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АНОТАЦІЯ  
В сучасних умовах ринкової економіки найважливішим елементом фінансової стійкості підприємст-

ва здійснюється є ефективне управління його фінансовими ресурсами. Особлива увага приділяється дос-

лідженню фінансової стійкості аграрних підприємств та прискоренню оборотності їх обігових коштів, 

що є першочерговою задачею і важливим напрямом підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів. Наведено структуру джерел формування фінансових ресурсів аграрних підприємств та встано-

влені причини її погіршення структури, що вплинуло на скорочення вартості власного капіталу. Розгля-

нуто структурно-логічну модель аналізу коефіцієнта поточної ліквідності підприємств аграрної сфери 

економіки. Надані рекомендації покращення рівня ліквідності та платоспроможності підприємств, які 

передбачають раціональне управління наявними фінансовими ресурсами.  
ABSTRACT  
In the modern market economy the most important element of financial stability of the company is carried 

out efficient management of its financial resources. Particular attention is paid to research the financial stability 

of agricultural enterprises and accelerate the turnover of working capital, which is a priority and an important 

direction of efficient use of financial resources. The structure of the sources of funds for agricultural enterprises 

and established causes of deterioration of the structure, which influenced the reduction in the cost of equity. 

Structural analysis of the logical model of the current liquidity ratio of agricultural enterprises of the economy. 

Recommendations to improve liquidity and solvency of the companies that provide efficient management of 

available financial resources.  
Ключові слова: управління, фінансові ресурси, фінансова стійкість, сільськогосподарське підпри-

ємство.  
Keywords: management, financial resources, financial stability, agricultural enterprise. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання значно підвищується фінансова 

самостійність аграрних підприємств та зростає 

значення їх фінансової стійкості, а отже виникає 

питання раціонального управління фінансовими 

ресурсами. Фінансові ресурси значною мірою ха-

рактеризують фінансовий потенціал, зокрема ефе-

ктивне їх використання з метою отримання прибу-

тку. Фінансові ресурси є одним із найважливіших 

елементів відтворювального процесу й у комплексі  
з виробничими трудовими, матеріальними, земе-

льними становлять важливий склад ресурсної за-
безпеченості сільськогосподарських підприємств, 

що зумовлює необхідність створення ефективної 

системи управління фінансовими ресурсами.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій.  

Значний внесок у вирішення проблеми формуван-

ня та використання фінансових ресурсів підпри-

ємств присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених, як М. Д. Білик, М. М. Бердар, Л. Д. Буряк, 

О. Д. Василик, І. Ф. Волк, С. С. Грабарчук, В. М. 

Опарін, А. М. Поддерьогін, Г. А. Писаренко, Г. Г. 

Нам, К. С. Салига та інші. Проте в умовах транс-

формації підприємств аграрної сфери економіки 

 
багато аспектів цієї важливої проблеми вимагають 
подальших поглиблених досліджень.  

Метою дослідження є дослідження процесу 

управління фінансовими ресурсами аграрних під-

приємств, основних тенденцій та проблем фінан-

сового стану підприємств, вплив факторів на ефек-

тивне використання фінансових ресурсів. Для реа-

лізації визначеної мети поставлені наступні задачі: 

розглянути основні джерела формування фінансо-

вих ресурсів аграрних підприємств; визначити та 

проаналізувати структуру джерел формування фі-

нансових ресурсів підприємств аграрної сфери 

економіки; провести оцінку фінансової стійкості 

підприємств на основі показників платоспромож-

ності та ліквідності балансу; визначити механізм 

та етапи раціонального управління фінансовими 

ресурсами; виявити проблеми, що існують у цій 

сфері.  
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Фінансові відносини підприємств безпосередньо 
пов’язані з рухом грошових коштів, тому досить 
часто поняття «фінансові ресурси» ототожнюється  
з грошовими коштами. Але кошти чи фінансові 
ресурси не розкривають поняття «фінанси», в ос-

нові яких є закономірності відтворювального про- 
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цесу  та  грошові  відносини,  що  виникають  між совому стані підприємства. Відповідно активи по- 
учасниками суспільного виробництва на всіх ста- винні генерувати прибуток, який у повному обсязі 

діях процесу відтворення та у всіх сферах суспіль- дозволить виконати поточні зобов’язання та стра- 

ної діяльності. Відповідно не всі грошові відноси- тегічні завдання розвитку підприємства. В умовах 

ни належать до фінансових, а лише ті грошові від- ринкової економіки  найважливішим  елементом 

носини  перетворюються  на  фінансові,  коли  рух фінансів сільськогосподарських   підприємств   є 

грошових коштів  стає відносно самостійним. Це процес оперативного управління фінансовими ре- 

відбувається  в  процесі  формування,  розподілу, сурсами як його активами, які прийнято поділяти 

використання грошових доходів та фондів згідно з на оборотні та необоротні (довгострокові). Прий- 

цільовим призначенням у формі фінансових ресу- няття управлінських рішень стосовно процесу фо- 

рсів.     рмування  фінансових  ресурсів  здійснюється  за 

 Розвиток ринкових відносин обумовлює під- формами створення з відповідних джерел ресурс- 

вищення  ролі  фінансів  підприємств.  Проблема ної бази підприємства й поділяється на власний, 

управління фінансовими ресурсами аграрних під- залучений та позиковий капітал. Забезпечити фі- 

приємств є складною, оскільки в сучасних умовах нансову стійкість сільськогосподарському підпри- 

господарювання більша частина коштів не вико- ємству можуть власні ресурси, якщо їхня питома 

ристовується у фондовій формі, тому за таких об- вага становить не менше 80%; змішане фінансу- 

ставин важко знайти різницю між грошовими ко- вання – частки власних та залучених фінансових 

штами і фінансовими ресурсами. Фінансові ресур- ресурсів майже рівні; позикові ресурсів, якщо їх 

си  підприємств  аграрної  сфери  економіки  –  це питома  вага  перевищує  50%  загальної  ресурсної 

кошти, які є в розпорядженні  та призначені  для бази. Значні фінансові ресурси підприємства агра- 

розвитку  виробництва,  забезпечення  платоспро- рного сектору економіки можуть мобілізувати на 

можності й доходності підприємства. Формування фінансовому ринку, зокрема за рахунок продажу 

фінансових ресурсів здійснюється у вигляді капі- акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, які 

талу підприємства у грошовій формі, отже капітал випускаються даним підприємством, а також кре- 

–  це  частина  фінансових  ресурсів  підприємства дитні інвестиції. На основі структури джерел фор- 

та/чи кошти спрямовані на отримання доходу. Та- мування фінансових ресурсів визначається частка 

ким чином, від ефективного процесу управління власних та залучених коштів у загальній сумі капі- 

фінансовими ресурсами залежить фінансовий стан талу.  Перевищення  частки  власного  капіталу  по 

підприємства.     відношенню до залученого свідчить про фінансову 

 Функціонування  аграрних  підприємств  пос- незалежність підприємств, й навпаки перевищення 

тійно  супроводжується  коливанням  обсягів  та частки залученого капіталу над власним – про фі- 

структури капіталу, що відображається на ліквід- нансову залежність підприємств, що й спостеріга- 

ності та платоспроможності та в цілому на фінан- ється у аграрному секторі економіки (табл. 1). 

             Таблиця 1 

 Структура джерел формування фінансових ресурсів підприємств аграрної сфери економіки  

   України у 2012-2015 рр.         

         Роки       

 Показник 2012  2013   2014  2015    

  млн. грн  % млн. грн  %  млн. грн  % млн. грн  %   
                

 Оборотні активи 174753,1  63,17 195021,3  62,29 267541,1  68,49 514624,6  75,04   
                

 Необоротні активи 101829,6  36,81 117942,3  37,67 12008,3  31,49 171147  24,95   
                 

 Інші активи 69,1  0,02  133,2  0,04 57,1  0,01 73,3  0,01   
                

 Власний капітал 148147,8  53,55 156820  50,09 163931,7  41,97 275303,8  40,14   
                  

 у тому числі зареєстрова- 
27313,5 

 
9,87 30211,7 

 
9,65 30539,5 

 
7,82 33580,2 

 
4,90 

  
 

ний капітал 
      

                 

 додатковий 30137,7  10,89 29631,3  9,46 31183  7,98 36836,9  5,37   
                

 резервний капітал 12504,1  4,52 14172,8  4,53 15213,4  3,89 18674,7  2,72   
                

 нерозподілений прибуток 80223,8  29,00 85421,7  27,28 90132,1  23,07 189692,1  27,66   
                

 неоплачений капітал 2031,3  0,73 2617,5  0,84 3136,3  0,80 3480,1  0,51   
                  

 Довгострокові зо- 
35268,0 

 
12,75 43031,6 

 
13,74 62975,4 

 
16,12 68127,2 

 
9,93 

  
 

бов’язання 
      

                 

 Поточні зобов’язання 93160,2  33,67 113181  36,15 163616,6  41,89 342359  49,92   
                  

 у тому числі короткостро- 
15707,1 

 
5,68 22328,2 

 
7,13 27629,9 

 
7,07 27849,1 

 
4,06 

  
 

кові кредити 
      

                 

 поточна кредиторська 
49801,3 

 
18,00 50566,8 

 
16,15 72116 

 
18,46 136982,5 

 
19,97 

  
 

заборгованість 
      

                 

 Інші пасиви 75,8  0,03  64,2  0,02 83,3  0,03 54,9  0,02   
                

 Всього (баланс) 276651,8  100,0 313096,8  100,0 390607  100,0 685844,9  100,0   
                  



60 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

Джерело: розраховано на основі [8]   
Спад питомої ваги власного капіталу агропід- структури джерел  фінансових ресурсів  агропідп- 

приємств  у 2015 р.  у порівнянні із  попередніми риємств криється у збільшенні залучених ресурсів 

періодами  характеризується  погіршанням  фінан- за  рахунок  зростання  поточної  заборгованості, 

сової стійкості підприємств, зокрема власний капі- зокрема кредиторської в 2,75 рази, що вплинуло на 

тал  цих  підприємств  збільшився  у  1,86  рази  по скорочення вартості власного капіталу є свідчення 

відношенню до 2012 р., а за питомою вагою скоро- втрати  їх  фінансової  незалежності  від  зовнішніх 

тився на 13,41%. За досліджуваний період розмір джерел фінансування. Поряд із показниками дина- 

нерозподіленого прибутку агропідприємств збіль- міки та структури джерел формування фінансових 

шився на 109468,3 млн. грн, або у 2,36 рази. Дані ресурсів  підприємств  аграрної  сфери  економіки 

табл.1  свідчать,  що  рівень  фінансової  стійкості важливим  для  прийняття  управлінських  рішень 

підприємств аграрної сфери економіки не високий, щодо покращення їх фінансового стану є оцінка 

власний капітал на 1 січня 2016 р. складає 40,14 % фінансової стійкості підприємств на основі показ- 

від загальної суми джерел формування фінансових ників  платоспроможності  та  ліквідності  балансу. 

ресурсів. Однак, за звітний період, частка залуче- Коефіцієнт поточної ліквідності підприємств пока- 

них ресурсів (короткострокових кредитів) в агро- зує   ступінь   покриття короткострокових   зо- 

підприємствах зменшилась до 4,03 %, а поточна бов’язань оборотними активами: 1,88 (у 2012 р.); 

кредиторська заборгованість навпаки підвищилась 1,72 (у 2013 р.); 1,64 (у 2014 р.) та 1,5 (у 2015 р.), 

до 19,97%. Одночасно, розмір довгострокових зо- при нормативній величині 1,5-2,5. Отже, за дослі- 

бов’язань підприємств збільшився на 32859,2 млн. джуваний  період  спостерігається  тенденція  зни- 

грн, а в структурі за питомою вагою зменшився на ження коефіцієнту поточної ліквідності на підпри- 

2,81%  і  складає  9,93  %  по  відношенню  до  всіх ємствах аграрної сфери економіки. 

джерел формування капіталу. Причина погіршення   

 КОЕФІЦІЄНТ ПОТОЧНОЇ ЛІКВІДНОСТІ  

Питома вага оборотних активів у ва- Питома вага короткострокових фінансо- 

люті балансу  вих зобов’язань у валюті балансу 

(68,29 %; ) (41,89 %; ) 

Частка запасів (31,56 %; ) Частка короткострокових кредитів 

Частка поточних біологічних ак- 
банку  

(16,89 %; ) 
тивів (3,19 %; )    

 

Частка дебіторської заборговано- 

сті (56,61 %; ) 

 

Частка грошових коштів у корот- 

кострокових фінансових вкла- 

день (4,12 %; ) 
 

Частка інших активів  

(3,19 %; ) 

 

Частка кредиторської заборгова- 

ності  
(44,08 %; ) 

 
 

Частка інших залучених ресурсів  
у поточних пасивах 

(39,04 %; ) 

 

Примітка: значення показника 68,29 % у 2014 р.,  у 2015 р.  
Рис. 1. Структурно-логічна модель аналізу коефіцієнта поточної ліквідності підприємств аграрної сфе-

ри економіки України у 2014-2015 рр. 

 

Однак, єдиний норматив даного показника не нові зобов’язання. Зміна рівня коефіцієнта поточ- 

може бути однаковим для всіх підприємств різних ної  ліквідності  може  здійснюватись  за  рахунок 

галузей економіки, тому що його рівень залежить збільшення  або  зменшення  суми  кожної  статті 

від  сфери  діяльності  підприємства,  структури  та оборотних активів та поточних пасивів підприємс- 

якості  активів,  тривалості  операційного  циклу, тва. В умовах інфляційних процесів, щоб уникнути 

швидкості погашення кредиторської заборговано- впливу інфляції на фінансові коефіцієнти необхід- 

сті, отже специфічні умови функціонування аграр- но розраховувати поряд із абсолютним приростом 

них підприємств посприяли встановити мінімаль- поточних активів і пасивів, зміну їхньої частини у 

ний  рівень  показника  поточної  ліквідності  1,6. загальній валюті балансу (рис. 1). 

Слід зазначити, що зниження коефіцієнта ліквід- Результати аналізу коефіцієнта поточної лік- 

ності  є  свідченням  нездатності  агропідприємств відності  підприємств  аграрної  сфери  економіки 

своєчасно і в повному обсязі погасити свої термі- свідчать  про  погіршання  фінансового  становища 
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протягом найближчого часу, якщо не вжити захо-

ди у процесі управління фінансовими ресурсами. 

Основна причина такого становища криється у 

збільшенні частки дебіторської заборгованості в 

активах та у збільшенні поточних зобов’язань у 

пасивах підприємств. 

 
Більш детально визначимо, як змінився кое-фіцієнт поточної 

ліквідності (Кпл) агропідпри-ємств за рахунок факторів першого 
порядку (роз-мір оборотних активів та короткострокових фінан-  
сових зобов’язань): 

Кпл0 = 
267541,1 

= 1,64 (у 2014 р. ); Кплум = 
514624,6 

= 3,15; 

163616,6 163616,6     
514624,6 

Кпл
1 
=

 342359,0 
= 1,5 (

 
у

 
2015

 
р. )  

Загальна зміна рівня коефіцієнта поточної ліквідності становить:  
∆Кпл = 1,5 − 1,64 = −0,14; 

у тому числі за рахунок: 
 зміни питомої ваги оборотних активів у валюті балансу:




3,15 − 1,64 = 1,51; 

 зміни питомої ваги поточних зобов’язань у валюті балансу:




1,5 − 3,15 = −1,65. 

 

Способом пропорційного розподілу ці приро- до того, що значний обсяг строкових зобов’язань 

сти можна розкласти за факторами другого поряд- виявився  покритим  активами з  відносно  невисо- 

ку. Для цього частку кожної статті оборотних ак- кою оборотністю (запасами товарно- 

тивів та  поточних пасивів  необхідно  помножити матеріальними  цінностями  біологічними  актива- 

на приріст коефіцієнта поточної ліквідності за ра- ми, дебіторською заборгованістю). При цьому зве- 

хунок цього фактору (табл. 2). Отже, загальна ве- ртаємо увагу на проблеми у фінансовій політиці 

личина найбільш термінових зобов’язань підпри- підприємств:  частка  дебіторської  заборгованості 

ємств зросла на кінець 2015 р. на 178742,4 млн. збільшилась до 77,43 % у загальній сумі приросту 

грн, або у 2,09 рази, тоді як обсяг грошових коштів оборотних активів, а частка кредиторської забор- 

та фінансових інвестицій незначно збільшився на гованості – до 36,29 % у загальній сумі приросту 

7156,9  млн.  грн,  або  у  1,65  рази.  Недостатність поточних пасивів.   

високоліквідних  активів  у  підприємств  призвело     

    Таблиця 2  
Вплив факторів другого порядку на зміну величини коефіцієнта поточної ліквідності підприємств 

аграрної сфери економіки України у 2014-2015 рр.  

Показник 
Абсолютний Частка фактора у  

Рівень 

приріст, загальній сумі Розрахунок впливу 
(фактор) впливу 

млн.грн приросту, % 
 

   

Зміна суми оборотних активів 247083,5 100,0 
3,15 − 1,64 

1,51 

у тому числізапасів 30478,0 1,34 
1,51 × 1,34 ÷ 100 

0,02 

біологічних активів 2164,1 0,88 
1,51 × 0,88 ÷ 100 

0,01 

дебіторської заборгованості 191321,5 77,43 
1,51 × 77,43 ÷ 100 

1,71 

коштів і поточних фінансових ін- 
7156,9 2,9 1,51 × 2,9 ÷ 100 0,04 

вестицій     

інших оборотних активів 15963,0 6,46 
1,51 × 6,46 ÷ 100 

0,1 

Зміна суми поточних зобов’язань: 178742,4 100,0 
1,5 − 3,15 

-1,65 

у  тому  числі  короткострокових 
219,2 0,12 −1,65 × 0,12 ÷ 100 -0,002 

кредитів банків     

кредиторської заборгованості 64866,5 36,29 
−1,65 × 36,29 ÷ 100 

-0,6 

інших термінові зобов’язання 113656,7 63,59 
−1,65 × 63,59 ÷ 100 

-1,05 

 
Про погіршання ліквідності активів підпри-

ємств свідчить збільшення частки неліквідних за-

пасів та простроченої дебіторської заборгованості. 

Оборотний капітал характеризує ліквідність підп-

риємства, коли значна частина власних джерел 

вкладена у найбільш мобільні активи. Таким чи-

ном, процес управління фінансовими ресурсами 

повинне бути спрямований на розробку терміно-

вих заходів щодо стабілізації фінансового стано-

вища агропідприємств.  
Очевидно, що вищою формою стійкості підп-

риємств є здатність не тільки у визначений термін 
розрахуватись за своїми зобов’язаннями, а й роз- 

 
виватись в умовах внутрішнього та зовнішнього 

середовища. для цього підприємства повинні во-

лодіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і 

при необхідності залучати позикові ресурси. При 

цьому основними чинниками, що формують лік-

відність та платоспроможність підприємств є ная-

вність реального власного капіталу, зокрема для 

оцінки платоспроможності підприємства розроб-

лена система показників: коефіцієнт поточної лік-

відності, коефіцієнт забезпеченості власними кош-

тами та коефіцієнт відновлення (втрати) плато-

спроможності. 
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Результати проведених розрахунків дозволять 

стверджувати, що фінансова криза негативно 

вплинула на ліквідність підприємств аграрної сфе-

ри економіки, підтвердженням такої ситуації є 

величина коефіцієнта поточної ліквідності 1,5 у 

2015 р., який зменшився за рахунок збільшення 

абсолютного приросту поточних зобов’язань на 

1,65 пункти.  
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами, 

характеризує рівень забезпеченості підприємства 

власними джерелами формування оборотних акти-

вів, тобто показує, скільки власних джерел форму-

вання оборотних активів підприємства припадає на 

одиницю цих активів. У 2015 р. даний коефіці-єнт 

для підприємств аграрного сектору економіки 

становить 0,2 (у 2014 р. – 0,15), що відповідає но-

рмативному значенню. Це означає, що наявні обо-

ротні активи покриваються власними і прирівня-

ними до них джерелами, тобто підприємства здат-

ні профінансувати 20% всіх своїх оборотних 

активів за рахунок власного капіталу. Збільшення 

коефіцієнта забезпеченості означає, що у підпри-

ємств є надлишкові джерела формування оборот-

них активів, але фінансовий стан підприємств мо-

же буде нестійким, тому розмір коефіцієнта на-

ближений до встановленого нормативу. Чим вище 

значення даного показника тим вище рівень пла-

тоспроможності та кредитоспроможності підпри-

ємства. Для підвищення показника можна оптимі-

зувати структуру оборотних і необоротних акти-

вів, залучити додаткові кошти власників, змінити 

поточну дивідендну політику і реінвестувати чис-

тий прибуток в підприємства тощо.  
Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспро-

можності характеризує наявність реальної можли-

вості біля підприємств відновити (або втратити) 

свою платоспроможність протягом певного періо-

ду. Здійснені розрахунки коефіцієнту відновлення 

(втрати) платоспроможності агропідприємств сві-

дчить про те, що вони в найближчі 6 місяців не 

мають реальної можливості відновити платоспро-

можність, тому що величина коефіцієнту віднов-

лення платоспроможності менше нормативного 

значення й становить 0,72.  
Основними причинами зниження ліквідності 

та платоспроможності підприємств є збільшення 

поточних зобов’язань, фінансування капітальних 

витрат за рахунок поточних зобов’язань, зменшен-

ня власного капіталу. Відповідно рекомендації, 

щодо покращення рівня ліквідності та платоспро-

можності передбачають раціональне управління 

наявними фінансовими ресурсами, зокрема визна-

чення оптимальних обсягів виробничих запасів, 

управління дебіторською заборгованістю, коорди-

нація планів виробництва та продажу тощо. Крім 

цього, залишається проблематичною для підпри-

ємств аграрного сектору економіки питання нала-

годження розрахунково-платіжної дисципліни, 

протягом досліджуваного періоду спостерігається 

дефіцит платіжних засобів для задоволення поточ-

них зобов’язань.  
Необхідно підкреслити, що проведене дослі-

дження формування фінансових ресурсів агропід- 

 
приємств свідчить про впровадження помірної 

політики фінансування, ознакою якої є: в структу-

рі приріст розміру залученого капіталу вищий, ніж 

приріст власного. Для відновлення фінансової рів-

новаги підприємствам необхідно розробити ком-

плекс заходів, спрямованих на здійснення незале-

жної фінансової політики, перш за все відновлення 

за рахунок чистого прибутку власних оборотних 

активів.  
Висновки. Ефективність управління фінансо-

вими ресурсами, безперечно полягає у підтримці 

на відповідному рівні капіталізації активів в зале-

жності від розміру отриманого доходу, структури 

залученого капіталу й оптимізації грошових пото-

ків. На наш погляд, оптимізація співвідношення 

формування фінансових ресурсів підприємств аг-

рарного сектору економіки може бути забезпечена 

на основі таких критеріїв: забезпечення максима-

льної доходності власного капіталу на основі виді-

лення конкурентних переваг сільгоспвиробників; 

забезпечення державної підтримки відтворюваль-

ного процесу капіталу; забезпечення залучення 

інвестиційних ресурсів; збільшення капіталізації за 

рахунок довгострокової стратегії розвитку.  
За сучасних ринкових умов господарювання, 

раціональне управління фінансовими ресурсами 

аграрних підприємств розглядається як процес 

управлінських дій у сфері формування та викорис-

тання грошових коштів, зокрема формулювання 

задач управління фінансовими ресурсами підпри-

ємств; прийняття управлінських рішень щодо ефе-

ктивного використання фінансових ресурсів; оп-

тимізація джерел формування фінансових ресурсів 

та розробка заходів з розподілу та контролю фі-

нансових ресурсів для забезпечення діяльності 

підприємства в межах виконання поточних зо-

бов’язань. 
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