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FINANCIAL PERFORMANCE IN THE SYSTEM OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF ECONOMIC
ENTITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти визна
чення ролі фінансової результативності в системі стратегічного розвитку суб'єктів господарю
вання аграрного сектора економіки. Методологічною та інформаційною основою роботи є нау
кові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офіційні дані Державної служби
статистики України. Під час проведення дослідження для оцінки фінансової результативності
показників використано методи кореляційнорегресійного, трендового аналізу, методи групу
вання, коефіцієнтів, середніх величин.
Метою статті є визначення фінансової результативності як синтетичного показника функціо
нування підприємств, що працюють прибутково і збитково, із позицій перспектив їх стратегіч
ного розвитку.
Проведено порівняльний аналіз фінансової результативності національної економіки зага
лом, а також сільського, лісового та рибного господарства (секції А) протягом дев'ятирічного
ретроспективного періоду в частині щорічних і кумулятивних показників, наявності піків. Відзна
чено стійкість отримання додатних фінансових результатів у сільському та лісовому госпо
дарстві і від'ємних — у рибному. Формалізовано основні джерела фінансової результативності
на рівні секції А — сільське господарство (рослинництво), а також серед його підгалузей: у рос
линництві — вирощування зернових, бобових, олійних культур; у тваринництві — розведення
свійської птиці і великої рогатої худоби молочних порід. Проаналізовано відносний рівень се
редньої частки прибуткових підприємств по національній економіці, секції А, галузях сільсько
го господарства. Виявлено стійкий тренд зростання питомої ваги підприємств, що отримали
додатні фінансові результати, за лінійною функцією. Досліджено якість формування фінансо
вого результату за його структурою. Встановлено, що на рівні національної економіки тренд
загального фінансового результату визначається збитковим сегментом підприємств, на рівні
аграрного сектора економіки — переважно прибутковим, за виключенням мисливства та риб
ного господарства. Визначено прогнози щодо зростання фінансової результативності в сис
темі стратегічного розвитку окремих підгалузей тваринництва і рослинництва.
The subject of the research is theoretical foundations, methodological bases and practical aspects
of determining the role of financial performance in the system of strategic development of economic
entities in the agricultural sector. The methodological and informational basis of the work are scientific
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works, periodicals, Internet resources, official data of the State Statistics Service of Ukraine. In the
study, the methods of correlationregression, trend analysis, methods of grouping, coefficients,
average values were used to evaluate the financial performance of indicators.
The purpose of the article is to determine the financial performance as a synthetic indicator of the
functioning of profit and lossmaking enterprises from the perspective of their strategic development.
A comparative analysis of the financial performance of the national economy as a whole and of
agriculture, forestry and fisheries (section A) was conducted over a nineyear retrospective period
in terms of annual and cumulative indicators, peaks. Sustainability of positive financial results in
agriculture and forestry and negative — in fisheries was noted. The main sources of financial efficiency
at the level of section A are formalized — agriculture (crop production), as well as among its sub
sectors: in crop production — cultivation of cereals, legumes, oilseeds; in animal husbandry —
breeding poultry and cattle of dairy breeds. The relative level of the average share of profitable
enterprises in the national economy, section A, and branches of agriculture is analyzed. A steady
trend of the increase in the share of enterprises with positive financial results by linear function is
revealed. The quality of financial result formation according to its structure is investigated. It is
established that at the level of the national economy the trend of the overall financial result is
determined by the unprofitable segment of enterprises, at the level of the agricultural sector of the
economy — mainly by the profitable ones, with the exception of hunting and fisheries. The forecasts
on the growth of financial efficiency in the system of strategic development of individual subsectors
of animal husbandry and plant growing are determined.

Ключові слова: фінансова результативність, прибутки, збитки, система, стратегічний розвиток,
суб'єкти господарювання, аграрний сектор, економіка.
Key words: financial performance, profits, losses, system, strategic development, economic entities, agrarian
sector, economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах ринкової економіки стратегічним завдан
ням функціонування підприємств є зростання їх вар
тості, передумовою якого є ефективне управління
фінансовими результатами на основі врахування синер
гетичного ефекту [1, c. 297]. Інтеграція України в світо
ве господарство вимагає переходу на міжнародні стан
дарти формування та розподілу доходів, обліку фінан
сових результатів, відображення їх у фінансовій звіт
ності тощо. Актуальність зазначеного завдання зрос
тає для суб'єктів господарювання аграрного сектора
економіки, який має сильніші конкурентні позиції в час
тині виходу на європейські товарні ринки. Його ва
гомість підсилюється різноманіттям галузей сільсько
го, лісового, рибного господарства, результативність
яких визначається специфічними факторами і може сут
тєво варіювати.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Питання діалектичного взаємозв'язку фінансової
результативності та стратегічного розвитку аграрних

42

підприємств знаходяться в центрі уваги багатьох уче
них. Проблеми впливу фінансової політики на резуль
тативність і стратегічний розвиток суб'єктів господарю
вання аграрного сектора економіки досліджуються та
кими ученими: Костирко Л.А., Соломатіна Т.В. [2], Ко
сова Т.Д., Стеблянко І.О., Діхтярь І.О. [3], Лемішко О.О.
[4].
Любар О.О., Оріщен Р.В. відзначають, що раціо
нальна організація обліку фінансових результатів та
відображення їх у фінансовій звітності підприємства
аграрного сектора економіки займає центральне місце
у системі бухгалтерського обліку і звітності та постійно
потребує вдосконалення [5, c. 476]. Погоджуємося з
Дубініною М.В., Вишенською Л.М., що якість прийнят
тя управлінських рішень щодо фінансових результатів
залежить від інформації, що формується в системі бух
галтерського обліку [6, c. 81], оскільки від отриманого
результату залежать належне формування власного
капіталу, виконання зобов'язань та платоспроможність
підприємства. Раціональна організація бухгалтерсько
го обліку, як зауважує Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., за
безпечує виваженість і обгрунтованість прийнятих
управлінських рішень шляхом надання об'єктивної і до
стовірної облікової інформації про активи, власний ка
пітал, зобов'язання, доходи, витрати та фінансові ре
зультати діяльності підприємства [7, c. 32].
Охріменко І.В. розглядає фінансові результати
скрізь призму витрат операційної діяльності на кількох
економічних рівнях (підприємство, інтегровані форму
вання, держави) та за кількома напрямами (інтенсифі
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кація виробництва, дбайливе господарювання, держав
на підтримка сільгосптоваровиробників) [8, c. 3]. Погод
жуємося з зазначеним автором, що пошук резервів зро
стання фінансової результативності має відбуватися
шляхом спільних, координованих зусиль владних дер
жавних структур, підприємств та їх об'єднань, установ
фінансово кредитної інфраструктури та науковців. Ган
гал Л.С. проводить моделювання результативних показ
ників діяльності аграрних підприємств різних організа
ційно правових форм та їх реакції на зміну рівня тих чи
інших ресурсів [9, c. 110]. Запропоновані залежності
результатів діяльності від основних виробничих фак
торів є підгрунтям для оптимізації складу і структури
ресурсного потенціалу аграрних підприємств, а також
для визначення напрямів їх дієвої адресної державної
підтримки. Пономаренко О.Є. зробив висновок про ре
зультативність фінансово економічних механізмів
підтримки аграрного сектора, оскільки вони сприяли
стабілізації фінансового стану аграрних підприємств,
але мають певні недоліки в організаційній складовій
[10].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення фінансової резуль
тативності як синтетичного показника функціону
вання підприємств, що працюють прибутково і збит
ково, із позицій перспектив їх стратегічного розвит
ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Протягом 2010—2018 рр. середньорічний фінансо
вий результат до оподаткування по сільському, лісово
му та рибному господарству становив 49082,7 млн грн,
що в 19,0 разів вище, ніж всього по економіці. Основна
частка прибутку (99,0%) галузі приходиться на сільське
господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними
послуг (48593,2 млн грн). Ваговим внесок у формуван
ня фінансового результату зробило рослинництво — ви
рощування однорічних і дворічних культур (83,40%, або
40937,4 млн грн), передусім за рахунок вирощування
зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння
олійних культур (82,00%, або 40249,3 млн грн). Внесок
підгалузей рослинництва, представлених вирощуванням
багаторічних культур і відтворенням рослин, є незнач
ним — всього 2,25% і 0,13%.
Питома вага тваринництва у формуванні фінансо
вого результату сільського, лісового та рибного госпо
дарства становить за середніми даними 2010—2018 рр.
14,71% (7219,2 млн грн), у т.ч. за рахунок розведення
свійської птиці — 8,16%, або 4003,3 млн грн, розведен
ня великої рогатої худоби молочних порід — 4,37%
(2146,1 млн грн), розведення свиней — 1,82% (894,2 млн
грн). Підгалузь тваринництва 01.49 розведення ін
ших тварин було збитковим ( 0,04%, 19,2 млн грн).
Інші підгалузі сільського господарства, мисливства та
надання пов'язаних із ними послуг також отримали
від'ємний фінансовий результат: змішане сільське гос
подарство (код 01.5) — ( 0,51%), ( 250,0) млн грн, до
поміжна діяльність у сільському господарстві та післяу

рожайна діяльність (код 01.6) — ( 0,93%), ( 457,7) млн
грн, мисливство, відловлювання тварин і надання пов'я
заних із ними послуг (код 01.7) — ( 0,04%), ( 21,92) млн
грн.
Прибутковою за середніми даними 2010—2018 рр.
виявилася діяльність підгалузі 02 Лісове господарство
та лісозаготівлі (507,7 млн грн із внеском у розмірі
1,03%), збитковим — підгалузі 03 Рибне господарство
( 18,3 млн грн із внеском ( 0,04%)).
Протягом 2010—2018 рр. збитковими виявилися
два роки — 2014 ( 564376,8 млн грн) і 2015 ( 348471,6
млн грн). Прибуткову діяльність протягом усього
дев'ятирічного періоду мали: сільське господарство,
лісове господарство та рибне господарство; сільське
господарство, мисливство та надання пов'язаних із
ними послуг; галузі рослинництва (вирощування од
норічних і дворічних культур; вирощування зернових
культур (крім рису), бобових культур і насіння олій
них культур; вирощування овочів і баштанних куль
тур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування ба
гаторічних культур; вирощування винограду; вирощу
вання зерняткових і кісточкових фруктів); тваринниц
тво загалом і його галузі (розведення великої рога
тої худоби молочних порід, розведення свійської
птиці); лісове господарство, лісозаготівлі та їх галузі
(лісівництво та інша діяльність у лісовому госпо
дарстві; лісозаготівлі; надання допоміжних послуг у
лісовому господарстві). Хронічно збитковою є
діяльність мисливства, відловлювання тварин і надан
ня пов'язаних із ними послуг.
Ситуативні збитки мали такі підгалузі секції А: ви
рощування інших однорічних і дворічних культур (2012,
2014); вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев
і чагарників (2014); вирощування пряних, ароматичних
і лікарських культур (2010, 2012); відтворення рослин
(2018); розведення іншої великої рогатої худоби та буй
волів (2013); розведення коней та інших тварин родини
конячих (2010—2013); розведення овець і кіз (2010—
2011, 2014—2015, 2017—2018); розведення свиней
(2016); розведення інших тварин (2014—2018); зміша
не сільське господарство (2010, 2013—2017); допо
міжна діяльність у сільському господарстві та після—уро
жайна діяльність (2010, 2013—2015, 2018); допоміжна
діяльність у рослинництві (всі роки, окрім 2012, 2016);
допоміжна діяльність у тваринництві (окрім 2013, 2017—
2018); післяурожайна діяльність (2012—2016); оброб
лення насіння для відтворення (2012—2015); збирання
дикорослих недеревних продуктів (2013, 2015); рибне
господарство (всі роки, окрім 2015—2016, 2018); ри
бальство (всі роки, окрім 2017—2018); морське рибаль
ство (всі роки, окрім 2012, 2017—2018); прісноводне
рибальство (2010, 2012—2014, 2017); рибництво (аква
культура) — всі роки, окрім 2010, 2015—2016; морсь
ке рибництво (аквакультура) — 2010—2015; прісновод
не рибництво (аквакультура) — 2011—2014, 2018.
Середня частка прибуткових підприємств разом по
національній економіці становить 68,4%. Більш високу
питому вагу мали: вирощування однорічних і дворічних
культур (код 01.1) — 85,1%, лісове господарство та
лісозаготівлі (код 02) — 84,8%, сільське господарство,
мисливство та надання пов'язаних із ними послуг (код
01) — 82,9%, сільське господарство, лісове господар
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Таблиця 1. Формалізація трендів фінансової результативності суб'єктів господарювання
аграрного сектора економіки протягом 2010—2019 рр.
Вид економічної
діяльності
Всього по економіці
Сільське господарство,
лісове господарство та
рибне господарство
Сільське господарство,
мисливство та надання
пов'язаних із ними
послуг
Вирощування
однорічних і дворічних
культур
Вирощування зернових
культур (крім рису),
бобових культур і
насіння олійних
культур
Вирощування
багаторічних культур

разом
y = 32689x2 306175x + 498303
R² = 0,5376
y = -731,97x2 +
19130x - 7738,4
R² = 0,672

Фінансовий результат, млн грн
додатний
від’ємний
y = 10413x2 - 45833x y = 22276x2 + 258257
260342x + 240046
R² = 0,9552
R² = 0,4765
y = -258,95x2 +
y = 473,02x2 11995x - 2690,1
7135,5x + 5048,3
R² = 0,5576
R² = 0,5721

Частка підприємств, %
прибуткових
збиткових
y = 1,83x + 59,201
y = -1,83x + 40,799
R² = 0,866
R² = 0,866
y = 1,7388x + 73,945
R² = 0,6292

y = -1,7388x +
26,055
R² = 0,6292

y = -722,68x2 +
18917x - 7582,4
R² = 0,6724

y = -250,3x2 + 11784x y = 472,38x2 - 2399,6
7133,3x + 5182,8
R² = 0,5567
R² = 0,5749

y = 1,7709x + 73,999
R² = 0,6215

y = -1,7709x +
26,001
R² = 0,6215

y = -426,4x2 + 15058x
- 8696,4
R² = 0,6717
y = -433,02x2 +
15098x - 9701,2
R² = 0,6774

y = -69,711x2 +
9379,3x - 3751,4
R² = 0,5559
y = -80,286x2 +
9470,8x - 4562,1
R² = 0,5626

y = 356,69x2 5678,4x + 4945
R² = 0,6126
y = 352,73x2 - 5627x
+ 5139,1
R² = 0,6144

y = 1,6403x + 76,857
R² = 0,5993

y = -1,6403x +
23,143
R² = 0,5993
y = -1,6268x +
22,777
R² = 0,5918

y = -4,3963x2 +
34,97x - 262,27
R² = 0,3914
y = -4,451x2 +
62,067x - 231,88
R² = 0,989
y = -196,73x2 +
2526,5x + 816,46
R² = 0,4817
y = -9,6243x2 +
572,04x + 271,82
R² = 0,6847
y = -223,72x2 +
2225,8x + 480,99
R² = 0,4306
y = -0,752x2 +
2,9577x - 18,496
R² = 0,9398

y = -90,36x2 +
937,12x - 720,5
R² = 0,6704
y = -12,262x2 +
139,75x + 29,533
R² = 0,4536
y = 13,001x2 251,69x - 823,34
R² = 0,3826
y = -3,5685x2 +
60,531x - 870,82
R² = 0,048
y = -1,6934x2 59,622x - 170,52
R² = 0,7015
y = -0,7548x2 +
4,0077x - 18,065
R² = 0,9481

y = 0,5892x + 67,449
R² = 0,3181

y = -7,9751x2 +
192,23x - 200,83
R² = 0,6816
y = -2,6669x2 +
39,187x - 38,883
R² = 0,3468

y = -1,3546x2 +
18,422x - 83,704
R² = 0,6281
y = 1,9896x2 20,622x - 50,745
R² = 0,0918

y = -85,964x2 +
902,15x - 458,23
R² = 0,6415
Вирощування
y = -7,8109x2 +
винограду
77,686x + 261,42
R² = 0,2024
Тваринництво
y = -209,73x2 +
2778,2x + 1639,8
R² = 0,5076
Розведення великої
y = -13,193x2 +
рогатої худоби
632,57x - 599
молочних порід
R² = 0,6428
Розведення свійської
y = -225,42x2 +
птиці
2166,2x + 310,47
R² = 0,4786
Мисливство,
y = -0,0028x2 +
відловлювання тварин і 1,0501x + 0,4308
надання пов'язаних із
R² = 0,7825
ними послуг
Лісове господарство та y = -6,6205x2 +
лісозаготівлі
173,8x - 117,12
R² = 0,653
Рибне господарство
y = -0,6773x2 +
18,565x - 89,628
R² = 0,1824

= 1,6268x + 77,223
R² = 0,5918

y = 1,8869x + 63,674
R² = 0,6674
y = 1,4191x + 65,338
R² = 0,7129
y = 1,8575x + 68,437
R² = 0,8225
y = 0,8909x + 63,867
R² = 0,3518
y = 1,4421x + 46,381
R² = 0,4911
y = 1,1057x + 79,233
R² = 0,7925
y = 1,0567x + 62,518
R² = 0,516

y = -0,5892x +
32,551
R² = 0,3181
y = -1,8869x +
36,326
R² = 0,6674
y = -1,4191x +
34,662
R² = 0,7129
y = -1,8575x +
31,563
R² = 0,8225
y = -0,8909x +
36,133
R² = 0,3518
y = -1,4421x +
53,619
R² = 0,4911
y = -1,1057x +
20,767
R² = 0,7925
y = -1,0567x +
37,482
R² = 0,516

Джерело: власні розрахунки.

ство та рибне господарство (секція A) — 82,6%, тва
ринництво (код 01.4) — 72,4%.
Меншу частку прибуткових підприємств порівняно
з загальноекономічним рівнем мали такі підгалузі сек
ції А: розведення свійської птиці (код 01.47) — 68,3%,
рибне господарство (код 03) — 67,8%, допоміжна
діяльність у сільському господарстві та післяурожайна
діяльність (код 01.6) — 63,0%, мисливство, відловлю
вання тварин і надання пов'язаних із ними послуг (код
01.7) — 53,6%.
Тенденція до зростання питомої ваги прибуткових
підприємств, яка описується лінійною функцією, спос
терігається на рівні економіки загалом і усіх підгалузей
секції А. Найбільшу означеність, що підтверджується ви
соким значенням множинного коефіцієнта детермінації R2,
мають: загальноекономічний тренд — 0,866; розведен
ня великої рогатої худоби молочних порід — 0,8225;
лісове господарство та лісозаготівлі — 0,7925; тварин
ництво — 0,7129; вирощування винограду — 0,6674;
сільське господарство, лісове господарство та рибне

44

господарство — 0,6292; сільське господарство, мислив
ство та надання пов'язаних із ними послуг — 0,6215;
вирощування однорічних і дворічних культур — 0,5993;
вирощування зернових культур (крім рису), бобових
культур і насіння олійних культур — 0,5918; рибне гос
подарство — 0,516.
У таблиці 1 формалізовано тренди фінансової ре
зультативності суб'єктів господарювання аграрного сек
тора економіки протягом 2010—2019 рр.
Протягом 2010—2018 рр. динаміка додатного
фінансового результату загалом по національній еко
номіці описується висхідною гілкою параболи з мно
жинним коефіцієнтом детермінації, близьким до 1 (R2
= 0,9552), а сукупного і від'ємного фінансового ре
зультату — параболою з гілками догори — відповід
но з R2 = 0,5376 і R2 = 0,4765 з мінімальними значен
нями протягом 2014—2015 рр. Таким чином, тренд за
гального фінансового результату визначається збит
ковим сегментом підприємств національної економі
ки.

Інвестиції: практика та досвід № 22/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
По сільському, лісовому та рибному господарству
динаміка сукупного і додатного фінансового результа
ту описується параболами з гілками донизу і мно
жинними коефіцієнтами детермінації — відповідно
0,672 і 0,5576 і максимальними абсолютними значення
ми 2015 р. — 103137,5 млн грн і 128880,2 млн грн Тен
денцію до зростання фінансового результату було
відновлено у 2018 р. Збитки формалізовано лівою
гілкою параболи з додатним значенням біля квадратич
ного члена, які нині поки що зростають, і R2 = 0,5721.
Таким чином, фінансові результати сільського, лісово
го та рибного господарства до оподаткування визнача
ються, переважно, прибутковим сегментом підприємств.
Сільське господарство, мисливство та надання по
в'язаних із ними послуг є основною підгалуззю сек
ції А, яка забезпечує переважну частину його доходів і
має схожі рівняння, тренди та їх опис.
Сукупний і додатний фінансовий результат вирощу
вання однорічних і дворічних культур описується пара
болами з гілками донизу і множинними коефіцієнтами
детермінації — відповідно 0,6717 і 0,5559 і максималь
ними абсолютними значеннями 2015 р. — 62966,9 млн
грн і 81590,2 млн грн. Тенденцію до зростання фінан
сового результату було відновлено у 2018 р. Збитки
формалізовано лівою гілкою параболи з додатним зна
ченням біля квадратичного члена, які на даний момент
поки що зростають, і R2 = 0,6126. Таким чином, фінан
сові результати вирощування однорічних і дворічних
культур до оподаткування визначаються, переважно,
прибутковим сегментом підприємств. Основу фінансо
вого потенціалу вирощування однорічних і дворічних
культур складають зернові культури (крім рису), бобові
культури і насіння олійних культур. Їх фінансова резуль
тативність має сході тренди і кількісні параметри, а мак
симальний рівень також досягнуто у 2015 р. — відпо
відно 86960,9 млн грн — сукупний фінансовий резуль
тат до оподаткування, 106501,9 млн грн — його додат
на складова.
Фінансові результати вирощування багаторічних
культур, у т.ч. винограду, описуються параболами з
від'ємними значеннями коефіцієнтів при квадратично
му члені у всіх трьох рівняннях (сукупний фінансовий
результат, прибутки, збитки). Низхідна права гілка па
рабол свідчить про стійкий тренд до скорочення як су
купного фінансового результату, так і його додатного
сегмента.
Сукупний і додатний фінансовий результат тварин
ництва описується параболами з гілками донизу і мак
симальними абсолютними значеннями 2015 р. —
13751,5 млн грн і 16238,8 млн грн. Тенденцію до зрос
тання фінансового результату у 2018 р. не було віднов
лено. Формалізація фінансових результатів розведен
ня свійської птиці близька до опису ситуації у тварин
ництві загалом і також має несприятливий прогноз. Мак
симальна фінансова результативність 2015 р. по сукуп
ному прибутку склала 8552,5 млн грн, а по додатному
фінансовому результату — 9414,8 млн грн.
Сукупний і додатний фінансовий результат розве
дення великої рогатої худоби молочних порід описуєть
ся висхідною галкою параболи з множинними коефі
цієнтами детермінації відповідно R2 = 0,6428 і R2 = 0,6847
і свідчить про сприятливий прогноз.

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'я
заних із ними послуг є збитковим видом економічної
діяльності, фінансовий результат до оподаткування і
збитки описуються низхідними гілками параболи з ви
сокими значеннями множинного коефіцієнту детермі
нації — відповідно R2 = 0,7825 і R2 = 0,9481. Прибуток
демонструє стійку тенденцію до зростання, що опи
сується лівою гілкою параболи з від'ємним значенням
при множинному члені регресії і R2 = 0,9398, проте вона
не компенсує зростання збитковості.
Динаміка фінансового результату до оподаткування
та фінансового результату прибуткових підприємств лісо
вого господарства та лісозаготівель майже збігаються і
описуються висхідною гілкою параболи з R2 = 0,653 і
R2 = 0,6816 зі сприятливим прогнозом.
Протягом 2010—2014 фінансовий результат до
оподаткування підприємств рибного господарства був
від'ємним і значною мірою відтворював динаміку
збитків із максимальними від'ємними значеннями 2014
р. — відповідно (154,8) млн грн і ( 191,2) млн грн. По
чинаючи з 2015 р. тренди фінансового результату до
оподаткування і додатного фінансового результату
збігаються з максимальним значенням у 2016 р. —
відповідно 106,5 млн грн і 206,5 млн грн. Після пере
ходу сукупного фінансового результату 2017 р. у
від'ємні значення, у 2018 р. знову відновилася сприят
лива тенденція.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
1. Сільське, лісове та рибне господарство (секція А)
є галуззю національної економіки, яка протягом до
слідженого дев'ятирічного ретроспективного періоду
мала стійкий додатний сукупний фінансовий результат,
що кумулятивно значно перевищує зазначений показ
ник по національній економіці загалом. Піком фінансо
вої результативності галузі слід визнати 2015 рік.
2. Основний внесок у формування фінансової ре
зультативності на рівні секції А робить сільське госпо
дарство, переважно за рахунок рослинництва — ви
рощування однорічних і дворічних культур (зернових,
бобових, олійних). Джерелами фінансової результа
тивності в тваринництві є: розведення свійської птиці і
великої рогатої худоби молочних порід, меншою мірою
— розведення свиней. Інші підгалузі сільського гос
подарства (мисливство, відловлювання тварин і надан
ня пов'язаних із ними послуг, змішане сільське госпо
дарство, допоміжна діяльність у сільському госпо
дарстві та післяурожайна діяльність) є збитковими.
Серед інших підгалузей секції А прибутковим є лісове
господарство та лісозаготівлі, збитковим — рибне гос
подарство.
3. Середня частка прибуткових підприємств по секції
А значно перевищує показник по національній еко
номіці, передусім за рахунок: вирощування однорічних
і дворічних культур; лісового господарства та лісоза
готівлі; сільського господарства, мисливства та надан
ня пов'язаних із ними послуг. Меншу частку прибутко
вих підприємств порівняно з середньою по секції А мали
такі підгалузі: тваринництво; рибне господарство; до
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поміжна діяльність у сільському господарстві та післяу
рожайна діяльність; мисливство, відловлювання тварин
і надання пов'язаних із ними послуг. Тенденція до зрос
тання питомої ваги прибуткових підприємств, яка опи
сується лінійною функцією, спостерігається на рівні
економіки загалом і усіх підгалузей секції А. Найбіль
шу означеність, що підтверджується високим значенням
множинного коефіцієнта детермінації, серед інших,
мають галузі тваринництва, що робить сприятливим про
гноз їх розвитку.
4. Дослідження структури фінансового результату
дозволило встановити, що на рівні національної еконо
міки тренд загального фінансового результату визна
чається збитковим сегментом підприємств, на рівні
аграрного сектора економіки — переважно прибутко
вим, за виключенням мисливства, відловлювання тва
рин і надання пов'язаних із ними послуг, а також рибно
го господарства. Висока якість прибутку сільського та
лісового господарства робить більш сприятливими про
гнози стійкості їх фінансових результатів до негативно
го впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середо
вища. Серед галузей рослинництва оптимістичні прогно
зи щодо зростання фінансової результативності в сис
темі стратегічного розвитку має вирощування зернових
культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних
культур; песимістичні — вирощування багаторічних
культур. Прогноз зростання фінансової результатив
ності на рівні тваринництва загалом можна визначити
як негативний, за виключенням розведення великої ро
гатої худоби молочних порід.
Метою подальших досліджень є діагностика
фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аг
рарного сектора економіки та визначення чинників,
що впливають на нього в довго і короткостроковому
аспекті.
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