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Формирование информационной экономики как качественно новой среды 

взаимодействия фирмы обусловило институциональную модификацию 

социально-экономической формы последней. Происходят существенные 

трансформации в направлении отношений собственности: появляются ее новые 

объекты (интеллектуального и виртуального характера), наблюдаются 

радикальные изменения в субъектах собственности и ее социализация (переход 

объектов собственности частично или полностью к трудовым коллективам, что 

устраняет отчуждение работника и средств производства 
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Фінансовий менеджмент фермерських господарств є системою принципів 

і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з 

формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, а також 

організацією звороту його грошових коштів. 

Великі сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства 

мають істотні відмінності в багатьох аспектах фінансової діяльності. Через це 

система фінансового менеджменту крупних підприємств в сільському 

господарстві практично мало застосовна у фермерських господарствах.  

Доступ до ресурсів для фермерських господарств залежить в основному 

від їх видів. Так, у теперішній час доступ до земельних ресурсів – головного 

природного чинника сільськогосподарського виробництва – практично не 

обмежений. Проте, це породило проблему використання землі як для 

фермерських господарств, так і для крупних підприємств у сільському 

господарстві. Вирішення даної проблеми багато в чому залежить від 

компетенції керівника, його ділової активності й інших якостей, що визначають 

фінансові можливості ефективного функціонування і економічного зростання 

господарства. 

Процес доступу фермерських господарств на фінансовий і грошовий 

ринки має свою специфіку і рівень доступності порівняно з великими 

підприємствами. Отримати фермерському господарству вигідний кредит важко 

не лише через його високі ціни, але і унаслідок ризикованого фінансового 

положення господарства і відсутності кредитної історії.  
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Організація управління фінансами в малому бізнесі з метою ефективного 

використання капіталу і забезпечення стійкості економічного зростання, 

правильне управління грають вирішальну роль. Починаючи справу, фермер, 

перш за все, вирішує проблему джерел фінансування. Капітал потрібний на 

стадії організації і відкриття справи (основний капітал), надалі для 

фінансування і здійснення поточної діяльності підприємства (оборотний 

капітал). Характерною особливістю малого бізнесу є обмеженість фінансових 

ресурсів. Тому дослідження необхідних грошових ресурсів для більшості малих 

фірм є проблемою номер один. Вирішення цієї проблеми слід почати з 

обґрунтування наступних аспектів: 

– мета і період потреби фінансових ресурсів; 

– сума грошових коштів у тимчасовому циклі; 

– визначення джерел фінансування; 

– фінансові витрати за позиковими засобами; 

– термін окупності фінансових ресурсів, розмір прибутку; 

– вибір джерел фінансування. 

Самим відмінковим джерелом фінансування є власні засоби. У цьому 

випадку, можливо, відразу здійснювати виробничу діяльність, поступово 

набуваючи досвіду і нагромаджуючи засоби для розширення господарства. 

Власний капітал може складатися зі своїх заощаджень або засобів, отриманих 

від продажу якій-небудь власності. 

В процесі функціонування фермерського господарства як власні джерела 

використовуватиметься прибуток, амортизаційні відрахування, а також 

дебіторська заборгованість. 

Позикові засоби на відміну від власних засобів підлягають поверненню. 

Одним з поширених джерел позикових засобів для малого бізнесу є засоби 

родичів і друзів або інших джерел. При цьому вони можуть бути надані із 

сплатою певної ставки відсотків за користування грошовими коштами і (або) на 

відшкодування обумовленого рівня інфляції.  

Банківське кредитування використовується при виникненні потреби у 

великій сумі грошей. Зазвичай це використовується для покриття недоліку 

власних оборотних коштів. У сільському господарстві розриви між процесом 

виробництва і здобуттям готової продукції досягають 10 місяців і необхідність 

використання короткострокового кредитування завжди є.  

Важливою умовою видачі кредиту фермерському господарству є його 

забезпечення. Забезпечення кредиту – це цінності, службовці для кредитора 

заставою повного і своєчасного повернення боржником ний позики і сплати 

відсотків. Основними видами забезпечення кредиту є поручительство, гарантія, 

застава і страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.  

Через високі відсоткові ставки, які діють на цей час в Україні, 

користування банківським кредитом для багатьох фермерських господарств не 

виявляється можливим.  

Як джерела фінансування страхові відшкодування, кредити під активи і 

венчурний (ризиковий) капітал для малого бізнесу доки істотного значення не 

мають. Проте, судячи з досвіду розвинених країн, у цих джерелах фінансування 
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містяться великі потенційні можливості для розвитку малого бізнесу всіх 

галузей і видів діяльності. 

Фінансовий лізинг передбачає виплату орендарем в продовж терміну дії 

контракту сум, що покривають повну вартість амортизації машин і 

устаткування або велику її частину, а також прибутку орендодавця.  

Операційний лізинг полягає на термін, менший амортизаційного періоду 

майна. Після закінчення контракту об'єкт лізингу повертається власникові або 

знов здасться в оренду. 

При всіх позитивних аспектах, на наш погляд, використовувати лізинг як 

форму фінансування не може дозволити собі фермерське господарство будь-

якого розміру. Вважаємо, що для господарств розміром ріллі менше 300 га 

фінансовий лізинг використовувати недоцільно. Найбільш властива з точки 

зору окупності витрат – форма операційного лізингу. 

Факторинг в науці і практиці визначають як діяльність спеціалізованої 

установи (факторингової фірми або факторингового відділення банку) по 

стягненню грошових коштів з боржників свого клієнта (виробничої або 

торгівельної фірми) і управлінню його борговими вимогами. У сільському 

господарстві факторинг особливо вигідний для підприємств малого бізнесу як 

форма фінансування, що дозволяє керівництву концентрувався на виробничих 

проблемах і максимізації прибутку, яка прискорює здобуття більшої частини 

платежів, що гарантує повне погашення заборгованості. Факторинг дає 

гарантію платежу і позбавляє постачальників від необхідності брати додаткові і 

вельми дорогі кредити в банці. Все це сприятливо позначається на фінансовому 

положенні господарюючого суб'єкта. 

Франчайзинг – це система продажу ліцензій на технологію і товарному 

знаку. Система франчайзингу дозволяє використовувати ресурси крупних 

підприємств для фінансування малого бізнесу, понизити підприємницький і 

фінансовий ризики. Ліцензіар може надати наступні послуги: здача в оренду 

основних засобів виробництва, фінансування на вигідних умовах, консультації 

з правових та інших питань, навчання нового підприємця сучасним методам 

управління господарством. Використання даної форми для фермерських 

господарств реально прийнятно в сукупності з крупними підприємствами і 

об'єднаннями на основі кооперації. 

Венчурний (ризиковий) капітал зазвичай використовується для 

фінансування крупними господарюючими суб'єктами малих фірм-новаторів, 

коли необхідна апробація впровадження нововведень, особливо у сфері 

виробництва нової продукції і послуг. Обумовлено це тим, що невдачі для 

крупного підприємства приведуть не лише до фінансових утрат, а й також 

відіб'ються на репутації і іміджі надійного і вигідного партнера. Господарюючі 

суб'єкти невеликого розміру через простоту управління, широкий простір 

особистої ініціативи, можливості проведення гнучкої науково-технічної 

політики, активне залучення до своєї діяльності представників науки набагато 

швидше освоять нововведення, ніж крупне підприємство. Для фермерського 

господарства подібна співпраця з крупними підприємствами також приносить 
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всебічну вигоду. Це виражається в освоєнні нових ринків набагато швидше і з 

меншими витратами, ніж вона це здійснювала би за рахунок власних ресурсів. 

Таким чином, у ринкових умовах господарювання фермерські 

господарства повинні ширше освоювати і використовувати нові форми 

управління фінансовими ресурсами, економічно вигідні для формування, 

становлення і розвитку господарств нової формації. 
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Основна мета платіжного балансу полягає в забезпеченні довготермінової 

рiвноваги і стійкості міжнародних платежів і доходів. Дисбаланс платіжного 

балансу пов'язаний  з основними рахунками: поточний рахунок, рахунок 

операцій з капіталом та фінансових операцій. Особлива увага приділяється 

поточному рахунку платіжного балансу, який показує доходи країни, а також 

витрати на міжнародні потоки товарів, послуг, доходи і трансферти. Дефіцит 

рахунку поточних операцій, не покритий позитивним фінансовим рахунком, 

зберігається в Україні довгий час. Це означає, що в Україні міжнародні витрати 

на реальні ресурси перевищують міжнародні доходи і цей розрив фінансується 

за рахунок припливу іноземного капіталу.  

У рахунку операцій з капіталом в Україні переважають прямі іноземні 

інвестиції та довгострокові кредити, які залежать від таких, некількісних 

факторів, як інвестиційний клімат, адміністративні бар'єри, продуктивність 

праці і т.д. Рахунок поточних операцій є важливим показником сильних і 

слабких сторін країни в міжнародній економіці. З статистичних даних, ми 

можемо виділити такі основні ризики рахунку поточних операцій платіжного 

балансу:  

1. Низька наукомісткість виробництва – ця негативна тенденція впливає 

чи не найбільше на конкурентоспроможність вітчизняних товарів та послуг. На 

сьогоднішній день Україна впевнено перетворюється на імпортоорієнтовану 

державу. Основні надходження відбуваються за рахунок сировинних галузей та 

АПК на відміну від європейських держав. Але навіть ці галузі потребують 
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