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Постановка проблеми. Трансформацій-
ні економічні перетворення, що відбува-

ються в Україні потребують переосмислення 
сутності, значення та ролі багатьох складових 
економічних відносин, що склалися в суспіль-
стві. Аграрно-промисловий комплекс України 
став одним із головних драйверів розвитку наці-
ональної економіки, тому перетворення фінансо-
вих відносин, що відбуваються в аграрній сфері 
зумовлюють необхідність переосмислення еконо-
мічної сутності та значення фінансового механіз-
му господарювання як на рівні держави, так і в 
управлінні діяльністю економічних суб’єктів. 

Аграрно-промислові компанії України є ваго-
мими гравцями на світовому ринку продоволь-
ства, що забезпечує третину валютних надхо-
джень країни, а також зростання виробництва в 
аграрній сфері на 5%, на фоні проблем в багатьох 
галузях національної економіки, сприяло значним 
надходженням до державного бюджету у 2014 р.

Дієвість фінансового механізму аграрно-про-
мислових компаній забезпечується зваженим 
підходом до застосування різноманітних фінан-
сових інструментів. Це зумовлено багатоваріант-
ністю і різноплановістю умов діяльності аграрно-
промислових компаній та вимагає комплексного 
підходу до системи формування і використання 
фінансових ресурсів аграрно-промислових ком-
паній. Позитивна фінансова результативність 
діяльності аграрно-промислових компаній дося-
гається шляхом формування збалансованого та 
ефективного фінансового механізму, що забез-
печує конкурентоспроможне та фінансово стійке 
функціонування та досягнення успіхів на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням теоретико-методологічних засад 
функціонування фінансового механізму підпри-
ємств приділено увагу в працях таких вчених 
як П. Саблук, П. Стецюк, О. Гудзь, А. Кульман, 
Т. Мостенська, В. Родіонова, М. Янків. Ними було 
сформовано базис економічної сутності та визна-
чено вектори функціонування фінансового ме-
ханізму відповідно до фінансових відносин, які 
існували в суспільстві. Проте, недостатньо приді-
лено уваги теоретичним засадам та практичним 
аспектам формування фінансових ресурсів та 
фінансового забезпечення діяльності як важли-
вих складових фінансового механізму. 

Невирішені частини загальної проблеми. 
В наукових дослідженнях вітчизняних та інозем-
них вчених не отримали належного висвітлення 
питання функціонування фінансового механіз-

му агарно-промислових підприємств в контексті 
особливостей формування фінансових ресурсів 
та фінансового забезпечення їх діяльності. До-
слідження потребує вплив джерел формування 
фінансових ресурсів та фінансова забезпеченість 
діяльності на функціонування фінансового меха-
нізму агарно-промислових компаній.

Основні завдання наукового дослідження. 
Поставлена мета обумовлює необхідність вирі-
шення наступних завдань:

– розкриття економічної сутності поняття фі-
нансовий механізм з урахуванням фінансового 
аспекту реалізації його змісту;

– ідентифікація чинників впливу на параме-
три та структуру джерел формування фінансо-
вих ресурсів як складових фінансового механіз-
му аграрно-промислових компаній;

– виявлення функціональної та забезпечу-
вальної підсистем, що формують фінансовий ме-
ханізм.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для розкриття специфіки фінансового механізму 
аграрно-промислових компаній необхідно роз-
глянути сутність та застосування поняття ме-
ханізм з урахуванням фінансового аспекту ре-
алізації його змісту. Механізм розглядають як 
засіб, що уможливлює функціонування системи 
або окремого об’єкту за допомого та під впливом 
факторів їх зовнішнього оточення. Механізм ево-
люціонує та набуває нових якостей, відбувається 
трансформація його структурної будови Процес 
суспільного відтворення потребує відповідного 
механізму [1, с. 40].

Якщо зважити на те, що кожний етап сус-
пільного розвитку являє собою стійку систему, 
яку можна визначити як сукупність складових, 
що мають певні зв’язки, то суть механізму, від-
повідно, це властиве тільки йому розв’язання 
проблеми на даному етапі розвитку.

Механізм розвитку продуктивних сил за часів 
існування адміністративної економіки визначав-
ся як «механізм господарський». Зміст цього по-
няття, за превалювання адміністративних умов 
господарювання, розкривався як складова систе-
ми управління економікою. 

З переходом до ринкової економіки, у  
90–х роках минулого століття, створення механіз-
му було пов’язане з особливостями макроеконо-
мічної моделі та властивостями мікроекономічного 
середовища окремих економічних суб’єктів, в тому 
числі, аграрно-промислових компаній. Зокрема 
це – економічний механізм, фінансовий механізм, 
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податковий механізм, організаційний механізм, 
управлінський механізм тощо. Вагомий внесок у 
розвиток цього аспекту зробили вітчизняні та іно-
земні вчені, в працях яких механізм дії економічної 
системи має назву «механізм ринковий» [2].

Багато науковців, у власних тлумаченнях ка-
тегорії «механізм», висвітлюють лише цю склад-
ну категорію та її складові. Тобто у трактуваннях 
категорії «механізм» наголос робиться на окре-
мих аспектах, проте всі дослідники погоджують-
ся із тим, що механізм – це складна, багатогран-
на система. Механізм може бути представлений 
складовою інституційних засад функціонування 
держави та уможливлює необхідність дотриман-
ня визначених правил, які відіграють роль об-
межувальних чинників. 

Для розуміння сутності поняття «механізм» 
важливим є його організація. Визначаючи термін 
«організація», необхідно зазначити, що це певне 
ствердження будь-чого, його облаштування, на-
дання певних поглядів.

Це поняття змінило з часом більше свій статус, 
а не зміст. Застосування організації уможливлює 
певне упорядкування складових, які утворюють 
сукупність, яка діє, функціонує, тобто є життєз-
датною. Таким чином, організація може перетво-
рити сукупність елементів, що мають зв’язки на 
досить ефективну систему [3]. 

Розглядаючи систему за її матеріальним зміс-
том, організація може бути представлена сукуп-
ністю ресурсів, які є потрібними для забезпе-
чення її функціонування. Наявним є розуміння 
організації, витоки якого знаходяться у фран-
цузькому розумінні слова «organisation», тобто 
«…планомірний, продуманий устрій» [4, с. 492].

Узагальнюючи вищезазначені аспекти розу-
міння поняття «організація», можна дійти висно-
вку, що це окремі елементи, дії, складові, про-
цеси, що об’єднуються у певну цілісність, яка 
підпорядкована стійкості та спроможності існу-
вати окремих незалежних частин, що визнача-
ється їх будовою.

Найбільш поширеним у наукових працях 
більшості вчених є підхід, що ґрунтується на 
поділі механізмів на: ринкові, економічні, фі-
нансові, організаційні, господарські, тощо, хоча 
в практичній діяльності вони окремо майже не 
функціонують. Особливостями сучасних науко-
вих дослідження э те, що вони сконцентровані на 
особливостях функціонування і розвитку еконо-
мічних та фінансових механізмів компанії. 

Так, на думку Т. Мостенської економічний ме-
ханізм – являє собою механізм, що втілює еко-
номічну політику держави, та направляє ринкові 
закони за допомогою державних важелів, тобто 
він регулює ці закони і створює умови для ви-
конання накреслених завдань [5, с. 96]. За визна-
ченням А. Кульмана, економічний механізм – це 
природній зв'язок між економічними явищами, 
які можуть мати різноманітність і радить його 
представляти з точки зору типів (закритого та 
відкритого виду). При цьому вважає за необхідне 
не поділяти на економічний і ринковий механіз-
ми [6, с. 26].

Під організаційним механізмом представля-
ють таку систему організації управлінської діяль-
ності, яка складається з об‘єктів, тобто галузей, 
об‘єднань, підприємств, структурних підрозділів 

та структури організаційного управління. Вони 
можуть бути у якості виробничих організаційних 
форм [7, с. 6].

Економічна система характеризується еконо-
мічними відносинами, що склалися та є приман-
ними для неї. Вони являються важливою скла-
довою, що характеризує організаційні аспекти 
розвитку продуктивних сил та за допомогою від-
носин власності в суспільстві поєднують вироб-
ничі та економічні відносини. Елементи еконо-
мічних відносин мають певні складові:прийняття 
рішень на основі збору та систематизації інфор-
мації; аналіз дієвості прийнятих рішень та їх ко-
ригування в майбутньому при потребі; контроль 
за виконанням рішень.

Таким чином, фінансовий механізм є різноас-
пектним поняттям, яке пов'язане з багатьма ме-
тодами організаційної, управлінської та фінан-
сової діяльності, що акумулюють управлінські 
рішення. Результатом дії фінансового механізму 
є функціонування економічного суб’єкту, яке від-
дзеркалює різні комплексні фінансові відносини. 
Ці взаємозв’язки, у всій різнобарвності їх про-
явів мають взаємні впливи між собою та призво-
дять до зміни фінансового стану [8, с. 82]. 

Аграрно-промислові компанії можна пред-
ставити як відкриту систему, до якої надходять 
із зовнішнього оточення фінансові, матеріальні, 
інформаційні, трудові ресурси. Вони являються 
факторами зовнішнього оточення, тобто вхідни-
ми чинниками. Результатом входження цих чин-
ників та їх обробки можуть бути певні товари, 
послуги, здійснені види робіт, готова продукція.

Фактори макроекономічного середовища кра-
їни віддзеркалюють загальний економічний та 
фінансовий стан та тенденції, що притаманні 
цьому середовищу в певний момент часу. Серед 
факторів макроекономічного середовища можна 
виділити: загальний економічний і фінансовий 
стан держави, природні та кліматичні умови гос-
подарювання, модель фінансових відносин в сус-
пільстві, організаційна та функціональна струк-
тура фінансової системи, фінансові відносини 
аграрно-промислових компаній з організація-
ми виробничої інфраструктури (підприємства-
ми транспорту й зв’язку); фінансові відносини 
аграрно-промислових компаній з державою щодо 
сплати податків, зборів, платежів; з фінансовими 
інституціями; рівень конкуренції у галузі.

На функціонування аграрно-промислових 
компаній здійснюють негативні впливи: транс-
формаційні економічні дисбаланси, політична 
нестабільність, недосконалість бюджетної, по-
даткової, цінової, кредитної політики, інфляція, 
постійні зміни нормативно-правової бази, значні 
коливання курсу національної валюти тощо [9].

Чинники внутрішнього середовища аграрно-
промислових компаній представлені: економічни-
ми та фінансовими відносинами його учасників, 
структурних складових, власників, засновників, 
топ-менеджменту та працівників; організацій-
но-правовою формою господарювання, між ком-
паньйонами, сформованою системою організації, 
управління та контролю; наявністю та викорис-
танням ресурсного потенціалу; існуючою фінан-
совою структурою компанії; вибраною обліковою 
політикою та якістю організації управлінського, 
податкового та фінансового обліку тощо.
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Тому фінансовий механізм діяльності аграр-

но-промислових компаній варто розкривати, як 
систему елементів організації, пошуку, нагрома-
дження, генерування, використання фінансових 
ресурсів та відповідних їм економічних важелів 
та інструментів, гармонійне поєднання яких до-
зволяє досягти економічної мети функціонування.

Досить розповсюдженою думкою серед дослід-
ників є презентація фінансового механізму через 
призму управління фінансами та розуміння його як 
фінансовий менеджмент. Такий підхід пояснюється 
з точки зору розуміння менеджменту, який пред-
ставляють як систему управління, що націлена на 
досягнення визначеної мети функціонування за ви-
користання наявних ресурсів діяльності [7, с. 6].

З точки зору управління фінансовими ресур-
сами, фінансовий механізм представляють та 
ідентифікують в якості фінансового менеджменту. 
Його сутність презентують як систему управління 
фінансами, яка складається з механізмів управ-
ління грошовими фондами і фінансовими відно-
синами [10, с. 128]. Вважаємо такі підходи спірни-
ми, оскільки категорія «фінансовий механізм» є 
складнішою й охоплює більше коло питань.

Дослідження фінансового механізму не мож-
ливе без ґрунтовного розгляду такого поняття як 
фінансування. Під фінансуванням розуміють за-
безпечення фінансовими ресурсами різних еко-
номічних суб’єктів, а також різноманітних видів 
економічної діяльності та економічних програм. 
Фінансування здійснюється із різних джерел, які 
можуть бути власними, внутрішніми та зовніш-
німи та представляються у вигляді бюджетних 
асигнувань, кредитних ресурсів, внесків інших 
осіб тощо [11]. Такі погляди сформувалися у зна-
чної кількості вчених. Так, «фінансування» ро-
зуміють як використання фінансових ресурсів 
для забезпечення здійснення проекту, реалізації 
програми або витрат розвитку тощо [12]. 

З поняттям фінансування пов’язано розуміння 
фінансового забезпечення. Так, фінансове забез-

печення розуміють в якості елементу фінансово-
кредитного механізму, діяльність якого спрямо-
вана на створення цільових фінансових ресурсів. 
Також виокремлюють фінансово-кредитне регу-
лювання, яке є іншим елементом фінансово-кре-
дитного механізму і розглядають в якості методу 
фінансового впливу, що має зв'язок із розподіль-
чими відносинами в усіх сферах АПК, що регу-
люються [13, с. 98].

 В. Родіонова представляє фінансове забез-
печення стосовно виробничого процесу як вико-
ристання фінансових ресурсів та їх повернення 
в процесі відтворення, що можуть акумулювати 
для забезпечення діяльності суб‘єкти господарю-
вання й держава [14 с. 50]. Також існує досить 
дискусійне розуміння фінансового забезпечен-
ня, представлене сумою грошових ресурсів, що 
знаходяться на рахунку, а також прибутком або 
збитком за відкритими контрактами і комісією в 
разі їх ліквідації [4, с. 551].

Для розкриття сутності фінансового забезпе-
чення аграрно-промислових компаній викорис-
тання категорії «фінансовий механізм» створює 
умови, які знаходяться під впливом чинників 
внутрішнього та зовнішнього економічного се-
редовища, що уможливлюють взаємозв’язок та 
взаємозалежність здійснення фінансового забез-
печення й керовані впливи на економічні проце-
си. Фінансовий механізм можна представити як 
поєднання об’єктивних та суб’єктивних складо-
вих. Так, об’єктивний аспект проявляється че-
рез існування об’єктивних економічних законів 
розвитку суспільства. Одночасно суб’єктивний – 
зумовлений взаємозв’язком всіх елементів меха-
нізму, які задовольняють всі інтереси. 

Таким чином, дві пов’язані та залежні під-
системи формують фінансовий механізм. А саме, 
функціональна та забезпечувальна. Зокрема, в 
аграрно-промислових компаніях функціональна 
підсистема поєднує організаційні та фінансові 
сторони їх діяльності, а забезпечувальна – це 

Таблиця 1
Чинники впливу на параметри та структуру джерел формування фінансових ресурсів  

аграрно-промислових компаній
Зовнішні чинники Внутрішні чинники

Фактори Оцінка стану Фактори Оцінка стану
Стан економіки Не стабільний Форма власності Різноманітна
Інфляційні процеси Високі Організаційно-правова структура Різноманітна
Державне регулювання Недосконале Кредитоспроможність Низька
Податкова політика Не стабільна Мета і завдання діяльності Короткотермінові 

Ціни на продукцію Низькі Розмір кредиторської заборгова-
ності Високий 

Ціни на фінансові ресурси Високі Обсяги виробництва Не стабільні
Ціни на матеріальні ресурси Високі Обсяги виручки Не стабільні
Платоспроможний попит Низький Прибутковість виробництва Низька 

Конкуренція на ринку Висока Обсяги амортизації Інвестуються не в повно-
му розмірі

Фінансово – економічний стан 
споживачів Низький Резерви фінансових ресурсів Відсутні

Рівень розвитку фінансового 
ринку та його інфраструктури Низький Ефективність управління Низька

Галузева приналежність Не сприяє Фізичний і моральний знос осно-
вних засобів Високий 

Привабливість агробізнесу Висока Ефективність використання фі-
нансових ресурсів Висока

Потенціал агробізнесу Високий Конкурентоспроможність Висока
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комплекс умов для реалізації економічної мети 
функціонування.

Побудова моделі раціонального фінансового 
механізму аграрно-промислових компаній пови-
нна ґрунтуватися на наступних принципах: де-
централізація, інтенсивність, діалектична взає-
модія саморегуляції з державним регулюванням, 
адекватність соціально-економічній ситуації, 
компактність, гнучкість, скорочення проміжних 
ланок, відкритість.

Основною метою функціонування фінансо-
вого механізму діяльності аграрно-промислових 
компаній є досягнення позитивної фінансової 
результативності за рахунок здійснення вироб-
ництва продукції, яке має iнвайронментальну 
спрямованість, забезпечує конкурентоспромож-
не становище на ринку, достатній рівень рента-
бельності, платоспроможності й ліквідності. 

Джерела формування фінансових ресурсів ви-
значаються сукупністю чинників (таблиця 1), в 
свою чергу своєчасне та ритмічне надходження ко-
штів зумовлює бажану циклічність обігу фінансо-
вих ресурсів аграрно-промислових компаній, без-
перебійність їх фінансового та життєвого циклів.

Якщо кошти надходять на рахунки з пере-
боями, це зумовлює дискретність фінансового 
циклу, сплату штрафів, несвоєчасне виконання 
своїх зобов’язань, падіння обсягів отриманих до-
ходів і прибутків.

Надходження та наявність фінансових ресур-
сів обумовлює функціонуванням фінансового ме-
ханізму діяльності аграрно-промислових компаній 
як системи елементів щодо знаходження, нагро-
мадження, генерування, використання фінансо-
вих ресурсів та відповідного економічного інстру-
ментарію, що націлений на виконання економічної 
мети формування – доступу та надходження в 
потрібній кількості фінансових ресурсів.

Фінансовий механізм діяльності аграрно-про-
мислових компаній, в процесі його виникнення, по-

будови і функціонування, знаходиться під вплива-
ми сукупності факторів, які утворюються певними 
складовими. Так, фінансові елементи представлені 
сукупністю інструментарію як державного, так і 
ринкового, який включає інституціональні впли-
ви, державне регулювання, регіональне саморегу-
лювання. Щодо організаційних факторів, то це в 
першу чергу забезпечення управлінських впливів, 
комплексу планування та бюджетування, марке-
тингової діяльності, діяльності інфраструктурних 
складових, механізмів кредитування.

Фінансові фактори можна презентувати в якос-
ті таких, що направлені на підвищення конкурен-
тоспроможності аграрно-промислових компаній. 
Тобто це заходи щодо реалізації фінансової, еконо-
мічної, інноваційної, цінової, податкової політики.

Висновки. Фінансовий механізм аграрно-про-
мислових компаній є складною багатоструктур-
ною системою, яка поєднує складові елементи, 
що мають визначенні та сформовані зв’язки та 
залежності, що є основою його існування. Таким 
чином, відбуваються паралельні процеси обмінів 
та стимулювання, взаємного оновлення на транс-
формації з відповідною координацією.

Для аграрно-промислових компаній фінансо-
вий механізм представлений сукупністю форм і 
методів, що сприяють досягненню запланованого 
ефекту. За діалектичного підходу щодо розумін-
ня фінансового механізму, його можна розгляда-
ти в якості системи, де сформовані певні зв’язки, 
що поєднують цілій ряд управлінських чинників, 
а саме: фінансові, організаційні, економічні, тех-
нологічні, соціальні та інвайронментальні. Таким 
чином, це встановлені стосунки щодо пошуку, 
надходження, нагромадження, генерування та 
трансформації, використання фінансових ресур-
сів при умові залучення методів управління, що 
обумовлені наявністю сукупності впливових чин-
ників, що віддзеркалюють внутрішні та зовнішні 
тренди цієї системи.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация
Рассмотрена экономическая сущность финансового механизма аграрно-промышленных компаний. Рас-
скрыты особенности функционирования функционирования аграрно-промышленных компаний. Пред-
ставлены факторы влияния на формирование финансовых ресурсов аграрно-промышленных компаний. 
Выявлены функциональная и обеспечивающая подсистемы, которые формируют финансовый механизм. 
Определена главная цель функционирования финансового механизма аграрно-промышленных компаний.
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FINANCIAL MECHANISM OF AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

Summary
The economic nature of the financial mechanism of the agro-industrial companies is presented in the 
article. The features of the functioning of the agro-industrial companies are revealed. The factors of 
influence on the formation of financial resources of the agro-industrial companies are presented. The 
functional and providing subsystems that form the financial mechanism are analyzed. The basic purpose 
of the operation of the financial mechanism of the agro-industrial companies are offered.
Keywords: financial mechanism, financial resources, financial relations, agro-industrial companies, agrarian 
sector of economy, agricultural industrial production, competitiveness.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Золотарьов С.К., Тищенко В.В.
Харківський торговельно-економічний інститут

Київський національний торговельно-економічний університет

Дана стаття присвячена огляду основної проблематики літературних джерел у даному контексті, аналіз 
робіт наукових працівників, визначення невирішених питань та надання деяких рекомендації щодо по-
кращення управління ресурсами на підприємстві. Матеріальні ресурси на кожному підприємстві – це 
основа його функціонування, тому їх управління повинно постійно удосконалюватись, а відповідальність 
за їх користування повинне покладатися на кожен структурний підрозділ. Тому на кожному підприємстві 
необхідно розробляти та постійно удосконалювати систему управління ресурсами та вести чіткий їх облік. 
У такому управлінні буде помилкою брати загальні схеми, тому що кожне підприємство індивідуальне і 
потребує уваги, особливо в управлінні. У сучасному світі економіка, нажаль, переживає не найкращі часи, 
тому кожне керівництво повинне розуміти, яку відповідальність воно на себе бере, управляючи ресурсами 
без належної уваги. Предметом дослідження даної статті є система управління матеріальними ресурсами 
на кожній структурній одиниці підприємства та в цілому по його виробництві. Основною метою даної статті 
є огляд та аналіз функціональної частини більш важливих структурних одиниць торгового підприємства, 
надання рекомендації для удосконалення управління матеріальними ресурсами на підприємстві.
Ключові слова: матеріальні ресурси, підприємство, управління, економіка, система.

Постановка проблеми. Одним з основних 
умов успішного управління матеріаль-

ними ресурсами на підприємстві є розробка 
спеціалізованої системи заходів, які будуть 
враховувати всі умови і спеціалізацію у функ-
ціональному розподілі робіт на підприємстві. 

Вдале функціонування повинно покладатися на 
кожен відділ, підвідділи, підрозділи та ін. Тоб-
то на кожному підприємстві повинна бути роз-
роблена повна, глибока структурована система 
з обов'язковими вимогами до кожної одиниці 
підрозділу.


