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В статті розглядаються теоретико-методичні аспекти використання прогнозних 
значень показників макроекономічного розвитку країни з метою удосконалення розробки 
фінансової стратегії сільськогосподарських підприємств. Більшість підприємств 
аграрного сектору України планують основні напрями розміщення фінансових ресурсів 
виходячи виключно з показників, які характеризують внутрішні процеси фінансово-
господарської діяльності. В умовах інтеграції української економіки питання врахування 
зовнішніх чинників дозволить більш чітко та зважено формувати фінансову стратегію 
сільськогосподарських підприємств. Використання груп показників, що характеризують 
зовнішні фактори впливу на рівень ефективності фінансово-господарської діяльності 
сприятиме підвищенню процесів розміщення фінансових ресурсів. Отримані результати 
дозволяють удосконалити процес управління фінансовими ресурсами із врахуванням 
особливостей фінансово-господарської діяльності галузі підприємств сільського 
господарства та формування масиву відповідної інформації. 
 
Theoretical and methodical aspects of using the methods of forecasting indicators of 
macroeconomic development of the country in order to improve the development of financial 
strategy of agricultural enterprises. Most enterprises of the agrarian sector of Ukraine are 
planning the main desicions of the allocation of financial resources based on indicators that 
characterize the internal processes of financial and economic activity. In the conditions of 
integration of the Ukrainian economy, the consideration of external factors will allow for a more 
accurate and balanced formation of the financial strategy of agricultural enterprises. The use of 
groups of indicators characterizing external factors of influence on the level of efficiency of 
financial and economic activity will increase the processes of placement of financial resources. 
The obtained results allow to improve the process of management of financial resources taking 
into account peculiarities of financial and economic activity of the agricultural enterprises and 
forming an array of relevant information. 
 



Ключові слова: фінансова стратегія, методи прогнозування, макроекономічні показники, 
екстраполяція, експертні оцінки.  
 
Key words: financial strategy, forecasting methods, macroeconomic indicators, extrapolation, 
expert evaluations. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Висока конкурентоспроможність, платоспроможність, фінансова стійкість та 
прибутковість підприємства досягається за рахунок правильного ведення фінансів, що передбачає 
управління активами, витратами, інвестиціями, обіговими коштами, прибутком компанії в коротко- і 
довгостроковому періодах, планування основних фінансово-економічних показників на поточний період і на 
перспективу. Єдність цих складових формує фінансову стратегію, базис і відправну точку в управлінні 
підприємством. Тому сільськогосподарські організації прагнуть залучати для ефективного функціонування 
своєї діяльності будь-яких заходів, часто не виробляючи необхідного аналізу наслідків залучення коштів із 
зовнішніх джерел. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані із використанням методів 
прогнозування для розробки стратегії управління фінансами підприємств розглядали в своїх працях такі 
вчені, як І. Ансоф, І. Бланк, А. Гриньов, Л. Радова, Н. Танклевська та інші. При цьому слід зазначити, що 
питання пов’язані з оцінкою факторів макросередовища та їх впливу на фінансове становище підприємства, 
практично не висвітлені. В умовах посилення міжнародної інтеграції галузі сільського господарства України 
формування фінансової стратегії підприємства на основі показників, що характеризують лише його 
фінансово-господарську діяльність, не дозволяє визначити з високим ступенем ймовірності можливі 
сценарії розвитку подій, що в свою чергу знижує рівень ефективності розміщення фінансових ресурсів та 
зменшує потенціал сталого розвитку.   

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення наукових праць вітчизняних та і 
зарубіжних авторів з питань прогнозування основних показників, які дозволяють формувати фінансову 
стратегію з урахуванням чинників розвитку середовища, в якому функціонують підприємства, з високим 
ступенем достовірності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні умови висувають нові вимоги до 
функціонування організацій на ринку сільськогосподарської продукції. Їх успішний розвиток в 
довгостроковій перспективі часом поставлено під загрозу, в тому випадку, якщо вони не можуть оперативно 
пристосовуватися до умов, що постійно змінюються. Значний вплив на показники діяльності підприємства 
здійснюють зміни макроекономічних умов функціонування та трансформації у вдосконаленні техніки і 
технології. Ускладнюється процес виробництва продукції, а послуги стають комплексними. У свою чергу 
все це не може, не відбиватися на процесах фінансового забезпечення. Процес управління розміщенням 
фінансових ресурсів галузі сільського господарства постійно ускладнюється, внаслідок чого виникає 
необхідність посилення контролю, підтримки управлінських рішень відповідно до актуальних тенденцій та 
своєчасної оцінки рівня ефективності.  

Істотні зміни організаційно-економічних, правових, соціальних та інших умов функціонування 
організацій аграрного сектора вимагають вивчення проблем формування їх фінансових ресурсів, які 
дозволяють здійснювати свою діяльність, головним чином, за рахунок самофінансування, власних 
накопичень, прибутку [4, с.4].  

Кожен господарюючий суб’єкт залучає фінансові ресурси, використовуючи для цього різні джерела 
фінансування. Матеріальною основою всіх залучених фінансових ресурсів є кошти, але кожне джерело 
фінансування має певні особливості і по-різному впливає на сьогодення і майбутнє становище організації. 
Тому дуже важливо, щоб організація проводила усвідомлену фінансову політику при виборі комбінації 
джерел фінансування і оцінювала наслідки такої політики. 

Сьогодні необхідність формування фінансової стратегії є важливою складовою успішного 
функціонування будь-якого підприємства, незалежно від розміру, організаційно-правової форми та виду 
діяльності. Однак аналіз окремих публікацій дозволив виявити, що колишні науково-методичні підходи до 
питань формування фінансових стратегій не досліджені належним чином, як в науковому, так і в 
організаційно-практичному аспекті. Про це свідчить відсутність обґрунтування єдиної послідовності етапів 
процесу формування фінансової стратегії, принципів її здійснення, методичних рекомендацій, які б 
комплексно враховували різні характеристики підприємств, перш за все в сільському господарстві. 

Крім того, значна кількість досліджень присвячено темі фінансової стратегії і її реалізації на 
прикладах певних суб’єктів господарювання. Однак, з причини динамічності зовнішнього середовища 
виникає проблема формування фінансової стратегії з урахуванням впливу значного кількості чинників 
екзогенного та ендогенного характеру на діяльність підприємств, ніж та обумовлена необхідність 
подальших досліджень. 

В умовах ринкових відносин, самостійності підприємств, відповідальності за результати своєї 
діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій фінансового стану, орієнтації в 



фінансових можливостях і перспективах, оцінці фінансового стану інших суб’єктів господарювання. 
Вирішити ці питання допомагає фінансова стратегія підприємства. 

Поняття «фінансова стратегія», на наш погляд, можна визначити як довгостроковий фінансовий 
план (програму) розвитку діяльності підприємства для досягнення певної мети. Вона визначає основні 
шляхи, по яких необхідно рухатися суб’єкту господарювання для забезпечення поставленої мети. 

Головною метою фінансової стратегії підприємства є максимізація його ринкової вартості і 
підвищення ефективності діяльності. Вона досягається шляхом конкретизації цілей з урахуванням завдань і 
особливостей майбутнього фінансового розвитку підприємства. Система стратегічних фінансових цілей 
повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і високу 
рентабельність використання власного капіталу; оптимізацію структури активів і оборотного капіталу; 
встановлення прийнятного рівня фінансових ризиків в процесі здійснення виробничо-господарської 
діяльності підприємства в довгостроковій перспективі. 

Формування фінансової стратегії є досить складним і трудомістким процесом, оскільки вимагає 
значних витрат часу, праці і виконання комплексних розрахунків. Важливим в здійсненні цього процесу є 
облік наступних факторів: 

- орієнтації фінансової стратегії на загальну стратегію розвитку підприємства на ринку; 
- рівня законодавчого та нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності; 
- економічної і політичної ситуації в країні; 
- типу ринкової позиції підприємства, оскільки вибір фінансової стратегії залежить від 

маркетингової політики підприємства, зокрема від того, на яку цільову аудиторію спрямоване виробництво 
продукції, частку і тип ринку (вітчизняний або міжнародний) планує зайняти підприємство; 

- ресурсного забезпечення підприємства, так як на формування фінансової стратегії впливає 
кількість і якість ресурсів, в тому числі чисельність і кваліфікація працівників, наявність основних засобів, 
забезпеченість власними засобами, можливість залучення позикових коштів та інвестицій, інноваційний 
потенціал [4, с. 123]; 

- галузевої належності підприємства, оскільки галузь економіки, до якої належить підприємство, 
визначає напрям формування його фінансової стратегії, а сільське господарство, як відомо, має безліч 
особливостей в порівнянні з іншими галузями національної економіки; 

- фінансового стану та конкурентних переваг існуючих і потенційних підприємств-конкурентів, 
надійності постачальників і покупців; 

- рівня ризику фінансової діяльності, що викликається інфляційними коливаннями, різкими 
стрибками курсу валют, ризиками неплатежів, ймовірності настання фінансової кризи тощо; 

- коливань кон’юнктури товарного і фінансового ринків. 
Чітко обґрунтована і побудована фінансова стратегія здатна зняти внутрішні протиріччя в 

управлінні, сформувати інформаційні основи функціонування і оцінки результативності роботи, підвищити 
якість реалізації управлінських рішень. Внаслідок цього питання дослідження методології та 
інструментарію прогнозування фінансової стратегії в умовах, що склалися, складної політичної ситуації, 
мінливої кон’юнктури світового і внутрішнього ринків будуть створювати передумови кількісного та 
якісного моделювання довгострокових стратегічних планів розвитку корпорації. 

Практика стратегічного управління формуванням та використанням фінансових ресурсів 
сформувала цілу систему методик та інструментів прогнозування перспективної діяльності для забезпечення 
конкурентної переваги підприємств. Метою даної статті є огляд методів прогнозування, які застосовуються 
для формування фінансової стратегії та акумулюють в собі як накопичений досвід, так і допущення з 
приводу подальшого розвитку подій. 

Основними інструментами в цій області традиційно виступають експертне (інтуїтивне), 
функціонально-логістичне, структурне, математичне прогнозування, а також прогнозування за аналогією. 
Це різноманіття методів дозволяє комплексно розглянути майбутнє досліджуваної системи (об’єкта) і 
сформувати чітку стратегію досягнення запланованого рівня фінансового стану підприємства.  

Експертні методи являють собою інтуїтивні знання про об’єкт прогнозування. Такі знання 
притаманні тільки певній категорії дослідників, не мають чітких меж і інтерпретацій, тому можуть бути 
використані не всіма фахівцями. Найбільш поширеними підходами цієї групи є мозковий штурм, метод 
Дельфі, круглий стіл, дебати. 

Функціонально-логістичні методи передбачають формування прогнозного сценарію і 
морфологічного аналізу в умовах дефіциту інформаційних даних. За допомогою цього способу 
досліджуваний об’єкт представляється у вигляді ефективної моделі, сформованої з безлічі параметрів. 
Основними методами групи виступають прогнозні сценарії, моделювання майбутньої ситуації, 
морфологічний аналіз. 

Структурні методи використовуються за ситуаційного підходу та системного подання об’єкта 
дослідження, так як цей прийом дозволяє вирішити проблему за існуючих функцій. Найвідоміший метод 
групи – побудова дерева цілей. 

Математичні методи засновані на знаннях математичних залежностей між досліджуваними 
параметрами і статистичними даними. Досить часто використовуються такі прийоми, як спектральний, 
факторний, регресійної-кореляційний аналіз, математичне моделювання. 



Методи прогнозування за аналогією засновані на досвіді минулих практик для об’єктів, мають схожі 
ознаки та параметри, проте застосування даних прийомів обмежене необхідністю наявності досвіду минулих 
періодів. 

Розглянутий комплекс методів прогнозування не є вичерпним, оскільки з розвитком інноваційних 
технологій, збільшенням нових наукових знань, повсюдним впровадженням інновацій в практику роботи 
сільськогосподарських підприємств розробляються нові прийоми і підходи до моделювання майбутньої 
ситуації. 

Щодо практичного використання макроекономічних прогнозів з метою обґрунтування 
управлінських рішень в сфері формування та використання фінансових ресурсів, слід зазначити, що 
власники та керівники будь-якого підприємства завжди повинні вирішувати в першу чергу проблему 
формування відповідного масиву інформації. Збільшення даних про різні аспекти діяльності суб’єкта 
господарювання (фінансово-господарська діяльність підприємства, показники діяльності підприємств галузі 
та ринків окремих видів сільськогосподарської продукції, показники системи національних рахунків тощо) 
дозволить здійснити більш точні прогнози щодо внутрішніх та зовнішніх чинників фінансового стану та 
розробити досконалішу фінансову стратегію, однак для цього необхідно збільшувати видатки на пошук 
інформації та її подальшу обробку, що не завжди виправдано з економічної точки зору та  позицій 
ефективного керівництва. 

Зрозуміло, що невеликі за розміром сільськогосподарські підприємства не завжди мають 
можливість та кошти для формування і подальшої обробки масиву інформації, який би максимально повно 
висвітлював різні аспекти зовнішнього середовища. Проте, застосування окремих методів прогнозування 
допоможе керівникам та власникам середніх та малих підприємств основні тенденції розвитку кон’юнктури 
світового і національного ринків сільськогосподарської продукції, національної економіки, її основних 
галузей.  

Для цього слід використовувати декілька груп показників, які відповідають двом головним умовам: 
об’єктивність і можливість вимірювання та доступність у відкритих джерелах (ЗМІ, офіційні електронні 
ресурси уряду та профільних міністерств). 

На нашу думку, крім прогнозування показників фінансового стану підприємства (фінансова 
стійкість, майновий стан, ліквідність та платоспроможність) доцільно розробляти коротко- та 
середньострокові прогнози (можливі варіанти розвитку) наступних груп показників: 

- показники розвитку регіону (галузі) – обсяги виробництва окремих видів продукції (у 
натуральному та вартісному виразі), ціни реалізації основних видів продукції, площа посіву та урожайність 
окремих видів росли, поголів’я та продуктивність порід тварин;    

- показники розвитку національної економіки – обсяг валового внутрішнього продукту, частка 
галузі у загальному обсязі ВВП, Індекс цін реалізації продукції сільського господарства 
сільськогосподарськими підприємствами, доходи населення, рівень інфляції; 

- показники зовнішньоекономічної діяльності – обсяг експорту та імпорту основних видів 
сільськогосподарської продукції (продуктів харчування, добрив, насіннєвого матеріалу), ціни на основні 
види сільськогосподарської продукції (продуктів харчування, добрив, насіннєвого матеріалу) на світових 
ринках, курс національної валюти по відношенню до основних світових валют. 

Щодо використання конкретних методів побудови прогнозного рівня показників, на нашу думку, на 
початку формування сценаріїв можливого розвитку показників, які характеризують розвиток зовнішнього 
середовища можливо використовувати екстраполюючі (прогнозні) алгоритми, які за даними відомої (тобто 
доступної для спостереження) частини явища або процесу дозволяють зробити оцінки невідомою, поки 
недоступної його частини. Даний метод дозволяє визначити можливі тенденції розвитку даних явищ на 
основі даних про попередні періоди. 

Отримані прогнозні дані ні в якому випадку не слід використовувати як єдиний інструмент 
підтримки прийняття управлінських рішень, а в поєднанні із плановими показниками виробничо-
господарської діяльності підприємств з метою своєчасного попередження негативного впливу тенденцій 
макроекономічного розвитку на поведінку суб’єктів регіональних та галузевих ринків.   

Песимістичний сценарій передбачає суттєве зниження основних параметрів розвитку 
сільськогосподарської галузі, що повинні враховувати керівники підприємств при плануванні основних 
напрямів виробничої та комерційної діяльності.  Для розрахунку прогнозних значень показників за умов 
песимістичного сценарію розвитку економічних явищ та процесів доцільно використовувати рівняння 
тренду вигляду y = a0 + loga1. Прогнозування показників за очікуваного сценарію слід розраховувати із 
застосуванням  лінійного тренду y = a0 + a1. Оптимістичний сценарій розвитку доцільно розраховувати із 
використанням рівняння тренду y = a0 + expa1. 

Відповідно, за умов розвитку песимістичних тенденцій, керівництво підприємства повинне 
оперативно зменшувати обсяг позикових коштів, відмовлятися від реалізації напрямів діяльності із високим 
рівнем ризику та тривалим операційним періодом. Зміна більшості показників в межах очікуваного 
сценарію розвитку свідчить про недоцільність зміни основних напрямів фінансової стратегії. За умов 
розвитку оптимістичного сценарію, фінансова стратегія може змінюватися в напрямку залучення 
додаткових фінансових ресурсів з метою розширення виробництва, оновлення виробничих потужностей або 
реалізації нових інвестиційних проектів. 



Одержані результати прогнозування слід оцінювати також з точки зору узгодженості тенденцій 
розвитку різних груп показників, для чого доцільно залучати фахівців (експертів). Недоліком використання 
алгоритмів екстраполяції є згладжування показників ряду динаміки, наслідком чого є можливий вплив на 
показники приросту (зниження) різких відхилень, які пояснюються впливом випадкових чинників. 
Застосування методу експертних оцінок дозволить уникнути можливих помилок при інтерпретації 
результатів прогнозування і розробки фінансової стратегії            

Висновки. В умовах ринкових відносин, самостійності підприємства, відповідальності за 
результати своєї діяльності, виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій фінансового стану, 
орієнтації в фінансових можливостях і перспективах, оцінки фінансового стану інших суб’єктів 
господарювання. Вирішити це допомагає фінансова стратегія підприємства, яка повинна включати заходи 
щодо стабілізації фінансового стану підприємства і його платоспроможності в умовах несприятливих змін 
середовища функціонування. 

Скоригована з урахуванням несприятливих факторів фінансова стратегія підприємства повинна 
забезпечувати високі темпи його операційної діяльності при одночасній нейтралізації загрози його 
банкрутства в майбутньому. Основою фінансової стратегії є пошук, раціональне використання і управління 
структурою фінансових ресурсів (капіталу) підприємства з метою підвищення його платоспроможності та 
фінансової стійкості. 

Фінансова стратегія є керуючим вектором управління підприємством, і без її належного формування 
практично неможливо уникнути фінансових проблем при здійсненні виробничо-господарської діяльності в 
сучасному конкурентному ринковому середовищі. 

Сьогодні керівники підприємств галузі сільського господарства при розробці фінансової стратегії 
повинні враховувати чинники зовнішнього середовища, пов’язані із інтеграційними процесами національної 
економіки. За умов значної кількості методів прогнозування, слід використовувати в процесі розробки 
фінансової стратегії, такі, що дозволять впровадити в практику роботи середніх та малих 
сільськогосподарських підприємств. Більш точні методи прогнозування потребують залучення додаткових 
інформаційних, людських та фінансових ресурсів, що перевищують можливість невеликих за розміром 
підприємств. 

За таких умов, одним із доступних методів прогнозування є використання алгоритмів екстраполяції, 
що дозволить обробляти невеликі за обсягом масиви інформації. Для розробки можливих варіантів 
фінансової стратегії, окрім показників фінансового стану підприємства слід розраховувати показники, які 
характеризують соціально-економічні процеси на рівні регіону (галузі); рівень розвитку національної 
економіки; зовнішньоекономічну діяльність.  

Разом з тим, незважаючи на відносну простоту застосування алгоритмів екстраполяції для 
прогнозування, існує низка недоліків, передусім – значні викривлення тенденцій через вплив випадкових 
факторів. Для коригування результатів прогнозу та використання їх у процесі розробки фінансової стратегії 
доцільно додатково залучати експертів.    
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