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ВСТУП

Виникнення фінансової кризи у сільському господарстві викликані су
купністю проблем загальноекономічного та фінансового характеру. Одним із 
шляхів їх подолання та основною умовою ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання в цілому є фінансовий потенціал, який мобілізує реальні та 
приховані фінансові можливості, відіграє визначальну роль у забезпеченні 
стабільності та збалансованості фінансування їх діяльності. Фінансовий по
тенціал, на основі якого здійснюється дослідження та вирішення проблемних 
питань фінансування суб’єктів господарювання аграрної галузі, ґрунтується 
на вивченні принципів взаємодії чинників, що підпорядковані загальному фі
нансовому механізму і спрямовані на забезпечення цільових параметрів при
буткової їх діяльності. Такі тенденції, як ускладнення фінансування інвести
ційних проектів підприємств аграрної сфери, зростання вартості кредитних 
ресурсів, скорочення пільгового кредитування та державних програм фінан
сової підтримки вразили вітчизняну галузь сільського господарства. Для гос
подарюючих суб’єктів цей несприятливий розвиток подій поглибив знижен
ня їх фінансових процесів, зростання ризику фінансування та послаблення 
позицій на фінансовому ринку.

Низька оцінка фінансування вітчизняного сільськогосподарського виро
бництва в порівнянні з світовим досвідом розвитку підприємницької діяльнос
ті, захисту прав інвестора, прав інтелектуальної власності, оподаткування біз
несу пов’язані з послабленням методів регулювання сільського господарства.
І Іа заваді вирішення цього завдання гостро постає проблема подолання інфор
маційної непрозорості напрямів руху фінансових потоків, які провокують 
явище кризи фінансової стабільності галузі. Теоретико-методологічних по
ложення та методичні підходи до формування фінансового потенціалу 
суб’єктів господарювання аграрної галузі визначають актуальність досліджу
ваної проблематики з акцентом на ефективність реалізації потенційних фі
нансових резервів в структурі джерел їх фінансування.

4а структурою підручник складається з чотирьох розділів. Перший роз
діл присвячений теоретичним положенням формування фінансового потенці
алу суб’єктів господарювання аграрної галузі. Він містить узагальнення тео
ретичних підходів до визначення сутності предмету, об’єкту, функцій фінан
сового потенціалу, що базується на теорії здатності, теорії обмежень з поси- 
лспням ролі фінансових й управлінських систем в фінансово-економічному 
просторі мікрорівня. Визначено сутність поняття «фінансовий потенціал 
суб'єктів господарювання аграрної галузі». Встановлено системний інстру
ментарій фінансового потенціалу, який серед усієї сукупності інструментів 
фінансової системи, визначає індивідуальні способи прояву та наявні при
чинно наслідкові зв'язки. Головною метою фінансового потенціалу є динамі
чне спрямування значної частки фінансових ресурсів в кругообіг операційно
го інвестиційного ланцюга.


