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Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем визначення факторів впливу зовнішнього середовища 
на фінансове забезпечення розвитку суб’єктів АПК. У роботі сформовано перелік показників, що характеризують 
можливості й обмеження щодо формування джерел фінансування підприємств агропромислового сектору з боку 
зовнішнього середовища їх функціонування. На основі застосування економіко-математичного інструментарію 
виділено фактори, що спричиняють суттєвий вплив на фінансове забезпечення розвитку суб’єктів АПК, а саме: 
монетарно-інфляційний, фактор прямої бюджетної підтримки та фактор державної підтримки пільгового кре-
дитування АПК, надано їх характеристику.
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Постановка проблеми. Агропромисловий сектор є однією з основних складових економічної систе-
ми України. Важливим і дієвим елементом фінансового механізму, що надає можливість підприємствам 
АПК акумулювати й ефективно використовувати фінансові ресурси з метою забезпечення їх стійкого 
розвитку, є фінансове забезпечення. Водночас значний вплив на структуру та склад джерел фінансуван-
ня підприємств галузі спричиняють фактори зовнішнього середовища. У сучасній економічній літерату-
рі представлено підходи науковців щодо виділення та характеристик факторів, які визначають загальний 
вплив зовнішнього середовища на функціонування суб’єктів АПК. Однак детальнішого дослідження, 
на нашу думку, вимагає уточнення переліку та характеристик факторів, що безпосередньо пов’язані з 
фінансовим забезпеченням їх ефективної діяльності та стійкого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцінки впливу дестабілізуючих та стимулю-
ючих факторів зовнішнього середовища на розвиток суб’єктів агропромислового комплексу Укра-
їни широко відображені в працях українських учених. Зокрема, В. О. Мандибурою, І. Б. Жиляєвим, 
І. І. Дахном [5] виконана структуризація факторів, що впливають на розвиток АПК, Л. А. Євчук [3] 
виділяє економічні та політико-правові фактори як основні та найбільш дієві, Я. О. Зубрицька [4] до-
сліджувала взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на рівень та результативність 
трудового потенціалу агропромислового підприємства, І. І. Глотова [1] вивчала фактори, які впливають 
на фінансове забезпечення виробничих ресурсів в АПК. 

Метою статті є виділення обґрунтованого переліку факторів впливу зовнішнього середовища на 
фінансове забезпечення стійкого розвитку суб’єктів АПК із використанням економіко-математичного 
інструментарію. 

Виклад основного матеріалу. Формування початкового переліку показників оцінки впливу зовніш-
нього середовища на фінансове забезпечення суб’єктів АПК пропонується проводити на основі аналізу 
літературних джерел [2–5]. Основними вимогами до використовуваних показників і їх практичної за-
стосовності є: а) подання їх у кількісній формі; б) доступність інформації, необхідної для визначення 
значень показників (можливі джерела інформації – відкритий друк (наукові літературні джерела, аналі-
тичні статті), статистична інформація); в) здатність показників характеризувати можливість залучення 
підприємствами АПК фінансових ресурсів. Проведені дослідження дозволили сформувати узагальнений 
перелік показників оцінки впливу зовнішнього середовища на фінансове забезпечення стійкого розвитку 
суб’єктів АПК у такому вигляді (таблиця 1).

Таблиця 1
Сукупність показників оцінки впливу зовнішнього середовища 
на фінансове забезпечення стійкого розвитку суб’єктів АПК 

                           №     Показник
1 Видатки державного бюджету Міністерству аграрної політики та продовольства, (млн грн)
2 Кількість державно-цільових програм розвитку АПК, (шт.)
3 Обсяг бюджетних коштів на пільгове кредитування АПК, (млрд грн)
4 Обсяг пільгового кредитування АПК, (млрд грн)
5 Обсяг непільгового кредитування АПК, (млрд грн)
6 Облікова ставка НБУ, (%)
7 Індекс інфляції в Україні, (%)
8 Офіційний курс гривні до долара США, (грн)

Розглянемо детальніше виділену сукупність показників. Так, слід зазначити, що частину з них можна 
розглядати з погляду реалізації заходів щодо державної підтримки агропромислового сектора. До ін-
дикаторів, що відображають вплив держави та державних видатків на залучення джерел фінансування 
підприємствами АПК, слід віднести видатки державного бюджету Міністерству аграрної політики та 
продовольства, кількість державно-цільових програм розвитку АПК, у межах яких здійснюють цільове 
фінансування діяльності агропромислових підприємств. 

Іншим важливим джерелом фінансового забезпечення діяльності та розвитку суб’єктів АПК є кре-
дитні ресурси, що формуються на принципах повернення, терміновості, платності, забезпеченості та 
цільового використання коштів. Можливість їх залучення суб’єктами АПК у зовнішньому середовищі 
оцінюють показники обсягу бюджетних коштів, що спрямовуються на пільгове кредитування АПК, без-
посередньо обсяг пільгового та непільгового кредитування АПК банківськими установами. 

Крім того, слід відзначити групу показників, що характеризують стан грошово-кредитної сфери дер-
жави загалом. Так, показник індексу інфляції в Україні відображає інфляційні процеси в економіці та є 
важливим індикатором оцінки зовнішнього середовища, оскільки впливає на ціну товарів і послуг в аг-
ропромисловому комплексі, від чого в майбутньому залежить обсяг реалізації продукції галузі. На фор-
мування фінансових ресурсів суб’єктів АПК суттєво впливають валютний ринок і банківський сектор: 
офіційний курс гривні до долара США відображає зміну курсу національної валюти щодо долара та її 
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купівельну спроможність, рівень облікової ставки НБУ є головним інструментом грошово-кредитної по-
літики НБУ, за допомогою якого здійснюють регулювання ділової активності суб’єктів господарювання 
через управління вартістю кредитних ресурсів в економіці.

Однак таке групування показників є досить узагальненим, та не дозволяє конкретизувати, які саме з 
виділених індикаторів спричиняють найбільш суттєвий вплив на формування фінансового забезпечення 
суб’єктів АПК із метою підтримки їх стійкого розвитку. У цьому зв’язку доцільним є використання ме-
тоду факторного аналізу, який надає можливість визначити структуру взаємодії між змінними – показ-
никами зовнішнього середовища та здійснити їх редукцію, звести їх множину до меншої кількості нових 
найбільш суттєвих характеристик (факторів), що надають можливість пояснити значну частину варіації 
у значеннях даних, які аналізують.

Факторний аналіз проведемо з використанням програмного продукту Statistica 8. Вихідні дані для 
проведення факторного аналізу подано в таблиці 2. 

Зазначимо, що кількість факторів визначають величиною накопиченої дисперсії: достатнім уважають 
значення накопиченої дисперсії, яке є вищим за 70%. Це означає, що утворені фактори справді пояс-
нюють 70% мінливості досліджуваного процесу, а 30% пояснюються іншими факторами. Результати 
факторного аналізу представлено на рис. 1.

Рис. 1. Вікно таблиці остаточних результатів факторного аналізу

Аналіз отриманих факторних навантажень дозволяє виділити три найбільш значимих фактори. Так, 
фактор, що найбільше впливає на формування фінансового забезпечення розвитку підприємств АПК, 
на 33,3%, визначаючи мінливість стану зовнішнього середовища, містить у собі такі індикатори: індекс 
інфляції, облікова ставка НБУ, офіційний курс гривні до долара США. Перелік та економічний зміст 
показників, що формують такий фактор, обумовлює його визначення як монетарно-інфляційного та під-
тверджує його важливе значення в процесі формування фінансової стратегії та вибору джерел фінан-
сування підприємствами АПК, оскільки він відображає стан грошово-кредитної політики через зміну 
облікової ставки та валютні інтервенції, які проявляються через девальвацію національної валюти. 

Таблиця 2
Вихідні дані для проведення факторного аналізу

Показник
Рік

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Видатки держав-
ного бюджету 
Мінагрополітики, 
(млн грн)

1623 2542 3100 5175 7332 8451 10317 6857 8372 9045 8735 7914 6040 2124 2112

Кількість дер-
жавно-цільових 
програм розвитку 
АПК, (шт.)

1 2 3 4 4 2 3 5 6 6 5 5 4 4 2

Обсяг бюджетних 
коштів на пільго-
ве кредитування 
АПК, (млрд грн)

0,12 0,33 0,14 0,42 0,32 0,66 1,36 1,24 0,6 0,4 1,21 0 0 0,29 0,29
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Обсяг пільгового 
кредитування 
АПК, (млрд грн)

2,2 3,2 3,6 7,6 7 7,8 15,1 2,6 1,4 3,8 1,3 0 0 7,8 6,8

Обсяг непільго-
вого кредитуван-
ня АПК, (млрд 
грн)

0,5 1,4 5,4 2,8 5,8 6,8 5 3,2 8,3 8,2 12,2 14,2 11 6 10,9

Облікова ставка 
НБУ, (%) 7 7 9 9,5 8,5 8 12 10,25 7,75 7,75 7,5 6,5 14 22 14

Індекс інфляції в 
Україні, (%) 99,4 108,4 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4

Офіційний курс 
гривні до долара 
США, (грн)

5,32 5,33 5,32 5,05 5,05 5,05 5,27 7,79 7,94 7,97 7,99 7,99 11,89 21,84 25,6

Зростання показників монетарно-інфляційного фактора стримують можливості підприємств галузі 
щодо залучення доступних фінансових ресурсів у зовнішньому середовищі та негативно впливають на 
фінансове забезпечення розвитку АПК.

Другий виділений фактор, що на 27,12% пояснює мінливість зовнішнього середовища щодо форму-
вання фінансового забезпечення підприємств агропромислового комплексу, охоплює такі показники: 
видатки державного бюджету Міністерству аграрної політики, продовольства та кількість державно-ці-
льових програм розвитку АПК. Цей фактор доцільно визначити як фактор прямої бюджетної підтримки. 

Наступний фактор, показник дисперсії для якого складає 22,34%, формується через індикатори, що 
характеризують обсяг бюджетних коштів на пільгове кредитування АПК і безпосередньо обсяг пільго-
вого кредитування АПК. У цьому зв’язку його доцільно позначити як фактор державної підтримки піль-
гового кредитування АПК, оскільки він демонструє вплив держави на фінансове забезпечення підпри-
ємств галузі не через прямі вливання грошових коштів, а через стимулювання їх розвитку за допомогою 
часткової компенсації вартості кредитних ресурсів. 

У сукупності окреслені фактори на 82,76% пояснюють зміну стану зовнішнього середовища функ-
ціонування підприємств АПК, що підтверджується показником накопиченої дисперсії та свідчить про 
високу якість проведеного факторного аналізу. 

Висновки. Отже, проведене дослідження дозволило виділити й обґрунтувати за допомогою еконо-
міко-математичного інструментарію фактори, що суттєво впливають на формування фінансового забез-
печення стійкого розвитку підприємств агропромислового сектору економіки через можливість і до-
цільність залучення в зовнішньому середовищі визначених джерел фінансування. До їх складу ввійшли 
монетарно-інфляційний фактор, фактор прямої бюджетної підтримки та фактор державної підтримки 
пільгового кредитування АПК. У цьому зв’язку під час подальших досліджень такого напряму доціль-
ним уявляємо оцінку інтенсивності впливу факторів зовнішнього середовища у процесі розробки фінан-
сової стратегії підприємств АПК для вибору оптимальних джерел фінансування їх діяльності та забез-
печення стійкого розвитку.
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