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потребують належного методологічного, методичного 
й організаційного забезпечення. Застосування у сис-
темі управління фінансового планування сприятиме 
підвищенню прибутковості підприємств та їх конку-
рентоспроможності, покращенню регулювання під-
приємствами, збільшенню надходжень до державно-
го і місцевих бюджетів.

Дослідження проблеми фінансового планування 
свідчить про те, що лише створення надійної і гнуч-
кої системи управління фінансами, спрямованої на 
вирішення питань бюджетної, кредитної та інвести-
ційної політики, дасть змогу підприємствам суттєво 
підвищити фінансову безпеку і ефективність своєї ді-
яльності. У свою чергу, запровадження ефективної 
системи фінансового планування, складання якісних 
фінансових планів потребують належного методоло-
гічного, методичного й організаційного забезпечення.
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Стаття присвячена питанням побудови ефективної системи моніторингу фінансових результатів як складової процесу управ-
ління в аграрному підприємстві. Визначено етапи моніторингу фінансових результатів, їх забезпечення та особливості в сіль-
ськогосподарських підприємствах. Наведено динаміку фінансового результату в сільськогосподарських підприємствах Дніпропе-
тровської області у галузевому розрізі.
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Постановка проблеми. Фінансовий результат ха-
рактеризує якісні та кількісні показники результа-
тивності господарської діяльності підприємства, а 
прибуток – позитивне (додатне) значення фінансового 
результату, що свідчить про високу результативність 
господарської діяльності та ефективне використан-
ня капіталу. Негативне (від’ємне) значення категорії 
фінансового результату відображається у показнику 
збитку, який свідчить про низький рівень або від-

сутність результативності господарської діяльності, 
неефективне управління ресурсним, виробничим та 
економічним потенціалами підприємства, невміле ви-
користання наявного капіталу, низьку якість роботи 
менеджменту підприємства тощо. Отже, як ключовий 
чинник економічної безпеки будь-якого підприємства 
фінансовий результат є об’єктом системи управління.

Зразком інформаційного забезпечення управлін-
ня фінансовими результатами підприємства може 
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бути створення системи моніторингу, яка забезпе-
чить управління повною, об’єктивною й актуальною 
інформацією для компетентного всебічно зваженого 
підходу до підготовки і прийняття обґрунтованих рі-
шень [6]. Отже, одним із етапів управління підпри-
ємством є моніторинг, який, узагальнюючи існуючі 
підходи, визначається як система постійного спосте-
реження за певним об’єктом з метою виявлення його 
відповідності бажаному результату (стану) [2]. Сис-
тема моніторингу фінансових результатів аграрних 
підприємств на сьогодні використовується не досить 
ефективно, що негативним чином відображається 
на процесі прийняття управлінських рішень. Відпо-
відно, в період економічної кризи побудова системи 
моніторингу на аграрному підприємстві набуває осо-
бливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням питань, присвячених моніторингу фінансо-
вих результатів підприємства, займались такі вчені, як 
Т.В. Андросова, О.А. Круглова, В.О. Козуб, Л.А. По-
ливана. Зокрема, В.О. Козуб [3] уточнює зміст поняття 
«моніторинг фінансових результатів підприємства» як 
спостереження з визначеною періодичністю за форму-
ванням і використанням фінансових результатів.

Т.В. Андросова, О.А. Круглова, В.О. Козуб [1] як 
об’єкт моніторингу виділяють такі види фінансових 
результатів: валовий прибуток (збиток), фінансовий 
результат від реалізації, іншої операційної діяльнос-
ті, операційної діяльності, EBITDA, NOPAT, фінан-
совий результат від інвестиційної, фінансової, іншої 
звичайної, інших видів звичайної діяльності, фінан-
совий результат до оподаткування, чистий фінансо-
вий результат, капіталізований прибуток.

Л.А. Поливана [6] запропонувала підхід до побу-
дови системи моніторингу фінансових результатів, 
який дозволить об’єктивно оцінити діяльність під-
приємства, виявити резерви збільшення прибутку та 
рентабельності, а також допоможе розробити шляхи 
їх збільшення та сприятиме прийняттю виважених 
управлінських рішень.

В.О. Козуб присвятив фундаментальні досліджен-
ня в галузі моніторингу фінансових результатів на 
підприємствах торгівлі [1-5]. Вчений обґрунтував по-
слідовність формування системи моніторингу фінан-
сових результатів торговельного підприємства, ви-
значив змістовне наповнення основних його етапів, 
виділив інформаційні, методичні, технічні та органі-
заційні засади реалізації системи моніторингу фінан-
сових результатів.

На жаль, питанням моніторингу фінансових ре-
зультатів аграрних підприємств приділено мало ува-
ги, що вимагає відповідних досліджень у цій галузі.

Постановка завдання. Вищевикладене зумовлює 
необхідність досліджень в аспекті побудови ефектив-
ної системи моніторингу фінансових результатів як 
складової процесу управління в аграрному підпри-
ємстві, а саме: визначення етапів моніторингу фінан-
сових результатів, їх забезпечення та особливості в 
сільськогосподарських підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
вністю погоджуємось з В.О. Козуб, який зазначає, 
що система моніторингу фінансових результатів реа-
лізується за відповідного інформаційного, технічно-
го, організаційного та методичного забезпечення [4]. 
Інформаційне забезпечення передбачає формування 
джерел інформації та визначає характер інформації, 
яка надходить в процесі моніторингу фінансових ре-
зультатів. Методичне забезпечення передбачає фор-
мування методики моніторингу, порядку визначення 
показників для моніторингу і відповідно іх обробку 

для прийняття управлінських рішень. Технічне за-
безпечення зумовлює необхідність застосування в 
процесі моніторингу відповідних технічних засобів та 
програмного забезпечення з обробки інформації. Ор-
ганізаційне забезпечення визначає шляхи та швид-
кість просування інформації за внутрішніми кому-
нікаційними каналами – як для здійснення процесу 
моніторингу, так і надання результатів моніторингу 
для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Вищезазначені види забезпечення обумовлюють 
необхідність виділення в процесу моніторингу окре-
мих його етапів. Причому, як наголошує Л.А. Поли-
вана [6], етапи моніторингу фінансових результатів 
повинні розглядатися у нерозривній єдності та комп-
лексі, оскільки неналежне чи неточне виконання од-
ного із них призводить до викривлення результатів 
дослідження та хибних висновків щодо поточного й 
перспективного стану об’єкта дослідження. Розгля-
немо кожний із етапів моніторингу фінансових ре-
зультатів більш детально.

В умовах розвитку ринкової економіки якісних 
змін потребують всі важелі управління. Зробити це 
неможливо без достовірної, належним чином обро-
бленої та підготовленої для управління інформації 
про фінансово – господарську діяльність підприєм-
ства. Отже, першим етапом є побудова ефективної 
інформаційної моделі процесу моніторингу фінансо-
вих результатів аграрних підприємств. На передумо-
ві першочерговості цього етапу наголошує і Л.А. По-
ливана [6], оскільки прийняття виважених рішень 
неможливе без якісної і достовірної інформації.

Нагромадження раціонального потоку інформації 
на підприємствах повинно формуватися за певними 
принципами: з’ясування інформаційних потреб, врахо-
вуючи управлінські напрями галузевої структури ви-
робництва; способи найефективнішого їх використан-
ня; відображення об’єктивних процесів виробництва, 
обігу, розподілу та споживання; раціонального чи не-
раціонального використання природних, трудових, ма-
теріальних і фінансових ресурсів; поєднання потоків 
інформації із різних джерел (бухгалтерської, статис-
тичної, економічно-оперативної, даних спостережень), 
а також планових, оперативних даних; оперативність 
інформації, зв’язку та дистанційної передачі первин-
них даних з кожного об’єкта виробничо-господарської 
діяльності сільськогосподарського підприємства.

Інструментом для одержання інформації в про-
цесі моніторингу фінансових результатів виступає 
система бухгалтерського обліку. Дослідження фор-
мування фінансових результатів та відображення їх 
в обліку дозволяють зробити висновок, що організа-
ція бухгалтерського обліку фінансових результатів 
насамперед розпочинається з окреслення правил і 
способів облікової політики. Саме облікова політи-
ка забезпечує ефективну діяльність підприємства. 
Вона як основний інструмент виконує регулюючу 
функцію – шляхом вибору механізмів, необхідних 
для того, щоб ефективно діяла система обліку, при-
ведення її в дію, правове та інше регулювання від-
повідно до конкретних умов. Вважаємо, що наказ 
про облікову політику має містити детальні питання 
процесу ведення обліку доходів і фінансових резуль-
татів діяльності окремо щодо різних видів діяльнос-
ті підприємства. У наказі про облікову політику в 
обов’язковому порядку мають бути розкриті питання 
щодо організації обліку доходів і фінансових резуль-
татів діяльності, які відносяться дометодології облі-
ку. Необхідно відзначити, що одними із найсуттєві-
ших елементів облікової політики підприємства, які 
впливають на визначення фінансових результатів, 



117ауковий вісник Херсонського державного університетуН
є моменти визнання доходів і витрат, амортизацій-
на політика, підходи до оцінки виробничих запасів 
тощо. Основним критерієм при виборі того або іншо-
го методу обліку за елементами облікової політики 
для кожного підприємства є виключно економічна 
ефективність, оскільки від установлених методів об-
ліку залежать не тільки об’єктивність і точність роз-
криття інформації у фінансовій звітності, а й величи-
на фінансового результату.

Крім того, необхідно додати інформацію про до-
ходи і витрати, повязані з вимерзанням посівів, засу-
хою, градом, зливами, ураганом, повіню, пожежами, 
інфекційними захворюваннями худоби і птиці тощо. 
Надзвичайні ситуації для аграрних підприємств яви-
ще, на жаль, звичне. Така ситуація вимагає ефек-
тивних рішень на запобігання таким подіям, лікві-
дацію їх наслідків, а це неможливо вирішити без 
належної інформативної бази, яка дозволить вчасно 
та оперативно зреагувати на ризики надзвичайних 
подій, мінімізувати витрати і в деякій мірі унемож-
ливити повтору окремих надзвичайних подій в по-
дальшому тощо. Джерелом такої інформації має ви-
ступати облікова система, яка має бути покликана на 
уникнення необізнаності керівництва щодо ризиків і 
перспектив підприємства. На нашу думку, врахову-
ючи, що розміри цих доходів і витрат на підприєм-
ствах є вагомими і вони справляють великий вплив 
на фінансові результати, таку інформацію необхідно 
виділяти у складі інших витрат і доходів діяльнос-
ті. Це виділення дасть інформацію для здійснення 
аналітичної вибірки витрат за пересіяною культурою 
і їх групування залежно від видів робіт, можливість 
вчасно забезпечити результативні управлінські рі-
шення, мінімізувати витрати як окремих аграрних 
підприємств, так і галузі в цілому тощо.

Отже, саме облік надає керівництву підприємства 
оперативну, достовірну та об’єктивну інформацію. 
Тому для удосконалення управління підприємством 
необхідно використовувати нові методи управління і 
сучасні технічні засоби побудови різних інформацій-
них систем.

Л.А. Поливана [6] пропонує на другому етапі 
сформувати систему оціночних показників, на під-
ставі яких буде надано детальну інформацію про фі-
нансові результати підприємства, причому у процесі 
відбору її складових пропонує враховувати галузе-
ву специфіку функціонування підприємства і осо-
бливості формування фінансових результатів, сферу 
впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на їх зміну, 
взаємозв’язки та взаємообумовленості господарських 
процесів, і вже на цій основі формувати оптималь-
ну систему інформативних і оціночних показників 
та здійснювати перевірку відповідності їх наявному 
інформаційному забезпеченню. Дійсно, при побудові 
системи моніторингу важливо відібрати такі показ-
ники, які дадуть повну уяву про взаємодією окремих 
показників та етапів процесу управління фінансови-
ми результатами в аграрних підприємствах.

Після відбору показників для процесу моніторин-
гу фінансових результатів логічно здійснити їх ана-
ліз для формування вихідної інформації з метою при-
йняття на її основі ефективних управлінських рішень. 
Ю.М. Тютюнник наголошує, що аналіз фінансових ре-
зультатів є необхідною умовою ефективного управлін-
ня доходами і витратами підприємств із метою збіль-
шення прибутку та підвищення рентабельності.

Як зазначає Р.В. Скалюк [7], розробка оптималь-
них співвідношень темпів зростання фінансових ре-
зультатів за видами діяльності – це дієвий аналітичний 
інструмент оптимізації процесу управління фінансо-

вими результатами в системі забезпечення стійкого 
довгострокового економічного розвитку підприємств. 
У сільському господарстві, як правило, виробництво 
представлено або галуззю рослинництво, або поєднан-
ням галузей рослинництва та тваринництва, рідше – 
наданням послуг. Причому галузь рослинництва є 
більш рентабельною, а тваринництво – частіше збит-
ковим, тому в більшості сільгосппідприємств фінан-
совий результат може бути представлений прибутком 
в галузі рослинництва та збитком у галузі тваринни-
цтва на фоні загального позитивного фінансового ре-
зультату від діяльності підприємства.

Отже, у процесі моніторингу доцільно прослідку-
вати динаміку зміни фінансового результату діяль-
ності сільськогосподарських підприємств в галузе-
вому розмірі. У перід зростання рівня інфляції, що 
є характерним для економіки України, вважаємо за 
доцільне прослідкувати за ланцюговими темпами 
росту фінансового результату сільськогоподарських 
підприємств в галузевому розрізі. Джерелами інфор-
мації для проведення аналізу фінансових результа-
тів є зведені статистичні матеріали сільськогоспо-
дарських підприємств Дніпропетровської області за 
період 2006–2013 рр. (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Динаміка фінансового результату 
в сільськогосподарських підприємствах 
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Рис. 2. Динаміка фінансового результату 
в сільськогосподарських підприємствах 

Дніпропетровської області в галузі тваринництва

Як показують дані рисунка 1, розмір фінансових 
результатів у сільськогосподарських підприємствах 
Дніпропетровської області в галузі рослинництва за 
період 2006–2013 рр. має тенденцію до збільшення. 
У стабільних умовах господарювання така динаміка 
є позитивною, але у даному випадку головною при-
чиною зростання прибутку є інфляція. У сільськогос-
подарських підприємствах закупівля матеріальних 
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ресурсів здійснюється навесні, тоді як реалізується в 
кінці літа та восени, відповідно, матеріальні витрати 
на виробництво продукції дещо нижче порівняно з 
доходом від реалізації цієї продукції. Слід зазначи-
ти, що, не дивлячись на позитивну динаміку зміни 
фінансового результату в галузі рослинництва, тем-
пи зростання прибутку знижуються (це показують 
параметри рівняння тренду), тобто зростання відбу-
вається з уповільненням.

Характеризуючи динаміку зміни фінансового ре-
зультату в сільськогосподарських підприємствах Дні-
пропетровської області у галузі тваринництва (рис. 2),  
варто зазначити про постійні коливання – і в бік зни-
ження, і в бік зростання, але аналітичне вирівню-
вання показує, що фінансові результати зростають 
швидшими темпами, ніж в галузі рослинництва.

Після аналізу показників в динаміці варто роз-
глянути вплив факторів на відповідні зміни. Як за-
значає В.О. Козуб [4], значною перевагою факторної 
моделі є можливість деталізації вихідної моделі за 
рахунок розширення її показниками другого, тре-
тього та інших рівнів. Повністю погоджуємося з  
Л.А. Поливаною [6], яка акцентує увагу, що, як пра-
вило, фактори зовнішнього середовища – це об’єктивні 
чинники, які не залежать від діяльності підприєм-
ства, а чинники внутрішнього середовища – це чин-
ники, які залежать від діяльності підприємства.

Фінансовий результат аграрних підприємств зале-
жить від обсягу виробництва і реалізації виробленої 
продукції. Ціна на продукцію формується під впли-
вом попиту і пропозиції. Підприємство не може без-
посередньо впливати на ці чинники, однак воно му-
сить максимально їх враховувати.

На суму прибутку, крім рівня цін, можна вплива-
ти шляхом зміни структури витрат на виробництво 
продукції та її обсягу. Взаємозв’язок між обсягом ви-
робництва, постійними і змінними витратами та при-
бутком виражає показник лівериджу. Чим більша ве-
личина лівериджу, тим чутливіша реакція прибутку 
на зміну обсягів виробництва. На наш погляд, для 
сільськогосподарських підприємств дуже важливим є 
дослідження характеру прояву даної закономірності. 
Отже, у системі управління фінансовим результатом 
вважаємо за доцільне врахувати такий чинник, як 
розмір і структуру витрат та обсяг виробництва, а та-
кож їх взаємозв’язок з фінансовим результатом.

Усі виявлені фактори в процесі моніторингу ма-
ють бути фраховані при побудові факторних та ко-
реляційно-регресійних моделей. В якості підсистеми 
комплексного економічного аналізу господарської 
діяльності підприємства можна розглядати функці-
онально-вартісний аналіз, оскільки цей вид аналізу 
є не тільки засобом зниження витрат і підвищення 
фінансового результату, але також інструментом вдо-
сконалення прийняття управлінських рішень. ФВА 
призначений для здійснення системного відстеження 
технологічного процесу виробництва, спрямованого 
на мінімізацію витрат, встановлення взаємозв’язку 
«витрати-результат», для забезпечення підвищення 
якості продукції.

Як наголошує В.О. Козуб [3], моніторинг здійсню-
ється з метою обґрунтування управлінських рішень 
щодо формування та використання фінансових ре-
зультатів у поточному періоді та довгостроковій пер-
спективі. Отже, кінцевим етапом процесу моніторин-
гу фінансових результатів можна визначити надання 
висновків та рекомендацій для прийняття ефектив-
них управлінських рішень з метою оптимізації ді-
яльності сільськогосподарського підприємства. При-
чому вихідна інформація має бути повною, точною та 
систематизованою для побудови системи управління 
фінансовими результатами.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумову-
ючи вищевикладений перелік етапів моніторингу фі-
нансових результатів, їх забезпечення та особливості 
в сільськогосподарських підприємствах, вважаємо по-
будову системи моніторингу в аграрному підприємстві 
необхідною умовою для ефективного функціонування 
системи управління, що забезпечить конкурентоспро-
можність підприємства, його фінансову стабільність 
та вибір оптимальних шляхів для досягнення страте-
гічної мети діяльності підприємства. Важливого зна-
чення при цьому набуває застосування різноманітних 
аналітичних процедур у процесі моніторингу, що й 
визначає напрям подальших досліджень.
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