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Зазначено важливість розробки фінансової стратегії аграрного підприємства, яка повинна
грунтуватись на методологічних принципах концепції управління фінансовими ресурсами, і
відображає чіткі стратегічні позиції підприємства, представлені в системі принципів і цілей його
функціонування, механізмі взаємодії елементів господарської і організаційної структури та фор!
мах їх адаптації до швидкоплинного зовнішнього економічного середовища.

Охарактеризовано важливість проведення аналізу економічного середовища аграрного
підприємства, який не може бути виокремлено як первинний етап процесу розробки фінансо!
вої стратегії, тому його слід представляти окремо у вигляді обліково!аналітичного базису щодо
отримання оцінки структурованості активів і капіталу аграрного підприємства, на якому в по!
дальшому будується імітаційна модель стратегічного управління фінансовими ресурсами в
основі якої передбачений взаємозв'язок і взаємодія фінансових компонентів, що дозволить
завчасно адаптувати діяльність аграрного підприємства до майбутніх кардинальних змін його
економічного розвитку.

Вказано, що загальний підхід до розробки фінансової стратегії передбачає вибір пріоритет!
ності напряму діяльності аграрного підприємства і насамперед стратегію формування фінан!
сових ресурсів та їх управління.

The importance of developing the financial strategy of the agrarian enterprise, which should be
based on the methodological principles of the concept of financial resources management, is
indicated, and reflects the precise strategic positions of the enterprise, presented in the system of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результативність будь�якої сфери бізнесу залежить

від наявності та ефективності використання фінансових

ресурсів, які прирівнюються до кровоносної системи що

забезпечує життєдіяльність суб'єкта підприємництва.

Формування фінансових ресурсів являє собою вагому

частину загальної стратегії підприємницьких структур в

оптимізації обсягу і складу їх джерел, рівня ефектив�

ності функціонування сукупного капіталу та достатньо�

го рівня фінансової стійкості. Від того, наскільки опти�

мальна структура фінансових ресурсів, наскільки до�

цільно вони трансформуються в основні та оборотні

фонди, залежить фінансова стабільність суб'єкта під�

приємництва і результати його діяльності.

Фінансові ресурси тих або інших суб'єктів підприє�

мництва набувають різних форм, що зумовлює наявність

цілеспрямованих фінансових потоків як взагалі, так і в

межах окремого господарюючого суб'єкта.

principles and goals of its functioning, the mechanism of interaction of elements of the economic
and organizational structure and the forms of their adaptation to the fast!moving external economic
the environment.

It is determined that the financial strategy is a long!term financial perspective, envisaging solutions
to large!scale tasks of enterprise development and contributing to the implementation of the main
strategic goal of maximizing the owner's welfare. The main goal requires a certain concretization to
take into account the tasks and features of the future financial development of the enterprise. In this
case, special attention should be paid to monitoring the development of equity capital, optimizing its
structure from the position of permissible level of risk.

It is characterized the importance of analyzing the economic environment of an agrarian enterprise,
which cannot be distinguished as the primary stage of the financial strategy development process,
therefore, it should be presented separately in the form of an accounting and analytical basis for
obtaining an assessment of the structuring of assets and capital of an agrarian enterprise, on which
the simulation model strategic management of financial resources, based on which provides for the
relationship and interaction of financial components, which will allow ahead of time to adapt the
activities of the agrarian enterprise to the future radical changes economic development.

It is indicated that the general approach to the development of financial strategy involves the choice
of priority of the direction of activity of the agrarian enterprise and, above all, the strategy of the
formation of financial resources and their management. The basis of financial management is the
decision of two issues: how to use the financial resources of an agrarian enterprise to ensure its
development, and which sources of funding to attract to optimize their activities.

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансова стратегія, фінансове управління, обліково�аналітичне за�

безпечення, імітаційна модель.

Key words: financial resources, financial strategy, financial management, accounting and analytical support,

simulation model.

Ринковий поступ національної економіки значно

підвищив самостійність з формування і використан�

ня фінансових ресурсів за сферами виробництв у

тому числі і аграрної. Разом з тим, лібералізація еко�

номіки, акцент на використання ринкового механіз�

му і властивих йому фінансових відносин в управлінні

фінансовими ресурсами з одночасним ослабленням

державних регулюючих функцій без відповідної по�

передньої проробки правових і економічних засад

переходу на ринкові відносини, призвели до перма�

нентної фінансової кризи аграрних підприємств. Все

це зумовило об'єктивну необхідність розробки ме�

тодологічних основ стратегічного управління фінан�

совими ресурсами, моніторинг змін фінансового ста�

ну аграрних підприємств, окреслення можливостей

і перспектив визначення оптимальних параметрів

формування фінансових ресурсів та шляхів їх досяг�

нення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання управління фінансовими ресурсами та роз�

робки на цій основі фінансової стратегії підприємств

посідає важливе місце в теоретичних, методологічних

та практичних дослідженнях зарубіжних і вітчизняних

вчених, серед яких необхідно виокремити наукові праці

В. Андрійчука, І. Ансоффа, В. Акулова, І. Балабанова,

І. Бланка, Н. Горицької, А. Гриньова, С. Дем'яненка,

П. Стецюка, О. Ястремської та багато інших.

Проте незважаючи на наявність досить великого

масиву опублікованих наукових праць, за рамками до�

сліджень залишається проблема методів розробки та

моделювання фінансових стратегій підприємств аграр�

ного сектору.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування теоретико�методологічних за�

сад розробки фінансової стратегії  аграрного

підприємства та визначення обліково�аналітичних

підходів до імітаційного моделювання його фінан�

сової стратегії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробка фінансової стратегії підприємств є осно�

вою управління фінансовими ресурсами, визначає дов�

гострокові цілі фінансової діяльності та вибір найбільш

ефективних способів їх досягнення.

Стратегічний підхід за ринкової економіки є необ�

хідною умовою існування підприємств, оскільки тільки

він дозволяє усвідомлено приймати на себе прийнятний

рівень ризику, забезпечувати зростання і високу при�

бутковість на перспективу [6, с. 92]. Такий підхід забез�

печує фінансову стабілізацію на основі системності

взаємопов'язаних цілей, до яких відносять зниження

собівартості продукції, зменшення операційних і поза�

реалізаційних витрат, ефективне використання бюджет�

ної підтримки.

У сучасних умовах підприємствам необхідна по�

становка системи певних фінансових цілей, засобів

їх досягнення і критеріїв оцінки. В цьому випадку

кожне підприємство повинно знайти свій оптималь�

ний шлях фінансової діяльності — відповідну мо�

дель [10, с. 408], яка поряд з виробничо�інновацій�

ною, маркетингом і менеджментом, відіграє важли�

вий функціональний аспект в управлінні підприєм�

ством.

В аграрних підприємствах це набір правил і при�

йомів, за допомогою яких необхідно досягнути основ�

ну ціль — перехід на стабільне зростання і фінансову

незалежність. Насамперед фінансова стратегія аграр�

них підприємств повинна бути спрямована на забезпе�

чення фінансової стійкості, структурну оптимізацію фі�

нансових ресурсів у досягненні максимізації рівня при�

бутку при збереженні ліквідності і прийнятного рівня

ризику.

За своєю економічною природою стратегія фінан�

сового управління об'єднує відповідний підхід до поста�

новки завдань і програмно�цільовий характер своєї

реалізації, є найбільш ваговим компонентом економіч�

ної стратегії [1, с. 157]. В цьому проявляється коорди�

нуюча роль фінансів у системі управління підприєм�

ством, де фінансові ресурси займають провідне місце

серед матеріальних та трудових ресурсів, оскільки мо�

жуть швидко трансформуватись у будь�який вид акти�

ву.

Звідси фінансова стратегія — це фінансовий курс,

розрахований на довгострокову перспективу, передба�

чаючи рішення крупно масштабних задач розвитку

підприємства і сприяючи реалізації основній стратегічній

цілі — максимізація добробуту власника. Ця головна

ціль потребує певної конкретизації із врахування зав�

дань і особливостей майбутнього фінансового розвит�

ку підприємства. При цьому особливу увагу необхідно

приділяти моніторингу темпів розвитку власного капі�

талу, оптимізації його структури з позиції допустимого

рівня ризику [3, с. 48].

Так, фінансова стратегія є поєднальним чинником

фінансового і стратегічного аспектів управління аг�

рарним підприємством, визначає фінансові цілі на

тривалу перспективу, засоби їх досягнення та показ�

ники досягнення цілей. Основними завданнями, які

розв'язуються в рамках вибору фінансової стратегії,

як складової частини управління фінансовими ресур�

сами, постає дослідження правових основ управлін�

ня фінансовими ресурсами аграрних підприємств,

характер і закономірності формування фінансів в

ринкових умовах господарювання. При цьому оцін�

кою вихідного стану фінансових ресурсів і фінансо�

вих індикаторів аграрного підприємства, є "…фінан�

совий аналіз щодо визначення основних шляхів по�

кращення стану" [5, с. 124].

У процесі стратегічного управління фінансовими

ресурсами немаловажним аспектом виступає розкрит�

тя ефективності фінансового механізму та напрями

його вдосконалення [8, с. 302]. Це фокусує напрям

розробки можливих варіантів з формування фінан�

сових ресурсів аграрного підприємства та дій керів�

ництва в умовах нестійкого або кризового фінансо�

вого стану.

Тобто постає питання забезпечення виробничо�гос�

подарської діяльності фінансовими ресурсами, де ма�

ють бути визначені дві позиції: "звідки взяти гроші", "на

яких умовах і з якою метою їх використовувати". В цьо�

му відношенні рух грошових коштів є основоположним

моментом при формуванні і використанні фінансових

ресурсів, визначає ранг пріоритетності взаємовідноси�

нам з контрагентами аграрного підприємства, банками

та іншими фінансовими інститутами. Тобто — за яких

умов були отримані фінансові ресурси, і як їх викорис�

тання буде впливати на фінансовий стан підприємства і

загалом на його фінансову політику.

Немаловажне значення має і оптимізація структури

активів і капіталу аграрного підприємства та прогнозу�

вання балансового прибутку на основі аналізу розвит�

ку виробничої складової, рівня ліквідності і ризику [11,

с. 37].

Такий підхід доцільно реалізувати на основі залу�

чення інвестицій і розширення їх джерел для розвитку

виробництва, оптимізація податкових платежів з ура�

хуванням можливих пільг, розробки цінової стратегії

з урахуванням кон'юнктури ринку та інфляційних про�

цесів.
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Проте особливу увагу при виборі фінансової стра�

тегії необхідно приділяти мобілізації внутрішніх ре�

сурсів, максимальному зниженню собівартості сільсько�

господарської продукції, цільовому розподілу і викори�

станню прибутку, визначенню нормативної потреби в

оборотних засобах, раціональному використанню капі�

талу аграрного підприємства. Ці завдання повинні відпо�

відати вимогам фінансової політики, якій передує реа�

лістичність, гнучкість, вимірність, привабливість та узго�

дженість.

Фінансова політика і фінансова стратегія є вира�

зом потреб, цілей і засобів свого досягнення в різних

часових періодах і на різних рівнях управління.

Тільки на основі взаємозв'язку і взаємодії фінансо�

вих компонентів можливе прийняття обгрунтованих

фінансових рішень з надійним механізмом їх реалі�

зації [7, с. 48].

З іншого боку, будучи частиною стратегічного

управління, фінансова стратегія інтегрована в загаль�

ну стратегію аграрного підприємства, яка визначає

єдині цілі майбутнього розвитку підприємства, фор�

мує основні правила поведінки та вказує чинники, які

повинні враховуватися при розробці і прийнятті фінан�

сових рішень.

Перебуваючи у тісному взаємозв'язку з фінансовим

станом аграрного підприємства, його фінансова стра�

тегія не менш є жорстко детермінованою величиною.

Фінансовий стан підприємства залежить не тільки від

реалізації фінансової стратегії, а й від інших значущих

чинників, таких як величина, структура і вартість капі�

талу, структура і якість активів, ступінь диверсифікації

ділової активності, рівень правового регулювання аг�

рарної галузі [2, с. 15].

На вибір фінансової стратегії, крім фінансового ста�

ну, істотно впливають й інші параметри аграрного

підприємства та зовнішні умови його господарської

діяльності. Так, фінансова стратегія визначає джерела

фінансування поточної господарської та інвестиційної

діяльності, напрями і способи ефективного використан�

ня власних і залучених фінансових коштів, що забезпе�

чують аграрному підприємству міцну фінансову стійкість

у динамічних ринкових умовах, спонукає постійно зай�

матися підвищенням ефективності використання усіх

видів ресурсів, передбачає заходи щодо зниження

фінансового ризику в довгостроковій перспективі, і є

інструментом адаптації аграрних підприємств до ко�

н'юнктури ринку.

Крім того, фінансова стратегія також визначає за�

хисні бар'єри, що захищають товаровиробників від бан�

крутства. Водночас фінансова стратегія знаходить яск�

равий прояв в єдності цілей, засобів і отримуваних по�

казників. Цілі фінансової стратегії утворюють ієрархіч�

ну систему, яка в цілому підпорядкована загальній місії

аграрного підприємства, і направлена на сталий розви�

ток, що знаходиться в поєднанні з основною його кон�

цептуальною метою.

Фундаментальною міцністю фінансової стратегії

має бути обліково�аналітичне забезпечення, як певний

підхід до встановлення інтегральної оцінки фінансово�

го стану підприємства [9, с. 42], сутність якого полягає

в обгрунтуванні вибору фінансової стратегії аграрного

підприємства.

Методологічною основою обліково�аналітичного

забезпечення становить метод комплексного системно�

го і ситуаційного стратегічного аналізу з використанням

моделей прогнозування і, передусім, інтегральний ме�

тод побудови дерева фінансової стратегії та метод ал�

горитмічного підходу [4, с. 17]. Поєднання цих крите�

ріїв відобразить максимізацію чистого прибутку і

ліквідності аграрного підприємства, ступінь фінансової

стійкості та глобальну мету його функціонування. Це

спонуковано цілісністю фінансової стратегії і стратегі�

чного управління фінансовими ресурсами, що визначає

тривалу перспективу напрямів його фінансового розвит�

ку.

Сучасна практична діяльність вітчизняних аграрних

підприємств свідчить про нехтування обліково�аналітич�

ного підходу при формуванні фінансової стратегії, або

формалізованому ставленню до вибору її елементів, що

заважає підприємствам окреслювати орієнтири свого

подальшого розвитку, знижуючи конкурентоспро�

можність і стійкість, і в кінцевому результаті це призво�

дить до фінансової неспроможності.

Сутність обліково�аналітичного забезпечення ви�

бору фінансової стратегії грунтується на сукупності от�

римуваної економічної інформації про фінансово�ви�

робничі процеси на основі методологічних підходів,

моделей, прийомів обліку та аналізу у поєднанні з

організаційною формою і управлінськими процедура�

ми (рис. 1).

Обліково�аналітичне забезпечення виконує інфор�

маційно�аналітичну і організаційну функції в процесі

формування та реалізації фінансової стратегії, звідси

надійність такого забезпечення визначає якість стратегії

та перспективи розвитку аграрного підприємства. Такий

підхід дозволить структурувати вироблення стратегіч�

них рішень у площині формування та використання

фінансів, результативність яких буде відповідати сучас�

Обліково-аналітичне забезпечення вибору фінансової стратегії 

Обліково-аналітичні дані та їх носії 

Методологічні підходи, методи, моделі, прийоми обліку та аналізу 

Організаційно-управлінська структура, технічно-програмні засоби обробки 
економічної інформації 

Рис. 1. Склад обліково/аналітичного забезпечення вибору
фінансової стратегії
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ним потребам господарювання. Цьому спонукає висо�

ка динамічність економічних процесів як внутрішнього,

так і зовнішнього середовища діяльності аграрного

підприємства, що вимагає створення методичного за�

безпечення, здатного скорегувати обліково�аналітичний

підхід у руслі середовищних змін підприємства.

У такому випадку формування обліково�аналітично�

го забезпечення фінансової стратегії аграрного підприє�

мства повинно здійснюватись у такій послідовності:

1. Ретроспективне та поточне дослідження еконо�

мічної характеристики підприємства на основі викори�

стання методів економічного аналізу.

2. Виявлення тенденцій розвитку галузі та економі�

ки підприємства в цілому щодо закономірностей руху і

досягнутих результатів.

3. Аналітичний розрахунок фінансових коефіці�

єнтів, які визначають фінансовий стан підприємства

щодо отримання попереднього висновку про тип його

фінансового стану.

4. Інтегрована оцінка рентабельності власного капі�

талу та фінансового стану — виявлення вірогідності бан�

крутства підприємства та факторів, які на нього вплива�

ють.

5. Вибір виду, уточнення цілей та структури еле�

ментів фінансової стратегії — стратегія збільшення вар�

тості підприємства, стратегія стабільного розвитку чи

стратегія фінансового оздоровлення.

6. Формування параметрів розвитку підприємства

(оптимістичний, песимістичний, реальний) та кінцевої

його ринкової вартості.

За своєю суттю розробка фінансової стратегії —

дослідна робота, тому незважаючи на досить великий

кількісний масив зарубіжних і вітчизняних методик

фінансового аналізу, необхідно продовжувати роботу

з удосконалення методик оцінки, аналізу і моделюван�

ня стратегій розвитку. Ці методики повинні базуватися

на доступних даних і оціночних параметрах, які врахо�

вують особливості національної економіки та аграрно�

го сектору зокрема.

Важлива складова підприємств аграрного сектору —

сезонність виробництва. Фактор сезонності необхідно

враховувати при розробці і реалізації фінансової стра�

тегії, де одним із стратегічних пріоритетів фінансових

рішень повинно бути вирівнювання грошових потоків у

часі. Від величини грошових потоків у формуванні струк�

турних джерел фінансових ресурсів, залежить їх відтво�

рювальна функція яка характеризується платоспромож�

ністю, ліквідністю та фінансовою стійкістю підприєм�

ства. Тому фінансова стратегія аграрного підприємства

являє собою функціональну стратегію загальної його

стратегії з послідовністю дій щодо формування і роз�

поділу фінансових ресурсів в рамках єдиного інформа�

ційно�правового поля при досягненні визначених цілей,

і за своєю будовою може бути представлена у вигляді

імітаційної моделі яка описує сучасну концепцію реалі�

зації фінансової стратегії (рис. 2).

Імітаційна модель фінансової стратегії аграрного

підприємства має змогу будуватись за різними схемами

визначення стратегічних пріоритетів. Головною її умо�

вою є те, щоб така модель була відкритою і зрозумі�

лою, дозволяла достовірно визначити доходи і витра�

ти, могла забезпечувати самофінансування підприєм�

ства та підпадала під коректування результатів вибору

стратегії.

 Характерною особливістю імітаційної моделі

фінансової стратегії є наявність стійкого зворотного

зв'язку і відповідно зворотного впливу кожного проце�

су на інші внаслідок динамічних змін зовнішнього сере�

довища, так як її невизначеність вимагає внесення відпо�

відних корективів на будь�якому етапі реалізації такої

моделі яка, є замкнутим циклом.

Отже, загальний підхід до розробки фінансової

стратегії передбачає вибір пріоритетності напряму

діяльності аграрного підприємства і насамперед стра�

Фінансова стратегія аграрного підприємства 

Фінансово-ресурсний потенціал 

Стратегічні 
пріоритети 

Фінансові стратегічні 
пріоритети аграрної 

галузі 

Відповідність Модель визначення фінансових 
стратегічних пріоритетів 

Модель агрегації загальної і 
фінансової стратегії 

Коректування 

Моніторинг реалізації 
фінансової стратегії 

Реалізація фінансової стратегії аграрного підприємства 

Оцінка ефективності розробки і реалізації фінансової стратегії 

Модель визначення ефективності розробки і реалізації фінансової стратегії 

Рис. 2. Імітаційна модель фінансової стратегії
аграрного підприємства
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тегію формування фінансових ресурсів та їх управлін�

ня. Останнє передбачає стратегічне позиціонування то�

варовиробника в системі принципів і цілей його функц�

іонування, механізму взаємодії управлінських функцій

та характеру взаємовідношень між елементами госпо�

дарської і організаційної структури щодо їх адаптації

до швидкоплинних змін зовнішнього ринкового сере�

довища.

ВИСНОВКИ
Фінансова стратегія є однією з найважливіших видів

функціональної стратегії, система формулювання дов�

гострокових цілей фінансової діяльності, на основі якої

детально опрацьовується концепція залучення і вико�

ристання фінансових ресурсів аграрного підприємства,

включаючи конкретний механізм формування необхід�

ного обсягу фінансування за рахунок різних джерел і

форм, а також механізм ефективного вкладення цих

ресурсів в активи підприємства, орієнтуючись при цьо�

му на зміни зовнішнього середовища.

По відношенню до загальної стратегії, фінансова

носить підпорядкований характер, тому повинна узгод�

жуватись з цілями і напрямками загальної стратегії

аграрного підприємства. Водночас фінансова страте�

гія здійснює істотний вплив на формування загальної

стратегії розвитку товаровиробника. Фінансова стра�

тегія може вносити певні корективи в загальну страте�

гію розвитку аграрного підприємства, бо зміна ситу�

ації на фінансовому ринку спричиняє коригування

фінансової, а потім і загальної стратегії розвитку

підприємства. Розробка фінансової стратегії на основі

імітаційної моделі націлена на побудову ефективної

системи управління фінансами, за допомогою якої

можна забезпечити вирішення тактичних і стратегічних

завдань діяльності аграрного підприємства. Основу

фінансового управління складає рішення двох питань:

як раціонально використовувати фінансові ресурси

аграрного підприємства для забезпечення його розвит�

ку і які джерела фінансування залучити для оптимізації

діяльності підприємства.
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