження
виступає сукупність економічних відносин між
суб'єктами в процесі здійснення оцінки рівня
фінансової стійкості підприємства. Предметом
дослідження є сукупність теоретикометодоло
гічних та практичних аспектів забезпечення
фінансової стійкості агропромислових
підприємств в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Попри складні макроекономічні умови в Ук
раїні, які призвели до низької зацікавленості у

вкладанні інвестицій як з боку українських, так і
зі сторони закордонних інвесторів, а також до ско
рочення ВВП держави, агропромисловий сектор
України залишається однією з "сильних сторін"
національної економіки [18]. На думку Українсь
кого інституту стратегій глобального розвитку та
адаптації, дана галузь потенційно може стати
"драйвером", найбільш динамічно зростаючим на
прямом у національної економіки до 2018 р. [17].
Поперше, перспективність українського аг
росектору підтверджується на світовому рівні.
У 2014 р. з усіх галузей української економіки в
позитивну динаміку продемонструвало лише
сільське господарство, показник ВВП якого за
8 місяців 2014 р. виріс на 6%. Згідно з рейтингом
"Топ 10 аграрних країн Європи 2014" Україна по
сіла 3тє місце, а частка сільського господарства
у ВВП склала 10,43 % (рис. 1).
У 2013 р. році частка сільського господарства
в структурі ВВП вперше у вітчизняній історії до
сягла 10%. Таким чином, агросектор став клю
човою статтею поповнення державного бюдже
ту. Дане зростання виробництва сільськогоспо
дарської продукції в пояснювалося значним
урожаєм зернових, який перевищив 63 млн т та
розвитком тваринництва [16].
Вже станом на грудень 2015 р., за даними
Міністерства аграрної політики та продоволь
ства України, агропромисловий комплекс Украї
ни забезпечив 14% загального обсягу ВВП [13].
Ще одним доказом перспективності є між
народне сприяння. Так, Європейський банк ре
конструкції та розвитку на початку 2014 р. ви
ділив понад 283 млн євро на 135 нових сіль
ськогосподарських проектів, а у 2015 р. профі
нансував вітчизняне сільське господарство на
184 млн євро [17; 18].

Рис. 1. Частка сільського господарства у ВВП країни.
Рейтинг "Топ 10 аграрних країн Європи 2014"
Джерело: складено автором на основі [16].
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Таким чином, враховуючи вищезазначені
факти, сучасні глобалізаційні процеси, а також
значний розвиток агропромислової галузі в Ук
раїні, посилюється актуальність завдання з
підвищення ефективності функціонування агро
промислових вітчизняних підприємств, у розрізі
якого постає важливе питання їх фінансової
стійкості, а саме: основних пріоритетних заходів
із підвищення фінансової стійкості підприємств
агропромислового сектору.
Насамперед необхідним є визначення сут
ності самого поняття "фінансова стійкість
підприємства". В цілому у науковій літературі
існує багато трактувань даної економічної ка
тегорії. Серед основних можна виділити на
ступні:
Брігхем Є.Ф. вважає, що на формування
стійкого фінансового стану підприємства впли
ває два взаємопов'язаних фактора: наявні акти
ви, які забезпечують прибуток та необхідний об
сяг грошових надходжень, а також можливості
нових капіталовкладень, що призведуть до зро
стання обсягів прибутку і грошових коштів у
майбутньому [2, с. 985].
На думку ЦалЦалко Ю.С. фінансова
стійкість — це стан активів (пасивів) підприєм
ства, що гарантує постійну платоспроможність
[20, с. 372].
У свою чергу, Поляк Г.Б. стверджує, що еко
номічна сутність фінансової стійкості підприє
мства полягає в забезпеченості його запасів і
витрат джерелами їх формування [11, с. 430].
Гробовецький Б.Є. зазначає, що фінансова
стійкість — це надійно гарантована платоспро
можність, рівновага між власними та залучени
ми засобами, незалежність від випадковостей
ринкової кон'юнктури і партнерів, довіра кре
диторів і інвесторів та рівень залежності від них,
наявність такої величини прибутку, який би за
безпечив самофінансування [4, с. 212].
Філімоненков О.С. дає наступне тлумачення:
"Фінансова стійкість — це такий стан підпри
ємства, коли обсяг його майна (активів) дос
татній для погашення зобов'язань, тобто
підприємство платоспроможне. Іншими слова
ми, фінансова стійкість підприємства — це таке
його становище, коли вкладені в підприємниць
ку діяльність ресурси окупаються за рахунок
грошових надходжень від господарювання, а
отриманий прибуток забезпечує самофінансу
вання та незалежність підприємства від зов
нішніх залучених джерел формування активів"
[19, с. 295].
За визначенням Савицької Г.В. "Фінансова
стійкість — це здатність суб'єкта господарюван
ня функціонувати та розвиватися, зберігати
рівновагу своїх активів та пасивів в мінливому
внутрішньому середовищі, яка гарантує його по
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стійну платоспроможність та інвестиційну при
вабливість в межах допустимого рівня ризику"
[14, с. 619].
На думку Родіонова В.М. і Федотової М.О.,
фінансова стійкість відображає стан фінансових
ресурсів, за якого підприємство здатне шляхом
ефективного їх використання забезпечити без
перебійний процес виробництва та реалізації
продукції, а також витрати з його розширення
та оновлення. Платоспроможність підприємства
є найважливішою ознакою фінансової стійкості.
Фінансовий добробут та ступінь ділової актив
ності підприємства характеризують також вели
чина і динаміка рентабельності. Найвищою фор
мою фінансової стійкості підприємства є його
здатність розвиватися в умовах мінливого внут
рішнього та зовнішнього середовища. Фінансо
ва стійкість — це комплексне поняття і є таким
станом ресурсів, яке забезпечує розвиток
підприємства на основі зростання прибутку та
капіталу за збереження платоспроможності та
кредитоспроможності за умови допустимого
рівня ризику [12, с. 98].
За Мамонтовою Н.А. фінансова стійкість —
це такий стан підприємства, при якому забезпе
чується стабільна фінансова діяльність, постійне
перевищення доходів над витратами, вільний
обіг грошових коштів, ефективне управління
фінансовими ресурсами, безперервний процес
виробництва і реалізації продукції [10, с. 16].
Довбня С.В. вважає, що фінансова стійкість
— відображення стабільного перевищення при
бутку над витратами, що забезпечує вільне ма
неврування грошових коштів підприємства і
шляхом ефективного їх використання сприяє
безперервному процесу виробництва і реалізації
продукції. Водночас Бень Т.Г. має наступне
визначення: "Фінансова стійкість — стабільність
фінансового стану підприємства, котра забезпе
чується достатньою часткою власного капіталу
у складі джерел фінансування. Достатня частка
власного капіталу означає, що позикові джере
ла фінансування використовуються підприєм
ством лише в тих межах, в яких воно може за
безпечити їх повне і своєчасне повернення" [1,
с. 55, 60].
Таким чином, узагальнюючи усі вищезазна
чені трактування науковців, можна дати наступ
не визначення категорії: фінансова стійкість —
це такий стан підприємства, за якого підприєм
ство здатне забезпечити безперебійний процес
виробництва та реалізації продукції, самофінан
сування, рівновагу між власними та залученими
засобами, відносну незалежність від випадково
стей ринкової кон'юнктури, партнерів, креди
торів та інвесторів.
Особливого значення набуває своєчасна та
об'єктивна оцінка фінансового стану підпри
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Таблиця 1. Комплексна методика визначення фінансової стійкості підприємства
ʋ

ȿɬɚɩ

1

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ

2

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ

3

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ

4

Ɏɚɤɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɪɨɝɭ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɩɚɫɭ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
1)
2)
3)
4)
1)
2)

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ;
ɪɟɫɭɪɫɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ;
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɡɚɥɭɱɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɡɚɩɚɫɢ;
ɜɥɚɫɧɿ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɤɨɲɬɢ;
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ;
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ
ɩɨɪɿɝ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ;
ɡɚɩɚɫ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ

Джерело: складено автором на основі [3, с. 193].

ємств. Недостатня фінансова стійкість може
призвести до неплатоспроможності підприєм
ства і відсутності у нього коштів для розвитку
виробництва і взагалі основою діяльності. Над
лишкова фінансова стійкість виступає гальмом
для розвитку, оскільки, збільшується надлиш
кові запаси і резерви підприємства [15, с. 133].
Метою оцінки фінансового стану аграрного
підприємства є пошук резервів підвищення рен
табельності сільськогосподарського виробниц
тва і зміцнення комерційного розрахунку як ос
нови стабільної роботи підприємства, його еко
номічного розвитку і виконання ним зобов'язань
перед бюджетом, банком та іншими установами
[8].
Як фінансовоекономічна категорія фінансо
ва стійкість виражається системою відносних і
абсолютних показників. Наявні методики ана
лізу фінансової стійкості підприємства передба
чають проведення досліджень у декілька етапів.
Залежно від завдань аналізу і тлумачення понят
тя "фінансова стійкість" порядок розрахунку
показників у різних літературних джерелах
відрізняються. Але, як правило, аналіз прово
диться у такій послідовності, в тому числі з ме
тою оцінки фінансової стійкості агропромисло
вого підприємства:
1) загальна оцінка фінансової стійкості;
2) розрахунок за даними балансу системи
відносних показників фінансової стійкості;
3) розрахунок за даними балансу системи аб
солютних показників, які характеризують забез
печеність запасів джерелами формування і да
ють можливість визначити відповідний тип
фінансової стійкості підприємства;
4) розрахунок за даними звіту про фінансові
результати та факторний аналіз порогу рента
бельності і запасу фінансової стійкості.
Передплатний індекс 21847

Схематична модель визначення фінансової
стійкості підприємства представлена у таблиці
1 [3, с. 193].
Також при дослідженні фінансової стійкості
агропромислових підприємств важливим є низ
ка факторів, різних як за характером, так і за
ступенем впливу. Серед них можна виділити виз
начальні внутрішні та зовнішні фактори впливу
на фінансову стійкість підприємства (табл. 2) [9,
с. 213].
Якщо вплив внутрішніх факторів на фінан
совий стан є індивідуальними для кожного з
підприємств та залежить від сфери господарю
вання, видів продукції, кон'юнктури ринку, ре
гіональної інфраструктури, системи управління
підприємством, структури витрат на виробниц
тво та управління, технікотехнологічних особ
ливостей тощо, то, в свою чергу, вплив зовнішніх
є узагальненим, адже походить з макросередо
вища, а отже, виходячи з них, можна визначити
пріоритетні заходи зі створення сприятливого
зовнішнього середовища для підвищення фінан
сової стійкості підприємств вітчизняного агро
промислового сектору.
Як було зазначено раніше, агропромисловий
комплекс займає значне місце у народному гос
подарстві України, тому можна стверджувати,
що фінансова стійкість вітчизняних аграрних
підприємств в значній мірі характеризує й фінан
сову стабільність держави в цілому. Саме тому
український уряд сьогодні повинен розробити
таку державну політику розвитку агропромис
лового комплексу, такі економікоправові,
фінансові, адміністративні заходи, які реально
забезпечили б ефективні структурні перетворен
ня агропромислового виробництва з урахуван
ням як національних, так і міжнародних аспектів
[7, c. 13].
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Таблиця 2. Внутрішні та зовнішні фактори впливу
на фінансову стійкість агропромислового підприємства

Наступним напрямом є загост
рення проблеми дефіциту власних
джерел фінансування інвестицій у
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ
 ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ;
аграрних підприємств посилює їх
ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɨɫɥɭɝ), ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ʀʀ ɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɦɭ ɩɨɩɢɬɿ;
потребу в кредитах. Проте внаслі
 ɪɨɡɦɿɪ ɫɩɥɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ;
док фінансової кризи відбулося
 ɪɨɡɦɿɪ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɬɪɚɬ, ʀɯ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ;
блокування процесів кредитування
 ɫɬɚɧ ɦɚɣɧɚ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɚɩɚɫɢ ɣ ɪɟɡɟɪɜɢ
усіх сфер економіки, втрата дові
Ɂɨɜɧɿɲɧɿ
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ;
ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ
 ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ;
ри до банківської системи, скоро
 ɬɟɯɧɿɤɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ;
чення кількості платоспроможних
 ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ;
позичальників та знизився рівень їх
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ;
 ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ;
фінансової стійкості, особливо в
 ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ;
сільському господарстві. За умов
 ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ;
економічної кризи важливе значен
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
ня має державна підтримка реалі
Джерело: складено автором на основі [9, с. 213].
зації інвестиційних проектів роз
За минулі роки у функціонуванні підпри витку пріоритетних виробництв, а також впро
ємств аграрного сектора економіки помітні по вадження економічних регуляторів активізації
кращення, але разом з тим вони є нестабільни внутрішньої інвестиційної активності [7, c. 13]. В
ми і потребують постійної підтримки з боку дер розрізі даної проблеми можливими заходами
жави.
поліпшення фінансового забезпечення аграрних
Першочергово потребує негайного вирішен підприємств можуть бути:
ня проблема врегулювання українського зако
— заходи з впровадження компенсації за
нодавства, формування сприятливого законо кредитами, залученими для покриття виробни
давчого клімату в державі, адже стабільність чих витрат, пов'язаних із закупівлею паливно
функціонування аграрного сектора, насамперед, мастильних матеріалів, насіння, мінеральних
залежить від нормативноправової бази, яка б добрив, засобів захисту рослин, кормів, сирови
забезпечувала сталий розвиток цієї галузі. Ви ни та інгредієнтів для виробництва комбікормів,
ходячи із проблеми покращення законодавчої ветеринарних препаратів, молодняку сільсько
бази для стабільної роботи аграрних підпри господарських тварин та птиці, обладнання для
ємств, аграрна політика має бути спрямована на тваринницьких ферм і комплексів, запасних ча
розробку комплексних і системних законодав стин для ремонту сільськогосподарської і зро
чих актів, які б змогли підвищити ефективність шувальної техніки та обладнання, енергоносіїв,
сільського господарства в цілому. Державі не та оплати послуг, пов'язаних з виконанням ре
обхідно звернути увагу здебільшого на покра монтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та об
щення умов розвитку приватного господарюван роблення грунту, захисту рослин від хвороб і
ня, запровадити та чітко визначити умови рин шкідників, збирання врожаю тощо;
— зниження вартості кредитів для сільсько
кового механізму, який би регулював відносини
між селянами, власниками та суб'єктами госпо господарських корпоративних підприємств [5, с.
дарювання, шляхом оренди майна та земельних 356].
У розрізі фінансових ресурсів, необхідних
ділянок [8].
Ще одним пріоритетним напрямом покра для стійкого функціонування підприємства,
щення сучасного фінансового стану сільгосппі важливим є залучення іноземного капіталу для
дприємств є несприятлива система їх оподатку інвестування агропромислового виробництва.
вання. Серед невідкладних заходів державної На етапі інтеграції України до Європейського
політики має бути передбачений максимально Співтовариства інвестиційні процеси у більшості
можливий рівень підтримки сільськогосподарсь галузей агропромислового виробництва потре
бують заходів щодо їх активізації. Іноземні інве
кого виробництва, а саме:
— збереження й гарантування дії на трива стори вкладають кошти переважно у великі
лий період пільгового та спрощеного режиму спільні підприємства. Більшість інтегрованих
оподаткування сільгосппідприємств через формувань в агропромисловому виробництві з
фіксований податок;
іноземними інвестиціями спрямовує інвестиції у
— спеціальний порядок нарахування й вико виробництво різних видів продукції, що помітно
ристання ПДВ;
зменшує їх ризики. Подолання або зниження
— пролонгація до кінця наступного року ризиків для інвесторів в Україні, повинно забез
кредитів комерційних банків, часткову або по печуватися такими чинниками, як:
— рівень розвитку продуктивних сил та стан
вну сплату наперед їх відсотків за рахунок Дер
ринку інвестицій;
жавного бюджету України тощо [6, с. 110].
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— правове поле держави (законодавча база);
— політична воля усіх гілок влади;
— стан фінансовокредитної системи; статус
іноземного інвестора;
— інвестиційна активність населення [7, c. 13].
Важливим заходом щодо покращення фінан
сового стану аграрних підприємств на сучасно
му етапі розвитку є пошук оптимального
співвідношення власного і позикового капіталу,
яке б забезпечило мінімальний фінансовий ри
зик за максимальної рентабельності власного
капіталу. Оптимізація ліквідності підприємства
реалізується за допомогою оперативного меха
нізму фінансової стабілізації — системи заходів,
спрямованих, з одного боку, на зменшення
фінансових зобов'язань, а з іншого — на
збільшення грошових активів, що забезпечують
ці зобов'язання. Фінансові зобов'язання
підприємство може зменшити за рахунок:
— зменшення суми постійних витрат (зокре
ма витрат на утримання управлінського персо
налу);
— зменшення рівня умовнозмінних витрат;
продовження строків кредиторської заборгова
ності за товарними операціями;
— відтермінуванням виплат дивідендів та
відсотків.
Збільшити суму грошових активів можна за
рахунок:
— рефінансування дебіторської заборгова
ності (шляхом факторингу, врахування та дис
контування векселів, форфейтингу, примусово
го стягнення); прискорення оборотності дебі
торської заборгованості (шляхом скорочення
термінів надання комерційного кредиту);
— оптимізація запасів товарноматеріальних
цінностей (шляхом встановлення нормативів то
варних запасів методом технікоекономічних
розрахунків);
— скорочення розмірів страхових, гаран
тійних та сезонних запасів на період перебуван
ня підприємства у фінансовій кризі.
Покращенню фінансового стану підпри
ємств сприятиме зменшення питомої ваги пост
ійних витрат у собівартості продукції. Скоро
чення витрат — дієвий інструмент стабілізації
фінансового стану підприємства, оскільки
сприяє підвищенню рентабельності продажів і
надходженню коштів. У рамках цього потрібно
використовувати нормування всіх статей витрат,
контроль виконання встановлених нормативів та
контроль всіх видів альтернативних витрат (та
ких як використання Інтернету, телефонного
зв'язку, оргтехніки в особистих цілях і інші вит
рати, яких можна уникнути).
В умовах конкурентного середовища ак
туальності набувають заходи з оптимізації збу
тової політики сільськогосподарських під
Передплатний індекс 21847

приємств. Для оптимізації обсягів дебіторської
заборгованості потрібно обирати найбільш
доцільні строки платежів та форми розрахунків
із споживачами (попередня оплата, з відстроч
кою платежу, за фактом відвантаження про
дукції).
Незважаючи на значні обсяги дебіторської
заборгованості, доцільним є надання відстроч
ки платежу споживачам, адже за рахунок цього
збільшується обсяг реалізації, а разом з тим і
прибуток (для стимулювання збуту в умовах ви
сокої конкуренції). З іншого боку, в цьому ви
падку є ризик виникнення додаткових витрат по
залученню короткострокових банківських кре
дитів для компенсації дебіторської заборгова
ності. Важливим напрямом зміцнення фінансово
го стану є його прогнозування, оскільки, щоб гра
мотно керувати виробництвом, активно вплива
ти на формування показників господарської і
фінансової діяльності, необхідно постійно вико
ристовувати дані про його стан, а також зміни,
які в ньому відбуваються. Фінансовий стан
підприємства не може бути стійким, якщо воно
не отримує прибутку у розмірах, що забезпечу
ють необхідний приріст фінансових ресурсів,
спрямованих на зміцнення матеріальнотехніч
ної бази підприємства та їх соціальної сфери.
Основним напрямом забезпечення досягнен
ня точки фінансової рівноваги підприємством є
скорочення обсягу споживання фінансових ре
сурсів. Неефективність використання фінансо
вих ресурсів призводить до низької платоспро
можності підприємства і, як наслідок, до мож
ливих перебоїв у постачанні, виробництві та ре
алізації продукції; до невиконання плану при
бутку, зниження рентабельності підприємства,
до загрози економічних санкцій. Як наслідок,
майже кожне друге підприємство у галузі
сільського господарства збиткове і причини цьо
го явища різні. Проте попередити такі негативні
наслідки можна. Для цього потрібно система
тично й глибоко оцінювати фінансовий стан
підприємства з використанням різних методів та
прийомів аналізу [8].
Таким чином, підсумовуючи, можна виділи
ти наступні основні шляхи покращення фінан
сового стану вітчизняних підприємств:
— формування сприятливого законодавчо
го клімату в державі;
— створення сприятливої системи оподатку
вання агропромислових підприємств;
— державна підтримка реалізації інвести
ційних проектів розвитку пріоритетних вироб
ництв, а також впровадження економічних ре
гуляторів активізації внутрішньої інвестиційної
активності;
— залучення іноземного капіталу для інвес
тування агропромислового виробництва, що по
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мітно зменшує ризики сільськогосподарських
підприємств;
— заходи з пошуку оптимального співвідно
шення власного і позикового капіталу, яке за
безпечує рентабельність власного капіталу
— зниження собівартості продукції (робіт,
послуг);
— підвищення ефективності управління гро
шовими потоками підприємства;
— оптимізація збутової політики, розширен
ня ринків збуту;
— збільшення грошових коштів на розрахун
ковому рахунку підприємства.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
ВИСНОВКИ
Отже, фінансова стійкість — це такий стан
підприємства, за якого підприємство здатне за
безпечити безперебійний процес виробництва та
реалізації продукції, самофінансування, рівно
вагу між власними та залученими засобами,
відносну незалежність від випадковостей рин
кової кон'юнктури, партнерів, кредиторів та
інвесторів.
У зв'язку з динамічним розвитком агропро
мислового сектору України в умовах економіч
ної і політичної нестабільності, набуває важли
вості питання забезпечення фінансової стійкості
вітчизняних агропромислових підприємств з ме
тою збільшення їх конкурентоспроможності. Це
у свою чергу вимагає проведення комплексу за
ходів, які повинні реалізуватися як з боку самих
суб'єктів господарювання, так і з боку держави.
Якщо заходи, що реалізуються власне підприє
мствами мають індивідуальних характер та за
лежать від напрямку їх діяльності, розміру,
стратегії, політики тощо, то заходи, які реалі
зуються державою мають спільний характер дій
щодо усіх агропромислових підприємств та по
винні враховувати сучасний економічний стан
країни, ключові проблеми та особливості реалій.
У даній статі було висвітлено перелік таких пріо
ритетних заходів з підвищення фінансової
стійкості підприємств агропромислового секто
ру України.
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