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фінансового стану сільськогосподарського підприємства. Розглянуто основні показники, що використовують-
ся для аналізу фінансового стану сільськогосподарського підприємства.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сутність фінансового стану сіль-
ськогосподарського підприємства виража-
ється у вигляді одержаного результату від 
діяльності та окреслює перспективні напрями 
його розвитку. Необхідність аналізу та оцінки 
фінансового стану сільськогосподарських під-
приємств зумовлена тим, що велика кількість 
сучасних сільськогосподарських підприємств 
не в змозі своєчасно та якісно оцінювати свій 
фінансовий стан, у перспективі дана ситуація 
перешкоджатиме ефективному веденню гос-

подарської діяльності. У кризових умовах гос-
подарювання особливої актуальності набуває 
проблема відсутності чітких управлінських 
рішень на рівні керівництва сільськогосподар-
ського підприємства. В умовах, що склалися, 
важливим завданням є вдосконалення фінан-
сового стану підприємства за допомогою точ-
ної оцінки та прийняття своєчасних управлін-
ських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним та практичним аспектам 
аналізу фінансового стану сільськогосподар-ЕК
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ських підприємств присвячували свої праці 
вітчизняні та зарубіжні науковці: В.І. Головко, 
Н.І. Демчук, А.Г. Загородній, Н.П. Шморгун, 
В.П. Клочан, М.Я. Коробов, Г.В. Савицька, 
А.В. Череп, О.С. Ткаченко, Т.В. Калашникова, 
І.І. Туболець та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Кризові умови госпо-
дарювання на даному етапі є визначальними 
в діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств та прямо впливають на фінансовий 
результат. В умовах нестабільного серед-
овища необхідна швидка адаптація сіль-
ськогосподарських підприємств до нових 
умов господарювання. Незважаючи на те що 
питанням аналізу фінансового стану підпри-
ємства присвятила свої роботи велика кіль-
кість науковців, багато питань залишаються 
дискусійними та вимагають подальших науко-
вих досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз наявних 
теоретичних аспектів стосовно аналізу фінан-
сового стану вітчизняних сільськогосподар-
ських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних умовах господарювання 
фінансовий стан сільськогосподарських під-
приємств характеризується системою показ-
ників, які описують наявність, розміщення, рух 
і використання фінансових ресурсів. Головна 
мета проведення аналізу фінансового стану 
сільськогосподарських підприємств поля-
гає у визначенні пріоритетних напрямів для 
подальшого здійснення фінансово-господар-
ської діяльності, забезпечення прибутковості 
і збільшення виробничих потужностей підпри-
ємства.

Н.І. Демчук та І.І. Туболець зазначають, 
що більшість українських підприємств вияви-
лася не готовою до кирзових перетворень і до 
нових фінансових умов формування прибут-
ковості. Насамперед, це пояснюється браком 
досвіду функціонування підприємств за рин-
кових умов і недостатнім рівнем підготовки 
спеціалістів, що знаються на особливостях 
фінансової діяльності підприємств. За таких 
умов став об’єктивним процес занепаду біль-
шості підприємств, погіршення їхнього фінан-
сового стану і навіть припинення діяльності. 
Це, своєю чергою, призвело до погіршення 
фінансового стану сільськогосподарських під-
приємств [1, с. 39].

Розглянемо детально сутність поняття 
«фінансовий стан підприємства». Це одна з 
найважливіших характеристик результатів 

діяльності кожного підприємства, що визна-
чається взаємодією всіх складників фінансо-
вих відносин підприємства, сукупністю всіх 
виробничо-господарських факторів [2, с. 213].

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк та Т.С. Смов-
женко стверджують, що фінансовий стан – це 
стан економічного суб’єкта, що характеризу-
ється наявністю в ньому фінансових ресурсів, 
забезпеченістю коштами, необхідними для 
господарської діяльності, підтримання нор-
мального режиму праці та життя, здійснення 
грошових розрахунків з іншими економічними 
суб'єктами [3, с. 311]. Ми вважаємо, що дане 
визначення не повною мірою характеризує 
сутність поняття «фінансовий стан підприєм-
ства».

На противагу вищенаведеним тверджен-
ням І.С. Герасимова зазначає, що фінансовий 
стан являє собою сукупність показників, що 
відображають наявність, розміщення та вико-
ристання фінансових ресурсів [4, с. 80]. 

Отже, проаналізувавши різні підходи 
науковців до трактування сутності поняття 
«фінансовий стан підприємства», зауважимо, 
що вони зводяться до важливості проведення 
його діагностики для ефективності та прибут-
ковості.

Сутність фінансового стану сільськогоспо-
дарських підприємств полягає у можливості 
підприємства активно розвивати виробничу 
діяльність в умовах нестабільного економіч-
ного середовища. 

Н.П. Шморгун та В.І. Головко основними 
завданнями аналізу фінансового стану сіль-
ськогосподарських підприємств визначають 
[5, с. 240]:

- аналіз ефективності використання 
майна (капіталу) підприємства, забезпечення 
підприємства власними оборотними коштами;

- аналіз стану і динаміки ліквідності, пла-
тоспроможності та фінансової стійкості під-
приємства;

- аналіз рентабельності підприємства та 
кількісну оцінку його конкурентоспроможності;

- аналіз стану підприємства на фінансо-
вому ринку;

-  пошук резервів підвищення рентабель-
ності виробництва.

Ресурсне забезпечення виробничого про-
цесу сільськогосподарського підприємства 
відбувається завдяки досвідченому менедж-
менту в галузі фінансів підприємства, що 
формує його стійкий фінансовий стан. Досвід-
чений менеджмент у галузі фінансів підпри-
ємства є важливим складником господарської 
діяльності, він покликаний забезпечувати 
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надходження і раціональне використання гро-
шових ресурсів.

Результатом взаємодії всіх елементів сис-
теми економічних відносин сільськогосподар-
ського підприємства є сукупність виробничо-
господарських факторів, які характеризуються 
системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання ресур-
сів. Часто виникають ситуації, коли через 
об’єктивні причини тимчасово погіршуються 
основні показники, які характеризують плато-
спроможність, фінансову стійкість, прибутко-
вість, що є проявом ознак окремих видів криз 
[6, с. 156].

Аналіз економічної літератури свідчить, 
що на сучасному етапі відсутня ефективна 
методика оцінки фінансового стану підприєм-
ства. Велика кількість сільськогосподарських 
підприємств використовує у своїй діяльності 
застарілі методи аналізу фінансового стану, 
яким властиві вибіркова оцінка результатів 
діяльності суб’єкта господарювання та вели-
кий обсяг розрахунків і вихідних параметрів 
оцінки, що ускладнює процес оцінки фінансо-
вого стану підприємства.

Метод аналізу динаміки та структури показ-
ників фінансової звітності є одним із головних 
методів оцінки фінансового стану сільськогос-
подарського підприємства.

В.П. Клочан запропонував методику, за 
допомогою якої аналіз фінансового стану під-
приємства оцінюється системою показників 
абсолютної ліквідності, швидкої ліквідності, 

автономності (незалежності), покриття і рен-
табельності активів [7, с. 87].

М.Я. Коробов стверджує, що фінансовий 
стан підприємства потрібно також оцінювати 
з позиції ймовірності банкрутства, оскільки 
розрахунок показників, що характеризують 
рівень імовірності банкрутства підприємства, 
дає змогу своєчасно виявити недосконалість 
та попередити банкрутство [8, с. 401]. 

Ми вважаємо, що наявні методики оцінки 
фінансового стану підприємства не дають 
можливості повною мірою достовірно оцінити 
фінансовий стан сільськогосподарського під-
приємства. Саме тому в умовах, що склалися, 
виникає необхідність у комплексній оцінці 
фінансового стану сільськогосподарських 
підприємств, яка забезпечить оперативний 
та якісний аналіз фінансового стану підпри-
ємства. Етапи, за якими доцільно проводити 
аналіз фінансового стану сільськогосподар-
ського підприємства, наведено на рис. 1.

Г.В. Савицька серед основних показників 
аналізу фінансового стану підприємства роз-
глядає також ступінь фінансової незалеж-
ності підприємства (фінансової автономії) 
[9, с. 382], а А.В. Череп та Л.А. Кириченко – 
показники ринкової вартості [10, с. 234].

Зазвичай аналіз фінансового стану сіль-
ськогосподарських підприємств здійсню-
ється на основі співставлення фактичних і 
нормативних значень основних показників. 
Найбільш важливі показники для здійснення 
діагностики фінансового стану сільськогоспо-

  

Аналіз фінансового стану сільськогосподарського 
підприємства 
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аналіз майнового стану 

аналіз ліквідності 

аналіз фінансової стійкості 

аналіз ділової активності 

аналіз рентабельності ділової активності 

Рис. 1. Основні етапи аналізу фінансового стану  
сільськогосподарського підприємства 

Джерело: розроблено авторами на основі [11]
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дарського підприємства та їх нормативні зна-
чення наведено в табл. 1.

Досліджуючи методи аналізу фінансових 
звітів сільськогосподарського підприємства, 
доцільно виділити шість основних: 

- горизонтальний аналіз – порівняння кож-
ної позиції звітності з попереднім періодом;

- вертикальний аналіз – визначення струк-
тури підсумкових фінансових показників із 
виявленням впливу кожної позиції звітності на 
результат у цілому;

- трендовий аналіз – порівняння кожної 
позиції звітності з низкою попередніх періодів 
і визначення тренду, тобто основної тенденції 
динаміки показника, очищеної від випадкових 
впливів та індивідуальних особливостей окре-
мих періодів. За допомогою тренду формують 
можливі значення показників у майбутньому, 
отже, ведеться перспективний прогнозний 
аналіз; 

- аналіз відносних показників (коефіцієн-
тів) – розрахунок стосунків між окремими пози-
ціями звіту або позиціями різних форм звіт-
ності, визначення взаємозв'язаних показників;

- порівняльний аналіз – внутрішньогоспо-
дарський аналіз зведених показників звітності 
за окремими показниками підприємства, під-
розділів і міжгосподарський аналіз показників 
даного підприємства з показниками конкурен-
тів і середніми господарськими даними;

- факторний аналіз – аналіз впливу окре-
мих чинників на результативний показник за 

допомогою детермінованих або стохастичних 
прийомів дослідження [12, с. 104].

Послідовність аналізу фінансового 
стану сільськогосподарського підприємства 
включає в себе збір необхідних даних, їх 
обробку, розрахунок показників зміни статей 
фінансових звітів, розрахунок фінансових 
коефіцієнтів, порівняльний аналіз значень 
фінансових коефіцієнтів із нормативними 
значеннями, аналіз зміни фінансових коефі-
цієнтів, формулювання висновків стосовно 
фінансового стану сільськогосподарського 
підприємства.

Висновки з цього дослідження. Резуль-
тати проведеного дослідження свідчать про 
те, що ефективна фінансово-господарська 
діяльність сільськогосподарського підпри-
ємства є його основою. Думки науковців 
стосовно трактування сутності поняття 
фінансового стану підприємства зводяться 
до потреби постійного проведення його 
аналізу для забезпечення прибуткової 
діяльності. Належний рівень фінансового 
стану сільськогосподарського підприємства 
зазвичай має тимчасовий характер, адже 
діагностика фінансового стану за допомо-
гою співставлення показників фактичних із 
нормативними повинна проводитися без-
перервно. Проведення цих заходів сприяє 
забезпеченню необхідною інформацією сто-
совно фінансового стану підприємства всіх 
учасників виробничого процесу.

Таблиця 1
Показники для аналізу фінансового стану сільськогосподарського підприємства

Показник Нормативне значення
Показники фінансової стійкості 

1. Коефіцієнт автономії > 0,5
2. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,6 – 0,7

Показники ліквідності
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,8
3. Коефіцієнт покриття 2

Показники ділової активності
1. Обертання кредиторської заборгованості, дні до 15 днів
2. Обертання дебіторської заборгованості, дні до 10 днів
3. Тривалість операційного циклу до 30 днів
4. Тривалість фінансового циклу до 20 днів

Показники рентабельності 
1. Коефіцієнт рентабельності продукції > 0,2
2. Рентабельність власного капіталу > 0,15
3. Рентабельність основного капіталу > 0,1
4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності > 0,8

Джерело: складено авторами на основі [11] 
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