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УДК 631.16 

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 

Плигач К. Д. – аспірант,  
Черкаський державний технологічний університет  
 

У статті розглянуто та систематизовано погляди науковців на категорію 
«фінансовий потенціал». Досліджено характерні особливості фінансового потенціалу 
сільськогосподарських підприємств та чинники зовнішнього і внутрішнього впливу на 
нього. Запропоновано інструментарій діагностування фінансового потенціалу сільськогос-
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подарських підприємств, оцінюючи запас фінансової міцності та оптимальності сформо-
ваної структури капіталу. 

Ключові слова: фінансовий потенціал, сільськогосподарське підприємство, мож-
ливість, фінансова міцність, оптимальна структура капіталу. 

 
Плыгач Е. Д. Финансовый потенциал сельскохозяйственных предприятий: сущ-

ность и методы діагностики 
В статье рассмотрены и систематизированы взгляды ученых на категорию 

«финансовый потенциал». Исследованы характерные особенности финансового потенци-
ала сельскохозяйственных предприятий и факторы внешнего и внутреннего воздействия 
на него. Предложено инструментарий диагностики финансового потенциала сельскохо-
зяйственных предприятий, оценивая запас финансовой прочности и оптимальности 
сформированной структуры капитала. 

Ключевые слова: финансовый потенциал, сельскохозяйственное предприятие, возмож-
ность, финансовая прочность, оптимальная структура капитала. 

 
Plyhach K. D. Financial potential of agricultural enterprises: the essence and methods of 

diagnostic 
In the article, the views of scholars on the category of "financial potential" are considered and 

systematized. Characteristics of financial potential of agricultural enterprises and factors of its 
external and internal influence are investigated. Methodic for diagnostic the financial potential of 
agricultural enterprises, based on calculating the financial strength and determination of optimal 
capital structure is proposed. 

Key words: financial potential, agricultural enterprise, possibility, financial strength, optimal 
capital structure. 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки дедалі бі-

льшої актуальності набуває питання пошуку та впровадження можливостей 
розширеного відтворення сільськогосподарської діяльності з метою максима-
льно ефективного використання наявного потенціалу. Потенціал підприємства 
має забезпечувати можливість досягнення сталого стратегічного розвитку, 
підвищення рівня конкурентоспроможності та здатності пристосовуватися до 
ринкових трансформацій. Здатність до розширення господарської діяльності 
підприємств визначається відповідно до обсягу накопичених фінансових 
ресурсів та ефективності їх розподілу. Саме тому, визначальним критерієм 
рівня захищеності фінансових інтересів суб’єкта сільськогосподарської діяль-
ності, тобто його стійкості та незалежності, є фінансовий потенціал. Важливо-
го значення набуває визначення методів оцінки фінансового потенціалу сіль-
ськогосподарських підприємств з метою забезпечення максимально ефектив-
ної політики фінансування їх діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню сутності та спосо-
бів оцінювання фінансового потенціалу підприємств присвячено праці бага-
тьох науковців, зокрема: В. І. Чобіток, О. В. Астапової, О. В. Белінської,  
Т. Б. Кузенко, О. В. Васюренко, Н. О. Гнип, Д. О. Троц, О. Е. Бурдіної, 
А. С. Назаренко тощо. Окрім того, під час написання статті, розглянуто напра-
цювання, пов’язані з дослідженням особливостей використання фінансового 
потенціалу підприємств сільськогосподарської галузі, зокрема: В. Б. Проко-
пишак, Н. В. Трусова. Однак, більш ґрунтовного вивчення потребує питання 
методів діагностування фінансового потенціалу сільськогосподарських підп-
риємств, оскільки це має вагомий вплив на відтворення загального економіч-
ного потенціалу підприємств даної галузі. 
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Постановка завдання. Дослідження сутності категоріального апарату та 

методів діагностування фінансового потенціалу сільськогосподарських підп-
риємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Потенціал підприємства ви-
ступає об’єктом дослідження багатьох науковців, які розглядають дану катего-
рію з різних позицій: як можливість досягнення комерційних цілей та отри-
мання прибутку; як активи, які в поточний момент не дають конкретної пере-
ваги, хоча в майбутньому можуть трансформуватися в фінансові ресурси; як 
споживання підприємством ресурсів без отримання прибутку; як активи, 
наявність яких забезпечує ефективне функціонування інших потенціа-
лів [1, с.13]. У загальному значенні потенціал підприємства можна визначити 
як можливості його розвитку. Одним із структурних елементів потенціалу 
підприємства є фінансовий потенціал. 

В економічній літературі немає однозначного та єдиного визначення тер-
міну «фінансовий потенціал». Дослідивши погляди науковців, доцільним є їх 
систематизація за ключовими характерними ознаками (табл. 1).  

Таблиця 1 – Погляди науковців на сутність  
дефініції «фінансовий потенціал» 

Автор Визначення поняття 

П. Фомин, М. Старовойтов, Д. Троц, О. Бурдіна Сукупність відносин для досягнення 
певного фінансового результату 

В. Ковальов, Ю. Путянин, А. Назаренко, 
А. Атаева 

Фінансові можливості та фінансове 
положення підприємства 

О. Федонін, І. Рєпіна, О. Олексюк, В. Кунцевич, 
Т. Толстих, Є. Уланова, Т. Кузенко, Ю. Булато-
ва, Е. Ісаєв

Сукупність наявних фінансових ресурсів 

С. Онишко, В. Свірський, О. Васюренко, 
Н. Гнип 

Сукупність наявних та потенційних 
фінансових ресурсів 

Джерело: побудовано автором за даними [2, с. 162; 3, с. 167-168; 4, с. 46; 5, с. 113; 6] 
 
Прихильники першого підходу (результативного) П. Фомин та 

М. Старовойтов розглядають фінансовий потенціал як відносини, які виника-
ють у процесі господарської діяльності підприємства, з метою отримання 
максимально можливого фінансового результату. На їхню думку, це індикатор 
рівня фінансової незалежності, кредитоспроможності та фінансової стійкості 
підприємства. Д. Троц та О. Бурдіна характеризують фінансовий потенціал як 
відносини, які виникають на підприємстві стосовно використання фінансових 
ресурсів з метою досягнення ефективного функціонування всього підприємст-
ва (забезпечення ліквідності, рентабельності, платоспроможності, фінансової 
стійкості підприємства) [6]. Тобто основою даного підходу є використання 
фінансового потенціалу підприємства як передумови для досягнення певного 
фінансового результату (ліквідності, рентабельності тощо). При цьому, пер-
ший розглядається як сукупність відносин акумулювання, накопичення, роз-
поділу та використання ресурсів підприємства. 

Відповідно до другого підходу, прибічниками якого є В. Ковальов, 
Ю. Путянин, А. Назаренко, А. Атаева, фінансовий потенціал підприємства 
визначається його фінансовими можливостями та фінансовими спроможнос-
тями [3, с. 267]. А. Назаренко під фінансовим потенціалом розуміє фінансові 
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можливості підприємства, сформовані при наявності відповідних ресурсів, під 
впливом зовнішнього оточення та внутрішньої структури, які здатні бути 
реалізованими завдяки діяльності персоналу та системи управління задля 
досягнення очікуваного фінансового результату [7, с. 28]. Тобто, фінансовий 
потенціал визначається спроможністю підприємства відповідно до зовнішніх 
та внутрішніх умов його господарювання досягти поставлених цілей. 

Значна кількість економістів досліджують фінансовий потенціал з позиції 
фінансових ресурсів підприємства. Так, О. Федонін, І. Рєпіна, О. Олексюк 
визначають фінансовий потенціал як сукупність наявних фінансових ресурсів 
підприємства (власних, позикових та залучених) для здійснення поточних та 
перспективних витрат. На думку В. Кунцевич це можливість оптимізації 
фінансової системи по залученню та використанню фінансових ресурсів з 
метою максимізації у довгостроковому періоді ринкової вартості підприємст-
ва [3, с. 268]. Т. Толстих та Є. Уланова вважають, що фінансовий потенціал 
характеризує забезпеченість підприємства необхідними для нормального 
процесу функціонування фінансовими ресурсами, їх ефективність розміщення 
та використання [2, с. 162]. Т. Кузенко розглядає фінансовий потенціал як 
важіль, який здійснює трансформацію ресурсів у результати діяльності підп-
риємств. Тобто це фінансові ресурси, які забезпечують виробничо-
господарську діяльність підприємства та характеризується здатністю їх залу-
чення з метою фінансування діяльності у майбутньому та стратегічних напря-
мів розвитку [4, с. 46]. 

Інша група науковців визначає фінансовий потенціал не лише з позиції 
наявних ресурсів, а й можливих резервів їх залучення. В. Свірський наголошує 
на тому, що фінансовий потенціал – це не лише наявні, але і потенційні фінан-
сові ресурси, які можуть бути акумульовані та використані за певних умов та 
період часу для забезпечення сталих темпів економічного зростання [8, с. 49]. 
О. Васюренко та Н. Гнип під фінансовим потенціалом підприємства розуміють 
сукупність потенційних фінансових ресурсів та доходів, при певних парамет-
рах ресурсного, виробничого потенціалів та ринкової кон'юнктури [5, с. 114]. 

Варто зазначити, що розглянуті підходи до визначення сутності поняття 
«фінансовий потенціал» є не протилежними, а взаємодоповнюючими. Тому, 
узагальнивши існуючі концепції, автором запропоновано власне визначення: 
фінансовий потенціал – це сукупність наявних та потенційних фінансових 
ресурсів, акумулювання, накопичення, розподіл та використання яких у проце-
сі здійснення господарської діяльності має максимально ефективно реалізува-
ти можливості підприємства щодо досягнення встановлених тактичних та 
стратегічних цілей діяльності. 

Як економічна категорія, фінансовий потенціал є складною динамічною 
системою, яка складається із взаємопов’язаних елементів. Кожна складова 
даної системи визначається рівнем розвитку підприємства, його конкурентос-
проможністю на ринку, здатністю до залучення та оптимального поєднання 
різних джерел фінансування, ефективністю системи управління тощо. В. Б. 
Прокопишак виокремлює наступні характерні для аграрних підприємств 
ознаки фінансового потенціалу, зокрема: структурність, ієрархічність, комуні-
кативність, можливість розвиватися, диверсифікованість та цільова підпоряд-
кованість.  
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Структурність фінансового потенціалу проявляється у наявності структу-

рних елементів та взаємозв'язків між ними. Ієрархічність характеризується 
здатністю кожного компоненту фінансового потенціалу розглядатися у якості 
підсистеми більш широкої глобальної системи (наприклад, економічного 
потенціалу сільськогосподарських підприємств, потенціалу регіону тощо). 
Комунікативність означає наявність взаємозв'язку та взаємозалежності із 
зовнішнім середовищем. Можливість розвиватися характеризує здатність 
підприємств до розвитку за рахунок наступних можливих засобів: підвищення 
рівня інвестиційної активності, виходу на нові ринки збуту продукції, збіль-
шення обсягів державної підтримки тощо. 

Диверсифікованість елементів фінансового потенціалу підприємства має 
на меті його довгострокове функціонування як економічної системи в умовах 
динамічного зовнішнього середовища. Для забезпечення можливості динаміч-
ного розвитку та виживання в умовах конкуренції для сільськогосподарських 
підприємств важливим є врахування та використання додаткових джерел 
розвитку. Якщо фінансовий потенціал вичерпав свої джерела та відсутня база 
для подальшого росту, загроза ускладнення фінансового стану та виникнення 
банкрутства збільшується. Цільова підпорядкованість проявляється у реаліза-
ції різних компонентів фінансового потенціалу з метою досягнення конкрет-
них цілей сільськогосподарського підприємства [9, с. 164].  

Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 
значною мірою пов’язане з тісною взаємодією з зовнішнім середовищем, 
моніторингом динамічних потреб ринку та орієнтоване на забезпечення еко-
номічного зростання та досягнення поставлених цілей. Для підприємств даної 
галузі характерними є наступні особливості розвитку фінансового потенціалу: 
сезонний характер виробництва; значна залежність від природних умов, які 
досить часто є непередбачуваними; дефіцит фінансових ресурсів; розбіжність 
у часі між виготовленням продукції та надходженням коштів від реалізації; 
різноманітність організаційно-правових форм господарювання; посилення 
процесу глобалізація виробництва та реалізації продукції; збільшення кількос-
ті фінансових взаємозв'язків між суб'єктами господарювання; зростання ролі 
людського чинника в формуванні та розподілі прибутку як ключового важеля 
забезпечення фінансової безпеки. 

Фінансовий потенціал необхідно вивчати не як ізольований елемент, а як 
такий, що здійснює вплив на діяльність підприємства, залежачи, в свою чергу, 
від чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ. Розглянемо чинники 
впливу на рівень фінансового потенціалу сільськогосподарських підпри-
ємств (рис. 1).  

Зовнішні чинники впливу на фінансовий потенціал сільськогосподарських 
підприємств створюють загрозу виникнення наступних проблем в управлінні 
фінансовим потенціалом, а саме: зменшення доходів через зміни економічної 
та політичної ситуації в країні; зниження рівня ліквідності та платоспромож-
ності під впливом девальвації національної валюти; не спроможність розрахо-
вуватися за своїми зобов’язаннями через зміни в системі оподаткування; 
відсутність можливості реалізації раніше виготовленої продукції через суттєві 
зміни ринкової кон’юнктури під впливом появи товарів, які отримують держа-
вні дотації тощо. Чинники внутрішнього впливу обумовлюють ризики виник-
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нення таких проблем, як: неточності при розрахунках у сфері виробничої, 
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства через неефективну та 
некомпетентну систему управління підприємством (як наслідок, недоотриман-
ня доходів); виробничі простої через не виправданий вибір підприємств-
постачальників; не достатній обсяг оборотних активів, що спричиняє виник-
нення збоїв у реалізації продукції, яка виготовляється; зниження ефекту фі-
нансового левериджу (фінансових можливостей) підприємства через не раціо-
нальну структуру сформованого капіталу, надмірне та не виправдане залучен-
ня позикового капіталу, відсутність спроможності вчасно погашати взяті на 
себе зобов’язання тощо [11, с. 164-165]. 

 

 
Джерело: побудовано автором за даними [9, с. 165; 10, с. 141; 2, с. 164] 
 

Рисунок 1. Чинники впливу на рівень фінансового потенціалу підприємств сільсь-
кого господарства 

Фінансовий потенціал відіграє важливу роль у розвитку підприємства, 
оскільки є каталізатором та невід’ємною частиною розвитку інших складових 
загального економічного потенціалу підприємства. З позиції вільних фінансо-
вих ресурсів для інвестування у технологічний розвиток він здійснює вплив на 
виробничий потенціал. Завдяки здатності забезпечувати стабільний фінансо-
вий стан для підвищення стратегічного потенціалу підприємства, рентабельно-
сті його діяльності та реалізації дієвих господарських стратегій фінансовий 
потенціал впливає на управлінський потенціал. Крім того, фінансовий потен-
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ціал є підґрунтям для реалізації ринкового потенціалу за рахунок фінансових 
можливостей для проведення маркетингових досліджень, встановлення гнуч-
кої цінової політики, розширення ринків збуту та досягнення низьких збутових 
та транспортних витрат. 

У результаті, фінансовий потенціал визначає головні напрями розвитку та 
перспективні інструменти ефективного здійснення фінансової діяльності, а 
також сприяє забезпеченню оптимального руху грошових потоків між госпо-
дарюючими суб’єктами. Для ефективної реалізації фінансового потенціалу 
підприємства необхідним є своєчасне та обґрунтоване його діагностування. З 
цією метою автором запропоновано виокремити два компоненти фінансового 
потенціалу, які дозволять найбільш детально та змістовно діагностувати осно-
вні складові фінансової сфери підприємницької діяльності (оцінка запасу 
фінансової міцності та оптимальності сформованої структури капіталу). 

Запас фінансової міцності сільськогосподарських підприємств пропонує-
мо оцінювати з використанням розгорнутої моделі визначення значення опе-
раційного левериджу, використовуючи показники оцінки фінансового стану 
підприємства: показники оцінки фінансової стійкості, ділової активності, 
ліквідності та рентабельності (формула 1) [12, с. 27]. 

 

,     (1) 

де Q – обсяг реалізації, грн.;  
 – постійні витрати, грн.  

Оскільки, ,    

де  – критичний обсяг реалізації, грн.; 

 – рентабельність продажу; 

Тоді,  

Розглянемо фактори, які впливають на рентабельність прода-
жів (формула 2):  

,                             (2) 

де А – актив балансу, грн.;  

 – рентабельність активів;  

 – коефіцієнт оборотності активів.  
Одержуємо п’ятифакторну модель (формула 3): 

  (3) 

де ВК – власний капітал, грн.; 

 – рентабельність власного капіталу; 
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 – коефіцієнт фінансової залежності. 
Автором розширено модель, помноживши чисельник та знаменник на 

значення позикового капіталу (ПК). У результаті отримаємо (формула 4): 
 

  (4) 

де ФЛ – плече фінансового левериджу; 

 – рентабельність продажу; 
 – коефіцієнт позикового капіталу; 

 – коефіцієнт автономії 
З метою визначення ефективності сформованого сукупного капіталу під-

приємства, тривалості обернення оборотних активів та швидкості погашення 
поточних зобов’язань, автором введено в модель значення сукупного капіта-
лу (СК), чистого прибутку ( ), поточних зобов’язань (ПЗ), оборотних акти-

вів (ОА), чистого доходу (ЧД) (формула 5): 
 

    (5) 

Оскільки, , , , , , 

, 

де  – рентабельність позикового капіталу;   
МК – мультиплікатор капіталу; 

 – рентабельність сукупного капіталу; 

 – коефіцієнт оборотності оборотних активів; 

 – коефіцієнт загальної ліквідності; 

 – коефіцієнт оборотності поточних зобов’язань.  
Отримаємо десяти факторну модель (формула 6): 
 

   (6) 

Оскільки ефект операційного левериджу показує величину залежності 

зміни прибутку (рентабельності: ) від зміни обсягів виручки від 

реалізації, тому більше значення коефіцієнту операційного левериджу ( ) 
спричинить більшу зміну величини прибутку. Тому доцільним є встановлення 
наступного обмеження (формула 7).  

Обмеження:                        (7) 
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Фінансове забезпечення формування капіталу підприємства є визначаль-

ним чинником, який здійснює впив на результати господарської діяльності 
підприємства. Для забезпечення мінімальної вартості фінансових ресурсів, 
необхідних для формування капіталу, і, як наслідок, більш ефективного вико-
ристання фінансового потенціалу підприємства, розроблено модель оптималь-
ної структури джерел фінансування капіталу сільськогосподарського підпри-
ємства (формула 8). 

 

              (8) 

де Z – сукупна сума витрат на залучення капіталу;  
де  – відповідно сума короткострокового, довгострокового 

та власного капіталу за звітний період, грн.; 
С – вартість відповідних джерел фінансування,%.  
Ключовим індикатором ефективності політики фінансування капіталу 

сільськогосподарського підприємства визначено критерій мінімізації сукупних 
джерел фінансування, що потенційно збільшує величину чистого прибутку та, 
як наслідок, рентабельність діяльності. Це створить можливості для спряму-
вання отриманого прибутку на самофінансування та підвищення незалежності 
сільськогосподарських підприємств від залучених джерел фінансування. Отже, 
середньозважена вартість капіталу є цільовою функцією, яка прагне до міні-
муму [13, с. 133].  

Для зниження ризику втрати ліквідності зазначимо обмеження на величи-
ну коефіцієнта покриття (більше 1), який є індикатором достатності обсягу 
оборотних активів для виконання поточних зобов’язань. З метою забезпечення 
збільшення рентабельності власного капіталу при зміні обсягу залученого 
позикового капіталу, необхідно встановити обмеження на значення показника 
ефекту фінансового важеля, який повинен перевищувати значення поперед-
нього періоду. Обмеження моделі представлено у формулі 9: 

 

                             (9) 

де ОК – сума оборотних коштів за звітний період, грн.;  
К – обсяг капіталу, грн.;  

 – ставка податку на прибуток; 
ВРА – валова рентабельність активів,%;  
i – середньозважена відсоткова ставка за кредитами,%; 
ВК – сума власного капіталу, грн.;  
ПК – сума позикового капіталу, грн.;  

 – значення ефекту фінансового левериджу у попередньому (базо-
вому) періоді. 

При цьому, зважаючи на необхідність розширення обсягів господарської 
діяльності, необхідно враховувати планову потребу в активах. Тому, доцільно 
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застосовувати на практиці модель оптимізації джерел фінансування збільшен-
ня капіталу на суму приросту активів [14, с. 259] (формули 10-11).  

 

,   (10) 

де  – середньозважена відсоткова ставка за поточними зо-

бовʼязаннями, довгостроковими кредитами, власним капіталом; 
Т – тривалість операційного циклу, днів. 
 

     (11) 

де k – темп зростання виручки від реалізації продукції (рівень інфляції). 
Висновки і пропозиції. Розглянувши погляди різних науковців на визна-

чення категорії «фінансовий потенціал підприємства», було виокремлено 
чотири основні групи, які взаємодоповнюють одна одну. При цьому, у перева-
жній більшості досліджених наукових праць ключовим компонентом фінансо-
вого потенціалу виступають фінансові ресурси. Причиною цього є те, що, з 
одного боку, метою реалізації фінансового потенціалу є нарощення фінансо-
вих ресурсів, а з іншого – для отримання останніх необхідною передумовою є 
високий фінансовий потенціал основу якого формують наявні на певному 
етапі фінансові ресурси підприємства. Узагальнивши існуючі концепції, за-
пропоновано власне визначення категорії «фінансовий потенціал» – сукуп-
ність наявних та потенційних фінансових ресурсів, акумулювання, накопичен-
ня, розподіл та використання яких у процесі здійснення господарської діяль-
ності має максимально ефективно реалізувати можливості підприємства щодо 
досягнення встановлених тактичних та стратегічних цілей діяльності. 

Для забезпечення ефективності сільськогосподарської діяльності важливу 
роль відіграє раціональне та обґрунтоване використання наявних ресурсів, а 
також своєчасність прийняття компетентних управлінських рішень з приводу 
здатності реалізувати фінансовий потенціал. Було запропоновано інструмента-
рій діагностування фінансового потенціалу сільськогосподарських підпри-
ємств, оцінюючи запас фінансової міцності та оптимальності сформованої 
структури капіталу підприємства. Запропонована методика сприятиме оціню-
ванню фактичного стану фінансової спроможності підприємства з урахуван-
ням запланованих обсягів розширення виробничої діяльності, що має забезпе-
чити максимально ефективне оцінювання фінансового потенціалу з перспек-
тивою подальшого корегування фінансового менеджменту на підприємстві. 
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