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Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу 

висвітлюють широкий спектр теоретичних і практичних питань 

розвитку агропромислового комплексу України. Детально 

розглядаються основні тенденції розвитку агропромислового 

комплексу на основі формування конкурентоспроможних адаптивних 

систем оцінки фінансового стану та потенціалу вітчизняних 

підприємств. Окрему увагу приділено проблемам правового 
регулювання агропромислового комплексу в кризових умовах 
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Оскільки основний вектор розвитку національної економіки  

закріпився за аграрною сферо, яка в свою чергу є ризиковою галуззю 

постала необхідність ефективного управління платоспроможність 

таких підприємств. Адже Україна знаходиться в процесі переходу до 

нової форми економічних відносин, що ґрунтується на ринкових 

методах, стабільні позиції мають і матимуть у майбутньому лише ті 

підприємства, що постійно розвиваються. 

У наш час діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання 

значною мірою ускладняється тривалою кризою не платежів, 

зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості, 

несприятливою податковою політикою, скороченням виробництва, а 

також дефіцитом фінансових ресурсів, не говорячи вже про складність 

ведення підприємницького бізнесу в країні, яка знаходиться в стані 

війни. У цих умовах підвищується значущість системи управління 

фінансовим станом підприємств, елементом якої є процес оцінки. 

Серед індикаторів фінансового стану перше місце посідають 

ліквідність та платоспроможність, рівень і перспективи розвитку яких 

цікавлять не тільки власників і менеджерів підприємства, але і його 

контрагентів. 

Практична реалізація функції управління фінансами зумовлює 

необхідність активного впровадження механізму корпоративного 

менеджменту на основі використання сучасних інформаційних 

технологій, методів прогнозування й оптимізації, стратегічної 

діагностики, всебічного застосування в цих цілях елементів 

функціонально-вартісного аналізу [2, c. 240]. 
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При цьому важливо зазначити, що завдання удосконалення 

фінансового менеджменту повинні розв'язуватися в органічній єдності 

та взаємозв'язку з проблемами підвищення якості й 

конкурентоспроможності продукції, що випускається. Настійна 

потреба такого підходу ґрунтується на двох головних передумовах [3]. 

Першою є потреба повного усвідомлення того, що для 

забезпечення конкурентоспроможності на світовому і внутрішньому 

ринках потрібно постійно підтримувати на належному рівні науково-

технічний потенціал підприємства, постійно його нарощувати, 

здійснюючи активну інвестиційну політику. 

Друга передумова випливає з першої і полягає в тому, що за 

нинішніх умов, коли інвестування виробництва стало майже цілком 

залежати лише від внутрішніх джерел фінансування, одним із 

найактуальніших завдань стає проблема забезпечення бездефіцитності 

бюджету підприємства, пошуку реальних можливостей поповнення 

власних обігових коштів. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки України, в 

умовах політичної кризи та політичної нестабільності, 

платоспроможність підприємства є однією із найважливіших умов 

його господарської діяльності. Здатність підприємства вчасно та в 

повному обсязі розраховуватися за плановими платежами та 

терміновими зобов’язаннями, підтримуючи при цьому звичайний темп 

господарської діяльності, є однією із вимог фінансової стабільності 

підприємства та його конкурентоспроможності. Тому практичного 

значення при співпраці з підприємством набуває його 

платоспроможність, вона дає йому можливість стабільно фінансувати 

власну діяльність, що відображається у забезпеченості фінансовими 

ресурсами та характеризує надійність фінансових відносин з іншими 

фізичними та юридичними особами [1, c. 234]. 
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Платоспроможність слід розглядати як можливий рівень здатності 

підприємств на певний момент часу виконувати зобов’язання перед 

кредиторами, які виникають у результаті здійснення ними 

господарської діяльності. Показник платоспроможності підприємства, 

як ділення можливих платіжних активів (об’єктів) на його 

зобов’язання перед кредиторами показує, скільки є активів на оплату 

кожної гривні боргів.  

У теорії можна обміркувати та дійти висновку що 

платоспроможність українських агрохолдингів значно сильніша, ніж у 

дрібних фермерських господарствах. Але капіталізація за рахунок 

відсутності у власності землі що в одних, що в інших – відносно 

низька. Отже, питання платоспроможності та ліквідності 

агропідприємств прямо залежно від наявності землі у власності, а це 

питання регулює ринок землі. А як відомо, в Україні через 

недосконале земельне та ринкове законодавство діє мораторій на 

купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. 

А отже, досліджуючи дане питання, можемо сформулювати склад 

ланок, структури елементів і розробити етапи функціонування 

механізму управління платіжною політикою підприємства (далі – 

МУППП). Методологічною базою розробки МУППП є концепція 

політики платоспроможності підприємства, яка передбачає теоретичні 

та практичні умови прийняття управлінських рішень. Відповідно до 

розробленої концепції політики платоспроможності підприємства 

розробляються стратегічні, тактичні й оперативні цілі фінансової 

стійкості підприємства. Політика платоспроможності, як економічна 

категорія, тісно взаємопов’язана з фінансовим механізмом 

підприємства. Таким чином, реалізуючи політику платоспроможності 

підприємства реалізується МУППП, який становить складну систему 

управління його фінансової стійкості та впливає на всі сторони 
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фінансової діяльності суб’єктів. Основою такої реалізації є ефективна 

дія фінансових менеджерів, які розробляють і реалізують МУППП.  

Головними напрямами МУППП є забезпечення об’єктивного 

грошового потоку, управління активами і фінансовими 

зобов’язаннями, одержання достатньої суми прибутку і формування 

умов для платоспроможності підприємства [3]. 

Удосконаливши відповідно законодавство та залучивши методи 

МУППП, можна вийти на новий рівень розвитку із допомогою 

аграрної галузі. Не слід вважати цю первообразу форму 

господарювання якимось індикатором недорозвитку країни, тому що 

можна спостерігати тенденцію до стрімкого розвитку аграрної галузі 

за допомогою таких передових методів та технологій, як: генна 

інженерія, фінансовий менеджмент, ІТ-технологій, застосування 

новітніх способів обробітки ґрунту тощо.  
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