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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Сільське господарство – важлива галузь економіки України, яка виробляє 

вагому частину валового внутрішнього продукту, є сировинною базою для 

переробної, харчової, легкої промисловості, формує продовольчу безпеку та 

впливає на соціально-економічну ситуацію в державі. 

Фінансова діяльність сільськогосподарського підприємства – це комплекс 

заходів, пов’язаних з фінансуванням підприємства та фінансовим 

забезпеченням операційної діяльності, спрямованих на досягнення основної 

мети підприємства.  

Фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств 

залежить від багатьох чинників: фінансово-економічної політики держави, 

загального рівня розвитку продуктивних сил, розміщення і спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва, кон’юнктури зовнішнього й 

внутрішнього ринків, ступеня інтеграції, кооперації, комбінування і 

комплексності виробництва, організації праці, виробництва та управління. 

Особливість сільського господарства обумовлює складність залучення 

необхідних фінансових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності. Це 

пов’язано з сезонним характером виробництва, значною залежністю від 

природно-кліматичних умов, уповільненим оборотом авансованого капіталу, 

великою кількістю в галузі суб’єктів господарювання, критичною 

спрацьованістю сільськогосподарської техніки, непередбачуваністю 

кон’юнктури ринку на сільськогосподарську продукцію, нестабільністю 

отримання прибутків [1].  



Фінансова діяльність сільськогосподарського підприємства має важливе 

значення для функціонування і розвитку підприємства, а тому потребує 

постійної оцінки, контролю та вдосконалення цього процесу.  

Вдосконалення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств 

має ґрунтуватися на системному підході. Система підвищення ефективності 

фінансового менеджменту сільськогосподарського підприємства може бути 

створена на основі запропонованої поетапної процедури її розробки та 

впровадження відповідно до стратегічного, тактичного та оперативного рівнів, 

на підставі оцінки результативності фінансово-економічної діяльності, 

визначення стратегічних напрямів економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств та принципів прийняття управлінських 

рішень щодо обґрунтування вибору джерел фінансування ефективних 

інвестиційних проектів. Прийняття рішень щодо оптимізації структури джерел 

фінансування інвестиційних проектів потрібно здійснювати за допомогою 

оптимізації строків окупності проекту з врахуванням темпів інфляції, яка 

дозволить обґрунтовувати управлінські рішення щодо вибору інвестиційного 

проекту та структури джерел надходження інвестованих ресурсів [2]. 

Сільськогосподарські підприємства здатні ефективно використовувати 

фінансові ресурси і відновлювати їх для розширеного відтворення. Виявлені 

особливості формування і використання фінансових ресурсів у 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання дають змогу стверджувати, що за умови відповідно обраного 

системного підходу будь-яке підприємство має змогу ефективно функціонувати 

і розвиватися. 
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