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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ТА ЧИННИКІВ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 
 

Інтенсивний розвиток аграрного виробництва в Україні вимагає оперативного вирішення питань щодо удосконалення 

управління фінансовим забезпеченням для аграрних підприємств. Поточні системи управління фінансовим забезпеченням не 

мають необхідних адаптивних характеристик для забезпечення швидкого реагування на зміни кон’юнктури фінансових ринків, 

а також достатнього набору інструментів і механізмів для підтримки  розширення та максимального розкриття 

фінансового потенціалу аграрних підприємств. Серед чинників, які обумовлюють стратегію і тактику управління фінансовим 

забезпеченням агробізнесу виділяються внутрішні, зовнішні та інституційні чинники, роль і змістовне значення останніх 

зростає. Питанням фінансового забезпечення присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних вчених, однак, 

необхідний новий підхід з врахуванням специфіки і трансформаційних процесів сучасного аграрного бізнесу, зниження ролі 

кредитних каналів фінансового забезпечення з одночасним зростанням вагомості партнерських механізмів фінансування. 

Соціологічні дослідження, зокрема опитування керівників господарств, що виступають в якості експертів галузі – 

дозволяють визначити вагомість окремих чинників, їх сприятливі або негативні вектори впливу, розкрити з точки зору 

управлінців бачення принципів і моделей побудови новітньої системи менеджменту фінансового забезпечення з урахуванням 

особливостей і специфіки аграрних підприємств. В дослідженні проаналізована базова модель системи управління 

фінансовим забезпеченням і її складові та ковенанти, запропонована перспектива  модель системи управління, що 

дозволятиме  покращити ефективність, якість та оперативність продукування управлінських рішень у сфері фінансового 

забезпечення. Також наведена розгорнута характеристика чинників, що впливають на ефективність управління 

фінансовим забезпеченням, і подані пропозиції щодо врахування їх комплексного впливу. 

Перспективи подальших досліджень полягають в детальному обґрунтуванні окремих елементів системи прийняття 

рішень щодо фінансового забезпечення та аналізі можливостей для впровадження сучасних інформаційних технологій 

управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, менеджмент, система управління, фактори фінансового забезпечення, чинники 
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Постановка проблеми. Інтенсивний розви-

ток аграрного виробництва в Україні вимагає 

оперативного вирішення питань щодо удоско-

налення управління фінансовим забезпеченням 

для аграрних підприємств. Поточні системи управ-

ління фінансовим забезпеченням не мають 

необхідних адаптивних характеристик для забез-

печення швидкого реагування на зміни кон’юнк-

тури фінансових ринків, а також достатнього 

набору інструментів і механізмів для підтримки  

розширення та максимального розкриття фі-

нансового потенціалу аграрних підприємств. 

Необхідний новий підхід з врахуванням специ-

фіки і трансформаційних процесів сучасного 

аграрного бізнесу, зниження ролі кредитних і 

державних каналів фінансового забезпечення з 

одночасним зростанням вагомості партнерських 

механізмів фінансування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням фінансового забезпечення аграрних 

підприємств присвячені наукові праці ряду 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, 

Л.М. Дорохова та Недільска Л.В. [1] в своїх 

дослідженнях якісно розкривають організацій-

но-економічний механізм управління фінансови-

ми ресурсами сільськогосподарських підпри-

ємств, ними також охарактеризовано чинники, 

що визначають ефективність процесів управ-

ління фінансовими ресурсами сільськогоспо-

дарських підприємств різних організаційно-

правових форм, в працях Стецюк П.А. та Гудзь 

О.Є. [2]  докладно досліджувалося формування 

системи та механізмів фінансово-кредитного 

забезпечення сільськогосподарських товарови-

робників у ринкових умовах. У наукових роботах 

Іванець І.В. [3] та Прокопець Л.В. [4]  розкрито 

причини кризового стану фінансів  аграрних 

підприємств та прояви недосконалості систем 

управління фінансовими ресурсами на селі, що 

не дозволяють якісно покривати дефіцит гро-

шових коштів. Темнікова Н.В., досліджуючи 

аспекти систем управління фінансового спро-

можністю, відокремлює серед них провідну 

роль факторів і підсистем інформаційного за-

безпечення [5]. К.А. Олійник підтверджує, що 

лише достатній обсяг фінансового забезпе-

чення малих сільсько-господарських підпри-

ємств може бути запорукою їх ефективного 

функціонування, особливо в умовах гострої 

конкуренції, пошуку нових ринків, технологіч-
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них змін виробництва, появи нових видів діяль-

ності [6].  Однак, вказані наукові дослідження 

здійснювалися в основному з точки зору фінан-

сового аспекту, і проводилися в умовах ринко-

вого фінансового середовища 2011-2015рр., то-

му необхідне подальше і більш ґрунтовне дос-

лідження саме управлінського аспекту побудо-

ви та функціонування систем фінансового 

забезпечення аграрних підприємств. 

Мета статті. Метою дослідження є обґрунту-

вання науково-теоретичних положень і форму-

вання практичних рекомендацій щодо форму-

вання ефективних систем управління фінансо-

вим забезпеченням аграрних підприємств, 

оптимізації процесів управління з урахуванням 

впливу різноманітних чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Предметом дослід-

ження є сукупність теоретико-методологічних 

та прикладних питань організації та підтримки 

функціонування систем управління фінансовим 

забезпеченням сільськогосподарських підпри-

ємств. Поставлена мета вимагає вирішення 

таких завдань, як: 

- конкретизувати, систематизувати та 

поглибити теоретичні підходи щодо розкриття 

змісту систем управління фінансовим забезпеченням;  

- оцінити сучасні елементи формування 

систем управління та надати пропозиції по 

підвищенню їх ефективності; 

 - виявити специфічні особливості, що 

впливають на побудову та функціонування 

управління фінансовим забезпеченням 

аграрних підприємств;  

 - визначити особливості реалізації певних 

інструментів у системах управління фінансовим 

забезпеченням сільськогосподарських підприємств; 

- розробити практичні рекомендації 

стосовно раціональної модернізації систем та 

механізмів управлінського впливу на фінансове 

забезпечення сільськогосподарських підприємств; 

Методологічну основу дослідження в розрізі 

визначених завдань складатимуть загально-

наукові та конкретно наукові методи пізнання 

явищ і процесів, зокрема: аналіз і синтез, індук-

ція і дедукція, аналогія і порівняння (при дос-

лідженні й узагальненні теоретичних і мето-

дичних засад управління). Для уточнення сут-

ності та чинників розвитку системи управління 

фінансовим забезпеченням підприємств буде 

використано абстрактно-логічний метод та 

метод експертних оцінок. 

Основні результати досліджень. Системи 

управління фінансовим забезпеченням в агро-

бізнесі поділяються на багаторівневі системи 

підтримки прийняття рішень, що є характер-

ними для агрохолдинхів – великих аграрних 

підприємств, системи з лінійно-функціональ-

ною побудовою, характерні для середніх за 

розмірами господарств та прості двох- і 

однорівневі системи прийняття рішень у малих 

підприємствах і ОСГ.  

Проте, для всіх типів систем управління 

фінансовим забезпеченням характерні спільні 

риси – наявність об’єкта і суб’єкта, визначної 

мети та кола завдань функціонування системи, 

функціонального блоку змістовне наповнення 

якого залежить від цілей розвитку, конкретних 

методів фінансового забезпечення, блоку фі-

нансової стратегії та інструментарію реалізації 

фінансової політики власника, аналітичного 

блоку – що вміщує, в свою чергу, критерії та 

індикатори оцінки стану і динаміки фінансо-

вого забезпечення, його відповідності потребам 

розвитку підприємств, при чому, всі перелічені 

складові, в свою чергу, об’єднуються в чотири 

умовних блоки  - управлінський, методично-

організаційний, операційно-виконавчий та 

контролюючий. Концептуальна схема системи 

управління фінансовим забезпеченням подана 

на рис.1.  

В організаційному аспекті також проявляється 

загальна матриця підтримки прийняття рішень 

щодо фінансового забезпечення, що включає такі 

субелементи, як керована та керуюча підсистеми, 

суб’єкти та об’єкти , рівні розробки та прийняття 

рішень, блок аналізу та розробки , блок реалізації  

виконання рішень і блок контролю та 

коригування управлінських рішень, а також 

процеси підсистеми управління забезпеченням 

(рис.2).  

Визначення чинників функціонування та 

розвитку системи управління фінансовим 

забезпеченням та їх ролі наведемо за даними 

проведеного нами експертного дослідження - 

шляхом соціологічного опитування керівників 

господарств та голів ОСГ (достатньо 

репрезентативної вибірки – з 200 аграрних 

підприємств Житомирської області). Аналіз 

системного впливу внутрішніх чинників 

відображений у табл. 1 (власна розробка). 
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Рис. 1 Концептуальна схема системи управління фінансовим забезпеченням (джерело - власна розробка)  

Управління системою фінансового забезпечення 

аграрних підприємств 
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інфраструктури 

- Партнери 

- Органи влади та 

контролю 
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- фінансові ресурси та капітал, процеси 

їх р залучення, розподілу та 
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фінансування 
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динаміки фінансового забезпечення, його відповідності потребам 
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Рис. 2. Схема підтримки прийняття рішень в системі управління фінансовим забезпеченням 

(власна розробка) 

 

Необхідно зауважити, що, як показують дос-

лідження, для різних форм аграрних підпри-

ємств є різні за вагомістю групи чинників, що 

обумовлюють функціонування та розвиток сис-

теми управління фінансовим забезпеченням.  

Так, для великих підприємств спрощений 

доступ до фінансового забезпечення, в них ак-

цент поставлений на всебічній внутрішній оп-

тимізації та здешевленні зовнішнього ресурсу.  

Малі та середні підприємства вимушені в 

управлінні більшу увагу приділяти пошуку 

каналів та форм фінансового забезпечення, і 

для них пріоритетами є забезпечення поточної 

діяльності, а вже згодом обрання і здійснення 

інвестування. Відповідно, маємо розглянути 

дію зовнішніх чинників на управління 

фінансовим забезпеченням (табл. 2). 
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Блок реалізації 

виконання рішень 

щодо управління 

фінансовим 

забезпеченням 

Блок контролю та 

коригування рішень 

щодо управління 

фінансовим 

забезпеченням 

Підсистема забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень 

Інформаційне 

забезпечення та 

комунікації 

Організаційна 

структура 

Елементи та 

учасники 

інфраструктури 

Мотивація 

управлінського 

персоналу 

Зовнішня та внутрішня оцінка досягнення мети управління фінансовим 

забезпеченням 
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Назва чинника Сутнісні особливості Характер та рівень впливу 

Покращення капіталізації, кредито-

спроможності та рентабельності 

підприємств аграрного сектору 

Збільшення обсягу валової та  

операційної маржі, відповідного 

власного капіталу підприємств 

Покращення фінансового стану і 

нарощування власного потенціалу 

як запоруки фінансової спроможності 

Набуття управлінського досвіду, 

підвищення кваліфікації та якості 

прийняття рішень керівниками та 

власниками 

Збільшення тривалості роботи 

підприємств, стратегічний підхід, 

адаптація до кон’юнктур фінансових 

і аграрних ринків 

Покращення аналітичної і прог-

нозної обґрунтованості рішень та  

своєчасне та вірне їх опрацюван-

ня, збільшення можливостей і 

способів їх реалізації 

Формування відокремлених повно-

важних структур в рамках системи 

управління фінансовим забезпеченням 

Утворення центрів відповідальності, 

широке делегування повноважень 

власниками менеджменту та 

функціональним підрозділам 

Покращення мотивації та збіль-

шення участі управлінців та пер-

соналу, впровадження інновацій 

в фінансовому забезпеченні 

Переорієнтація управлінських 

пріоритетів з банківського на 

партнерське фінансування  

Впровадження вексельних схем 

розрахунків з постачальниками, 

укладення форвардних контрактів з 

покупцями 

Побудова циклу співфінансу-

вання партнерами –  доступ до 

фінансового забезпечення на всіх 

етапах виробничого циклу 

Впровадження конкуренто-

тендерного підходу  - в постачанні, 

реалізації та фінансуванні 

господарства 

Використання можливостей прирос-

ту кількості та обсягу пропозицій гра-

вців агро-фінансового ринку з метою 

якісної диверсифікації забезпечення 

витрат та збільшення прибутковості 

Збільшення можливостей 

управління розширенням 

фінансового забезпечення за 

критеріями оптимізації вартості, 

обсягу,  структури та окупності 

Систематизація та реалізація 

функцій ризик-менеджменту у 

практиці підприємств 

Поєднання політики управління 

ризиками з прийомами 

контролінгових, координаційних та 

логістичних методів 

Мінімізація фінансових ризиків з 

одночасним сталим зростанням 

агробізнесу 

Таблиця 1 Аналіз внутрішніх чинників, що визначають функціонування та розвиток системи 

управління фінансовим забезпеченням 
 

 

Назва чинників Сутнісні особливості 
Характеристика та рівень 

впливу 

Динаміка ринкової вартості 

доступу до фінансових ресурсів і 

капіталу 

Визначається обліковою ставкою, 

середнім рівнем кредитних і депо-

зитних ставок та рівнем інфляції 

Визначає можливості та обмеження 

щодо залучення , розподілу й 

використання фінансових ресурсів 

Динаміка державної підтримки, 

гарантування та субсидіювання 

Визначається обсягом та умовами 

компенсаційних, гарантійних і 

дотаційних програм 

Надає можливості для покращення 

управління фінансовим 

забезпеченням 

Специфіка і кон’юнктура 

біржових та позабіржових ринків 

сировини і аграрної продукції 

Трансформація ринків, що зумов-

люють потреби і можливості фі-

нансового забезпечення підприємств 

Розширення бази самофінансу-

вання і партнерського фінансуван-

ня на позитивній кон’юнктурі 

Розвиток програм співфінансу-

вання з різними партнерами зі 

сфери інституційного середовища 

Участь у забезпеченні фондів, 

фінансових та лізингових 

компаній, холдингів і трейдерів 

Спільне фінансування вимагає впро-

вадження спільних з партнерами про-

цесів управління фінансовим 

забезпеченням 

Зміцнення інвестиційного 

забезпечення аграрного бізнесу 

Зміни інвестиційного клімату та 

реалізація інвестиційного потенціалу 

Можливості активізації інвестицій-

ного ресурсу фінансового забезпечення 

Удосконалення інформаційно-

комунікаційної підсистеми 

Спрощення доступу до фінансової 

інформації та відповідної пропозиції 

Досягнення точності, обґрунтова-

ності та раціоналізації рішень 

Трансформація банківського 

вектору фінансового забезпечен-

ня агробізнесу 

Зміна підходів до агробізнесу, 

впровадження програм лояльності, 

скорингу, залучення міжнародного 

капіталу 

Спрощення процедури, скорочення 

терміну доступу і здешевлення 

кредитних ресурсів 

Таблиця 2 Особливості впливу зовнішніх чинників на фінансове забезпечення 

 

Як бачимо з табл. 2 (власна розробка), біль-

шість зовнішніх чинників в сучасному фінансо-

вому ринку має сприятливий вплив до фінансо-

вого забезпечення аграрних підприємств або ви-

магає від них більшої адаптивності, що теж є 

позитивним фактором розвитку, відповідно, їх 
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системна дія зумовлює проведення комплекс-

ного реінжинірингу системи управління фінансо-

вим забезпеченням сільськогосподарських під-

приємств. Аспекти удосконалення системи 

управління фінансовим забезпеченням 

схематично подані на рис. 3. 

Таким чином, формування нової адаптивної 

системи управління фінансовим забезпеченням з 

урахуванням особливостей дії зовнішніх та 

внутрішніх чинників та проаналізованих нами 

аспектів процесного, процедурного та методичного 

забезпечення дозволить покращити якість та 

адекватність управлінських рішень, перейти до 

стратегічного підходу управління з використанням 

сучасних технологій менеджменту.  

Висновки   та   пропозиції. Дослідження пока-

зують, що до безпосередніх переваг, що забезпе-

чуватиме формування адаптивної системи управ-

ління фінансовим забезпеченням, слід віднести 

підвищення збалансованості і стійкості системи 

фінансового менеджменту сільськогосподарсь-

кого підприємства, структурне удосконалення 

управлінських механізмів, покращення рівня 

адаптивності господарства до коливань кон’юнк-

тури ринків сировини, ресурсів та умов і цін збу-

ту, налагодження стабільної схеми процесів стра-

тегічного управління для розкриття потенціалу та 

реалізації  конкурентних переваг суб’єктів агробізнесу. 

Таким чином, система управління фінансовим 

забезпеченням аграрних підприємств є забез-

печувальною системою для створення оптималь-

них передумов і можливостей забезпечення галу-

зей агровиробництва та окремих господарюючих 

суб’єктів оптимальним за обсягом, вартістю, 

структурою та формою фінансовим ресурсом на 

кожному етапі господарсько-виробничого циклу, 

у відповідності до мети, стратегії та цілей  розвит-

ку, а також напрямів поточного і стратегічного 

горизонтів діяльності.  

Рис. 3. Аспекти удосконалення системи управління фінансовим забезпеченням 

сільськогосподарсь-ких підприємств 

 

Від належної організації і побудови системи 

управління фінансовим забезпеченням сільсько-

господарського підприємства напряму залежить 

не лише його фінансово-економічний стан , але 

й поточні та перспективні конкурентні позиції в 

зовнішньому середовищі. Тому в подальших 

дослідженнях з тематики буде приділена значна 

увага як побудові дерева управлінських рішень 

щодо оптимізації структури фінансових ресур-

сів так і вдосконаленню інших складових меха-

нізму фінансового забезпечення аграрних підпри-

ємств у регіональному та галузевому вимірах. 

Аспекти удосконалення системи 

управління фінансовим забезпеченням 

сільськогосподарсь-ких підприємств 

 

Застосування експертного та 

консалтингового підходів, покращення 

мотивації персоналу фінансової служби 

підприємства за раціоналізацію рішень та 

якісний контроль 

Структурний перехід від лінійних 

структур управління та бухгалтерського 

бачення до стратегічної системи 

професійного фінансового менеджменту 

або аутсорсингу 

Впровадження сучасних інформаційних 

технологій управління, систем підтримки 

прийняття рішень, участь в фінансових 

порталах, біржовій та аукціонній практиці 

Виокремлення нових центрів управління  і 

розробка відповідних процедур прийняття 

рішень, досягнення синергії в співпраці з 

партнерами інституційного середовища 

Орієнтир на дотримання 

стратегії, принципів 

Парето, адекватності 

капіталу, підвищення 

кредитоспромож-ності 

та платоспро-можності 

підприємства 

Раціоналізація 

співвідношення 

власних , залучених 

та інвестиційних 

ресурсів і досягнення 

їх максимальної 

ефективності 
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Логвиненко С.Л. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ И ФАКТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРАНОГО 

БИЗНЕСА 

Интенсивное развитие аграрного производства в Украине требует оперативного решения вопросов относительно 

усовершенствования управления финансовым обеспечением для аграрных предприятий. Текущие системы управления финансовым 

обеспечением не имеют необходимых адаптивных характеристик для обеспечения быстрого реагирования на изменения 

конъюнктуры финансовых рынков, а также достаточного набора инструментов и механизмов для поддержки расширения и 

максимального раскрытия финансового потенциала аграрных предприятий. Среди факторов, которые обусловливают 

стратегию и тактику управления финансовым обеспечением агробизнеса выделяются внутренние, внешние и институционные 

факторы, роль и содержательное значение последних растет. Вопросам финансового обеспечения посвящены значительное 

количество трудов отечественных и зарубежных ученых, однако, необходим новый подход с учетом специфики и 

трансформационных процессов современного аграрного бизнеса, снижения роли кредитных каналов финансового обеспечения с 

одновременным ростом весомости партнерских механизмов финансирования. 

Социологические исследования, в частности опрос руководителей хозяйств, которые выступают в качестве экспертов отрасли, 

- позволяют определить весомость отдельных факторов, их благоприятные или негативные векторы влияния, раскрыть с точки 

зрения управленцев виденье принципов и моделей построения новейшей системы менеджмента финансового обеспечения с учетом 

особенностей, и специфики аграрных предприятий. В исследовании проанализирована базовая модель системы управления 

финансовым обеспечением и ее составляющие и ковенанты, предлагается перспективная модель системы управления, которая 

позволит улучшить эффективность, качество и оперативность выработки управленческих решений в сфере финансового 

обеспечения. Также приведена развернутая характеристика факторов, которые влияют на эффективность управления 

финансовым обеспечением, и поданные предложения относительно учета их комплексного влияния. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в детальном обосновании отдельных элементов системы принятия решений 

относительно финансового обеспечения и анализе возможностей для внедрения современных информационных технологий 

управления финансовым обеспечением сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, менеджмент, система управления, факторы финансового обеспечения, факторы 

управленческого влияния 

. 

Logvynenko Sergei 

ANALYSIS OF MODERN SYSTEMS AND FACTORS OF FINANCIAL ENSURING MANAGEMENT FOR AGRARIAN 

BUSINESS 

The intensive development of agrarian production in Ukraine requires the prompt resolution of issues regarding the improvement of financial 

management for agrarian enterprises. Current financial management systems do not have the necessary adaptive characteristics to ensure rapid 

response to changes in financial markets, as well as a sufficient set of tools and mechanisms to support expansion and maximize the financial potential 

of agricultural enterprises. Among the factors that determine the strategy and tactics of managing the financial support of agribusiness are internal, 

external and institutional factors, the role and meaningful value of the latter grows. A significant amount of work of domestic and foreign scientists is 

devoted to financial support issues, however, a new approach is needed taking into account the specifics and transformation processes of modern 

agricultural business, reducing the role of credit channels of financial support while increasing the weight of partnership financing mechanisms. 

Sociological studies, in particular, a survey of farm managers who act as industry experts, make it possible to determine the weight of individual factors, 

their favorable or negative influence vectors, to reveal from the point of view of managers a vision of the principles and models for building a new 

financial management system taking into account the specifics agricultural enterprises. The study analyzed the basic model of the financial management 

system and its components and covenants, proposes a promising model of the management system, which will improve the efficiency, quality and 

efficiency of the development of management decisions in the field of financial support. It also provides a detailed description of the factors that influence 

the efficiency of financial security management, and the submitted proposals for taking into account their complex influence. 

Prospects for further research are in the detailed justification of individual elements of the decision-making system regarding financial support and 

analysis of opportunities for the introduction of modern information technologies for financial management of agricultural enterprises. 
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