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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ
Процес реформування сільського господарства під час переходуз кризи
до періоду динамічного економічного зростаннявимагає від менеджера пошуку
нових джерел фінансування та сучасних методів управління фінансовими
потоками та ресурсами аграрних підприємств. Втаких умовах пріоритетну
увагу необхідно приділяти управлінню фінансовою діяльністю підприємства, як
найбільш складній і відповідальній ланці його діяльності.
Вирішенню проблем збільшення фінансових потоків аграрних
підприємств, удосконаленню механізмів управління фінансовими ресурсами
присвячено багато наукових праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених як
В.В. Бочаров, Л.В. Дайнеко, Н. Драйпер, М.І. Кісіль, Л.О. Мармуль, П.Т.
Саблук, В.П. Ситник та ін.
Фінансові потоки відображають процес переміщення фінансових ресурсів
у макро- або мікроекономічному середовищі і існували завжди при будь-яких
формах організації підприємницької діяльності аграрних підприємств. Як
показала практика, найбільша ефективність їх руху досягається при
застосуванні ринкових принципів управління матеріальними та фінансовими
ресурсами аграрних підприємств. Тобто у підприємств агробізнесу з’являється
потреба у розробці системи управління, здатної реагувати на зміни
кон’юнктури ринку на основі поставлених цілей, наявності програми
довгострокового розвитку, впровадженні системи планування й контролю.
Зокрема, рівень потреби в управлінні фінансовими потоками аграрних
підприємств, як з боку держави, місцевих органів влади, так і з боку
комерційних структур визначається ступенем ділової активності ринку та
наявності реальних можливостей для розвитку виробництва, розвиненістю
ринкової інфраструктури, підприємницької діяльності, а також рівнем
державної і регіональної інвестиційної політики. Необхідність в управлінні
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фінансовими потоками аграрних підприємств збільшується з наростанням
фінансової активності господарюючих суб’єктів.
Здійснюючи
господарську
діяльність
аграрні
підприємства
найактивнішим чином взаємодіють з банківським сектором. Кредитні установи
мобілізують значну частину активів, надаючи фінансові послуги
господарюючим суб’єктам. Крім того, важливою є участь держави у створені
фінансових потоків аграрних підприємств та їх регулюванні, яка відбувається,
переважно, за рахунок розробки і впровадження загальнодержавних та
регіональних програм, які фінансуються з бюджетів всіх рівнів, самих аграрних
підприємств, інвесторів.
Управління фінансовими ресурсами не повинно бути стихійним,
підпорядкованим короткостроковим задачам. Воно повинно бути заснованим
на розробленій довгостроковій фінансовій політиці, в якій розставлено цілі й
пріоритети
для
кожного
рівня
управління
та
етапу розвитку
сільськогосподарського виробництва. Управління фінансовими ресурсами
підприємства в умовах ринкової економіки і конкурентного середовища не
можливе без використання сучасних інструментів менеджменту фінансовогосподарською діяльністю.
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