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Аннотация. В работе проводится анализ макроэкономических и пруденциальных показателей, которые определяют 
основные тенденции развития банковской системы Украины. Определяются ключевые причины медленного выхода из 
банковского кризиса и, соответственно, обеспечения финансовой стабильности. Обобщаются рекомендации по обе-
спечению доверия к банкам со стороны вкладчиков. Рассматриваются особенности регуляторной деятельности НБУ в 
части обеспечения финансовой стабильности с учетом текущей ситуации на банковском рынке.

Ключевые слова: банковская система, макроэкономические показатели, стабильность, капитал, активы, пассивы, 
прибыль, рентабельность.

Summary. The paper deals with the analysis of macroeconomic and prudential indicators, which determine the main tenden-
cies of development of the banking system of Ukraine. The paper determines key reasons for slow exit from the banking crisis 
and, consequently, financial stability. The paper summarizes the recommendations to ensure confidence in the banks by deposi-
tors. The paper discusses the features of the regulatory activities of the NBU in terms of financial stability ensuring, given the 
current situation in the banking market.
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Анотація. У статті розглянуто поняття індикаторів фінансової безпеки сільського господарства. Проаналізовано 
основні з них, а також наведено заходи підвищення рівня фінансової безпеки. Особливу увагу приділено аналізу фінан-
сового результату до оподаткування, який характеризує не лише фінансову безпеку, але й ефективність господарської 
діяльності.
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Вступ та постановка проблеми. Динамічний роз-
виток економічної системи України, хоча і окреслений 
політико-економічними дисбалансами, спрямований на 
досягнення високого рівня конкурентоздатності та ста-
більності. Стан фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства погіршується не лише макроекономічними 
факторами, які здійснюють, безумовно, вагомий вплив, 
але й галузевими чинниками, діяльність яких віддзерка-
люється на її індикаторах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблеми фінансової безпеки сільського 
господарства присвячені праці багатьох як вітчиз-
няних, так і закордонних науковців, а саме роботи 
О.Є. Гудзя, В.А. Шинкара, К.Ф. Черкашиної, В.Я. Плак-
сієнка, Н.С. Танклевської, О.В. Бєлікова, К.В. Лозінської, 
О.Я. Стойко, Д.М. Черваньова, С.А. Власюка. Проблемам 
фінансової безпеки та забезпечення її ефективності на 
рівні держави присвячено низку статей та монографій. 
Проте аналіз робіт, опублікованих за результатами науко-
вих розробок в цьому напрямі, доводить, що у вітчизня-
ній науковій літературі бракує системного дослідження 

окремих питань, присвячених цій тематиці, зокрема ана-
лізу індикаторів фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства, що буде зручним та доцільним для застосу-
вання в практиці вітчизняних бізнес-структур.

Метою статті є визначення та проведення аналізу інди-
каторів фінансової безпеки розвитку сільського господар-
ства, їх вивчення та систематизація наукових поглядів.

Результати дослідження. Через особливості сіль-
ськогосподарського виробництва до головних індикато-
рів фінансової безпеки розвитку сільського господарства 
необхідно включити обсяг ВВП сільського господарства і 
його частку в загальному ВВП країни; виробництво вало-
вої продукції сільського господарства всіма категоріями 
господарств на 1 особу та на 100 га сільськогосподарських 
угідь; рівень рентабельності (збитковості) сільськогоспо-
дарської діяльності; обсяг та динаміку чистого прибутку 
та чистого доходу підприємств сільського господарства; 
ефективність сільськогосподарського виробництва; обсяг 
експорту сільськогосподарської продукції на 100 га с/г 
угідь; відношення експорту до ВВП с/г; обсяг дебіторської 
й поточної кредиторської заборгованості на 100 га с/г угідь; 
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фінансові показники діяльності підприємств сільського 
господарства, наприклад, частку простроченої кредитної 
заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів (по 
кредитам с/г); фінансові показники дебіторської заборгова-
ності (коефіцієнт залучення оборотних активів у дебітор-
ську заборгованість, частку дебіторської заборгованості в 
загальному обсязі поточних активів, частку дебіторської 
заборгованості у балансі підприємств сільського госпо-
дарства); фінансові коефіцієнти (фінансової залежності, 
фінансової стабільності, співвідношення залученого і влас-
ного капіталу, коефіцієнт фінансової незалежності (авто-
номії), маневреності власних засобів, концентрації пози-
кового капіталу, поточних та довгострокових зобов’язань).

Одним із головний показників фінансової безпеки роз-
витку сільського господарства сьогодні є стан ВВП сіль-
ського господарства та його частка у загальному ВВП 
країни. Багатовіковий досвід й природно-кліматичні умови 
України забезпечують високе значення сільського госпо-
дарства у розвитку економічної системи країни. Із часу 
набуття незалежності частка ВВП сільського господарства 
у загальному ВВП країни змінювалась, але важливість 
забезпечення його фінансової безпеки залишалась акту-
альною [1]. Аналізуючи дані 2010–2014 рр., виявили, що 
частка ВВП сільського господарства охарактеризована тен-
денцією до збільшення на 2,8% (від 7,4% у базовому році 
до 10,2% у звітному році), а у 2012 р. виявили зниження 
показника відносно попереднього року на 0,4%, що зага-
лом не вплинуло на загальну динаміку. Крім того, обсяг 
ВВП сільського господарства збільшився майже удвічі і 
становив 160,5 млрд. грн. У 2011 р. та 2014 рр. виявлено 
найбільше зростання цього індикатора відносно попере-
днього періоду (на 32,5% та 24,7% відповідно), а у 2012 р. 
його приріст становив 3,1% (або 3,3 млрд. грн.) [2].

Наступним базовим індикатором фінансової безпеки 
розвитку сільського господарства виступає стан виробни-
цтва валової продукції сільського господарства всіма кате-
горіями господарств на 1 особу та на 100 га сільськогос-
подарських угідь. Встановлено, що за роки незалежності 
України стан цих показників мав зростаючу тенденцію. 
Так, на 1 особу у постійних цінах 2010 р. було вироблено 
валової продукції найбільше у 2014 р. (5 847 млн. грн.), 
що порівняно з 1990 р. збільшилось на 398 млн. грн., 
або на 7,3%, а відносно 2000 р. приріст був майже удвічі. 
Натомість зниженням показника характеризувались 
результати 2009 р. та 2012 р. відносно попереднього року 
(на 59 млн. грн., або 1,4%, та на 216 млн. грн., або 4,2% 
відповідно). Позитивною була динаміка виробництва 
валової продукції сільського господарства на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь, обсяги якого у 2014 р. зросли 
відносно 1990 р. на 5,5%, або на 37,1 млн. грн. Найбіль-
шим зростанням охарактеризовані результати показників 
2008 р. та 2011 р.

Особливої уваги потребує аналіз фінансового резуль-
тату до оподаткування, який характеризує не лише 
фінансову безпеку, але й ефективність господарської 
діяльності. Доцільно акцентувати увагу на тому, що у 
2010–2014 рр. показники результативності значно погір-
шились, що викликано об’єктивними факторами, але 
функціонування підприємств сільського господарства 
виявило спроможність здійснювати ефективну діяльність 
навіть у складних фінансово-економічних та політич-
них умовах [2]. Виявлена тенденція не лише позитивно 
характеризує потенціал аграрного сектору, але й засвід-
чує високі можливості фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства. Динаміка фінансового резуль-
тату до оподаткування за видами економічної діяльності 
виявила, що в Україні у 2011 р. були отримані найвищі 

результати (122,2 млрд. грн.), а результати 2004 р. харак-
теризувалися значним падінням до -517,3 млрд. грн. (або 
на 575,6 млрд. грн. відносно 2010 р.). Характерно, що у 
2014 р. лише підприємства сільського господарства мали 
позитивний результат фінансового результату до опо-
даткування (20,3 млрд. грн.). Загальне зростання показ-
ника для підприємств сільського господарства становить 
3 млрд. грн. (або 17,3%), але його найвище значення було 
зафіксовано у 2012 р. (26,8 млрд. грн.), а найнижче – у 
2013 р. (15 млрд. грн.) [2].

Вагомим індикатором фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства варто назвати рівень рентабель-
ності (збитковості) діяльності, який найвище значення 
мав у 2011 р. – 26,4%, а за підсумками 2014 р. він стано-
вив 26,3%, тоді як його середній рівень у 2008–2014 рр. 
становив 18,9%.

Потребує уваги в контексті дослідження фінансової 
безпеки розвитку сільського господарства аналіз чистого 
доходу (виручки) й прибутку (збитку) від реалізації про-
дукції сільського господарства [3]. Чистий дохід (виручка 
від реалізації) продукції сільського господарства також 
є показником фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства, який у 2008–2014 рр. збільшувався від 
48,7 млрд. грн. до 169,9 млрд. грн. протягом 2008–2014 рр. 
Встановлено, що більш ніж третину надходження цього 
показника забезпечують такі регіони, як Дніпропетров-
ська (питома вага у середньому обсязі показника стано-
вить 15,6%), Київська (питома вага у середньому обсязі 
показника – 8,8%) та Полтавська (питома вага у серед-
ньому обсязі показника – 8,2%) області. Частка Закарпат-
ської та Чернівецької областей є найменшою і становить 
0,1% та 0,9% відповідно [2].

На здатність підприємств сільського господарства 
забезпечувати платоспроможність та фінансову безпеку 
впливає також прибуток (збиток) від реалізації продук-
ції, який визначає обсяг, на який доходи перевищують 
витрати. Фінансова безпека розвитку сільського госпо-
дарства має прямий кореляційний зв’язок із показниками 
економічної ефективності виробництва, які визначають 
перш за все стан фінансово-господарської діяльності 
господарюючих суб’єктів галузі. Тому особливої уваги 
потребує аналіз показників ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва, оцінку якого традиційно здійсню-
ють за показниками повної собівартості, чистого доходу 
(виручки) від реалізації та рентабельності (збитковості) 
виробництва за видами продукції [4]. 

Зниження собівартості виробництва будь-якого під-
приємства дає змогу збільшити прибутковість його діяль-
ності і збільшити рентабельність. Зважаючи на виявлену 
позитивну динаміку показника для підприємств сіль-
ського господарства, варто зауважити, що вона викликана 
значною залежністю від об’єктивних факторів й нега-
тивно впливає на стан конкурентоздатності виробництва. 
Крім того, завдяки відповідній динаміці чистого доходу 
(виручки) від реалізації (більш ніж у два рази відносно 
базового періоду й на 38,4% відносно попереднього пері-
оду) забезпечено зростання результативного показника 
ефективності сільськогосподарського виробництва.

Натомість динаміка ефективності сільськогосподар-
ського виробництва залежно від виду продукції має свої 
особливості. Звернемо увагу на те, що продукція рос-
линництва порівняно з продукцією тваринництва має 
вище значення показників. Зокрема, у 2010–2014 рр. 
обсяг повної собівартості та чистого доходу (виручки) від 
реалізації збільшився у 2,4 рази порівняно з 2010 р. (до 
101,2 млрд. грн. та 130,7 млрд. грн. відповідно). Рівень 
рентабельності виробництва продукції рослинництва мав 
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найвище значення у 2011 р. і становив 32,3%, а у 2013 р. 
був найменшим (11,1%). Виробництво продукції тварин-
ництва характеризується значно нижчим результатом. 
Так, повна собівартість у 2010–2014 рр. зростала, а у звіт-
ному році була на 58,2% (або на 10,3 млрд. грн.) вище, 
ніж у 2010 р., а також на 11,6% (або на 2,9 млрд. грн.), ніж 
у 2013 році. Обсяг чистого доходу збільшився на 66,5% 
порівняно з базовим роком і становив 31,8 млрд. грн., що 
майже на 100 млрд. грн. перевищує відповідний показник 
за продукцією рослинництва. Відповідно, і рівень рента-
бельності виробництва продукції рослинництва переви-
щує значення продукції тваринництва: так, у 2014 р. він 
становив 29,2% проти 13,4%. Загалом рентабельність 
продукції тваринництва найвищого значення мала у 
2012 р. (14,3%), у 2010 р. була найменшою (7,8%), а про-
тягом досліджуваного періоду збільшилась на 5,6%.

Зовнішньоекономічна діяльність відіграє особливу 
роль у забезпечені розвитку сільського господарства й 
дає змогу підвищити рівень конкурентоздатності галузі. 
Обсяг імпорту відображає потребу вітчизняної економіки 
у додатковому залученні продукції сільського господар-
ства від країн-партнерів. Для фінансової безпеки розви-
тку сільського господарства зростання обсягів імпорту під 
час зниження його експорту є негативним показником, що 
знижує конкурентоздатність внутрішнього виробництва 
й загордує не лише стабільності цінової політики галузі, 
але й продовольчій безпеці загалом. Значення сальдо 
зовнішньоекономічної діяльності сільського господар-
ства має позитивне значення, що є показником переви-
щення обсягів експорту над імпортом [5]. Виявлено, що у  
2010–2014 рр. середнє значення сальдо зовнішньоеконо-
мічної діяльності було 4,7 млрд. дол. США. У 2010 р. його 
обсяг був найменшим (1,9 млрд. дол. США), а у 2014 р. 
він становив 6,6 млрд. дол. США, що на 22,3% перевищує 
показники попереднього року і було найбільшим значен-
ням за аналізований період.

Аналізуючи індикатори фінансової безпеки розви-
тку сільського господарства, вважаємо, що особливої 
уваги заслуговує діагностика обсягу експорту, яка припа-
дає на 100 га сільськогосподарських угідь. Цей показник 
засвідчує експортний потенціал галузі, який є джерелом 
валютної виручки господарюючих суб’єктів галузі, що 
в умовах валютної кризи дає змогу зміцнити їх фінан-
сову безпеку. Наступним індикатором фінансової без-
пеки розвитку сільського господарства варто назвати від-
ношення експорту продукції сільського господарства до 
ВВП сільського господарства. Аналіз встановив, що у  
2010–2014 рр. засвідчено збільшення цього співвідношення 
від 46,9% до 72,2% із піковим значенням у 2012 р. (74,1%) 
і зниженням до 61,9% у 2013 р. Таким чином, за аналізо-
ваний період значення цього індикатора збільшилось на 
25,3%, а у 2010–2012 рр. зростання становило 27,2%.

Крім того, доцільно проаналізувати динаміку балансу 
підприємств сільського господарства, який є джерелом 
інформації про стан його фінансової безпеки. Протягом 
аналізованого періоду баланс підприємств галузі збіль-
шився на 41,2% і становив у 2014 р. 360,61 млрд. грн. 
У 2012–2014 рр. середнє значення балансу становило 
326,78 млрд. грн., а його значення у звітному році пере-
вищувало показники 2012 р. на 41,2% й показники 2013 р. 
на 24,8%.

У забезпеченні фінансової безпеки розвитку сіль-
ського господарства дебіторська заборгованість відіграє 
важливу роль, акумулюючи в собі недоотримані фінан-
сові ресурси внаслідок виробничої діяльності від під-
приємств-партнерів [5]. Аналіз даних виявив, що про-
тягом 2010–2014 рр. в Україні зберігається тенденція до 

збільшення обсягів дебіторської заборгованості. Варто 
зазначити, що частка дебіторської заборгованості сіль-
ськогосподарських підприємств у загальній структурі за 
всіма галузями становила 3,63–7,72%. Отже, частка збіль-
шилась вдвічі і становила у 2014 р. найвищі показники. 
Високим темпом росту відрізняється цей показник у сіль-
ськогосподарських підприємствах. Зокрема, у 2012 р. його 
значення відносно попереднього року становило 134,6%, 
а у 2014 р. – 154,1%.

Варто звернути увагу на те, що у 2010–2014 рр. зрос-
тають показники дебіторської заборгованості. До струк-
тури дебіторської заборгованості підприємств сільського 
господарства включають таку заборгованість: за товари, 
роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість; за розрахун-
ками з бюджетом; інша поточна дебіторська заборгова-
ність. В середньому питома вага категорії «інша поточна 
дебіторська заборгованість» є переважаючою і становить 
49,1%, а у вартісному вираженні – 44 млрд. грн. На дебі-
торську заборгованість за товари, роботи, послуги при-
падає 48,1% дебіторської заборгованості досліджуваної 
галузі, а 2,7% становить дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом.

Як один з індикаторів фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства обсяг дебіторської заборгова-
ності у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 
дає змогу визначити динаміку показника та ймовірність 
його погіршення. В результаті аналізу цього індикатора 
виявлено, що протягом досліджуваного періоду він збіль-
шився у 2,5 разів і становив 739,02 тис. грн./100 га, що 
на 55,6% більше, ніж у попередньому році. Зазначена 
динаміка є свідченням негативного впливу загальноеко-
номічного стану країни на погашення дебіторської забор-
гованості аграрним підприємствам, що зменшує кількість 
наявних фінансових ресурсів й сприяє нарощенню креди-
торської заборгованості перед партнерами господарюю-
чих суб’єктів галузі.

Віддзеркаленням погіршення стану дебіторської 
заборгованості є відповідна зміна обсягу поточної кре-
диторської заборгованості. Так, поточна кредиторська 
заборгованість підприємств сільського господарства 
збільшилась у 2014 р. відносно 2010 р. на 64,8%, або на 
28,4 млрд. грн., і становила 72,1 млрд. грн., а відносно 
попереднього року вона збільшилась на 42,6%, або на 
21,5 млрд. грн. Структура поточної кредиторської забор-
гованості включає заборгованість за товари, роботи, 
послуги; розрахунками з бюджетом; зі страхування; з 
оплати праці; іншу поточну кредиторську заборгованість.

Зважаючи на отримані дані, варто звернути увагу на 
зростання такого індикатора фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства, як обсяг поточної кредиторської 
заборгованості у розрахунку на 100 га сільськогосподар-
ських угідь. Отримані дані корелюються з аналогічним 
індикатором фінансової безпеки розвитку сільського гос-
подарства, який розрахований за дебіторською заборгова-
ністю. Зважаючи на отримані дані, необхідно зауважити, 
що оптимізація управління станом фінансової діяльності 
господарюючих суб’єктів галузі є одним з важливих 
завдань, спрямованих на посилення фінансової безпеки 
розвитку сільського господарства.

Детальної уваги потребує також коефіцієнтний ана-
ліз фінансової безпеки розвитку сільського господар-
ства. Так, коефіцієнт фінансової залежності показує суму 
загальної вартості майна, яка припадає на 1 грн. власних 
коштів підприємств сільського господарства. Виявлено, 
що у 2014 р. його значення становило 2,383 пункти, що на 
0,264 пункти більше, ніж у 2008 р., але загальна тенденція 
у 2008–2012 рр. засвідчувала його зниження.
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Коефіцієнт фінансової стабільності підприємств 
сільського господарства у 2008–2011 рр. зростав (від 
0,897 пункти до 1,189 пункти), але у наступні роки зни-
зився до 0,723, що є не лише найнижчим його значен-
ням за досліджуваний період, але й на 19,4% меншим, 
ніж у 2008 році. Це засвідчує порушення сталого роз-
витку сільського господарства та негативну динаміку 
його фінансової безпеки. Відповідно, виявлено зрос-
тання коефіцієнта співвідношення залученого і власного 
капіталу підприємств сільського господарства на 24% 
протягом 2008–2014 рр., який у звітному році становив 
1,383 пункти, що на 0,387, або 38,8%, перевищує зна-
чення попереднього року.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 
підприємств сільського господарства як індикатор їх 
фінансової безпеки визначає залежність господарюючих 
суб’єктів від зовнішніх джерел фінансування. Він виявив, 
що у 2008–2014 рр. його динаміка не була однорідною, 
а загалом значення знизилось до позначки 0,420 пункти, 
що нижче нормативного. Відповідно, фінансова безпека 
розвитку сільського господарства за даний період окрес-
лена зростанням залежності від зовнішніх джерел фінан-
сування. Натомість зростає мобільність власних засобів 
підприємств галузі, що засвідчено таким індикатором, як 
коефіцієнт маневреності. Його значення зросло більш ніж 
у 4 рази і становило у 2014 р. 0,249 пункти, хоча у 2012 р. 
його значення було найбільшим і становило 0,312 пункти.

Помітне також зростання коефіцієнта концентрації 
позикового капіталу (на 16,2% відносно попереднього 
року та на 10,3% відносно базового року). Динаміка 
коефіцієнтів поточних та довгострокових зобов’язань 
відповідає загальній тенденції сучасного розвитку сіль-
ського господарства та його фінансової безпеки. Так, у 
2014 р. значення коефіцієнта поточних зобов’язань ста-
новило 0,722 пункти, що на 0,065 пункти більше, ніж у 
2008 р., тоді як коефіцієнт довгострокових засобів змен-
шився на 18,98% протягом досліджуваного періоду.

Негативна дія зовнішніх та внутрішніх факторів роз-
витку сільського господарства вплинула на платоспромож-
ність господарюючих суб’єктів, що віддзеркалилось на 
такому індикаторі його фінансової безпеки, як частка про-
строченої кредитної заборгованості за кредитами у загаль-
ній сумі кредитів (за сільськогосподарськими кредитами). 
Так, після фінансової кризи 2008 р. частка прострочених 
кредитів, наданих підприємствам сільського господарства, 

збільшилась на 7,2% і становила у 2009 р. 11,3%, а у 2015 р. 
вона досягла найвищого значення у 11,6%.

Також індикаторами фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства виступають показники стану 
дебіторської заборгованості, а саме коефіцієнт залучення 
оборотних активів у дебіторську заборгованість, частка 
дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних 
активів й частка дебіторської заборгованості у балансі 
підприємств сільського господарства. Зважаючи на сукуп-
ність індикаторів фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства, варто зазначити, що її стан значно погір-
шився через затяжну політико-економічну кризу, значне 
загострення боргової безпеки господарюючих суб’єктів 
та нераціональне управління наявним потенціалом й 
тими фінансовими ресурсами, які є у розпорядженні під-
приємств. Натомість активізація експортної орієнтації 
галузі дасть змогу знизити ризики валютної кризи й над-
ходження стабільних прибутків, що не лише забезпечить 
більш стійкий фінансовий стан галузі, але й активізує 
конкурентоздатність галузі за рахунок іноземних джерел 
(як матеріальних, так і інформаційних) [6].

Таким чином, аналіз індикаторів фінансової безпеки 
розвитку сільського господарства виявив, що стан фінан-
сової безпеки розвитку сільського господарства значно 
погіршився відповідно до економічного клімату країни. 
ВВП сільського господарства на 1 особу та на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь встановлено зниження таких 
індикаторів, як коефіцієнт фінансової стабільності (на 
19,4%) й коефіцієнт автономії (на 11%), а співвідношення 
залученого і власного капіталу збільшилось (на 24%), що 
засвідчує зниження рівня фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства.

Висновки. Ґрунтуючись на особливостях сільсько-
господарського виробництва, до основних індикаторів 
фінансової безпеки розвитку сільського господарства 
необхідно віднести обсяг ВВП сільського господарства 
та його частку у загальному ВВП країни, обсяг експорту 
сільськогосподарської продукції на 100 га сільськогос-
подарських угідь, частку простроченої кредиторської 
заборгованості підприємств сільського господарства та 
фінансові коефіцієнти, зокрема фінансової стабільності, 
залежності, маневреності власного капіталу. Виявлено, 
що стан фінансової безпеки розвитку сільського госпо-
дарства відповідає загальнодержавній тенденції розвитку 
економічної системи.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие индикаторов финансовой безопасности сельского хозяйства. Проанали-
зированы основные из них, а также приведены меры повышения уровня финансовой безопасности. Особое внимание 
уделено анализу финансового результата к налогообложению, который характеризует не только финансовую безопас-
ность, но и эффективность хозяйственной деятельности.
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Summary. The article deals with the concept of indicators of financial security. Analyzes the major ones and the measures 

for enhance financial security. Special attention is paid to the analysis of the financial result before tax, which characterizes not 
only financial security but also the efficiency of economic activities.
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