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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Обґрунтування необхідності дослідження фінансової діяльності аграрних 

підприємств лежить в площині проблем фінансового менеджменту на 

підприємствах. Фінансова діяльність є однією з важливих складових 

господарського механізму, вона охоплює процеси формування та використання 

фінансових ресурсів, спрямована на підтримання ефективності поточного 

функціонування підприємства, а також розробку, контроль та аналізу реалізації 

стратегії розвитку. 

Дослідженню проблемі фінансів сільського господарства присвячені 

праці В.М.Алексійчука, П.І.Гайдуцького, О.Є.Гудзь, М.Я.Дем’яненка, Д.І.Деми, 

Г.Г.Кірейцева, П.А.Лайка, І.І.Лукінова, Д.В.Полозенка, П.Т.Саблука, 

П.А.Стецюка та інших. 

Методологія обліку видів діяльності має певні надбання. Але в силу того, 

що категорія фінансова діяльність має різне значення для економічного життя 

та обліку, необхідне уточнення її концепції та ключових моментів. Саме з 

огляду на те, що «підприємницька діяльність можлива або у сфері виробництва, 

або у сфері надання послуг (комерційна), або у сфері суто грошовій 

(кредитній)» [6], першим фактором побудови бухгалтерського обліку є вид 

підприємницької діяльності.  

Головні завдання аналізу та управління фінансовими ресурсами 

полягають у цілеспрямованому управлінні та дослідженні грошовими потоками 

на підприємстві, процес управління формуванням, розподілом та 

використанням фінансових ресурсів з метою досягнення фінансово-

економічних цілей підприємства здійснюється у сфері фінансового 



менеджменту [3; 4]. Згідно із сучасними тенденціями в галузі фінансової науки, 

найвищою фінансово-економічною метою діяльності менеджменту та 

фінансового аналізу є зростання вартості підприємства та доходів його 

власників; він є процесом управління генеруванням додаткової вартості, її 

збереженням та створенням умов для використання додаткової вартості 

власниками (інвесторами) підприємства. 

Виходячи з функцій фінансів підприємств: формування фінансових 

ресурсів, їх розподіл і використання; контроль за формуванням і використанням 

фінансових ресурсів виокремлюються три основні функціональні блоки 

управління фінансовою діяльністю: пряме фінансування; управління капіталом; 

управління грошовими потоками [5]. Всі ці проблеми мають бути відображені в 

системі бухгалтерського обліку. 

Специфіка створення і використання фінансових ресурсів у 

підприємницьких структурах полягає у тому, що вони безпосередньо 

обслуговують процес матеріального виробництва.  

Такий стан свідчить, що фінансові ресурси аграрних підприємств 

формуються спонтанно, в залежності від ринкової кон’юнктури. Тому на даний 

час пріоритетним для управління, аналізу фінансової діяльністю є завдання, 

пов’язані з фінансуванням підприємства, оскільки за відсутності фінансових 

ресурсів неможливим є виконання інших завдань, зокрема здійснення 

операційної та інвестиційної діяльності. 

Предметом дослідження теорії фінансування є визначення та 

обґрунтування критеріїв, на основі яких можна оптимізувати рішення у сфері 

фінансування, формування окремих позицій активів і пасивів підприємств. [1, 

3]  

Зміст фінансової діяльності полягає у виробленні управлінських рішень 

щодо найефективнішого використання фінансового механізму для досягнення 

тактичних і стратегічних завдань підприємства. Основні цілі такої діяльності 

можна розглядати в рамках класичного управлінського трикутника цілей: 

забезпечення стабільної ліквідності (платоспроможності); максимізація 



рентабельності (як власного так і сукупного капіталу); мінімізація ризиків.  

Отже, від системи управління фінансовими ресурсами залежить 

ефективність діяльності, а тому вона має супроводжуватись належним її 

інформаційно-аналітичним забезпеченням. Без нього неможливо об’єктивно 

оцінювати фінансові ситуації і своєчасно приймати обґрунтовані управлінські 

рішення з їх вирішення [5]. Тому необхідно постійно вдосконалювати 

методологічні аспекти збору інформації для управляння  фінансової діяльності, 

які реалізуються у сфері бухгалтерського обліку.  
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