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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності
сільськогосподарського

підприємства.

Тому

надзвичайно

актуальним

є

проведення якісного аналізу фінансового стану аграрних підприємств, із
всебічною оцінкою ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості,
рентабельності та факторів, що зумовлюють зміну рівня даних показників.
Метою оцінки фінансового стану є пошук резервів підвищення рентабельності
сільськогосподарського виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як
основи стабільної роботи підприємства, його економічного розвитку і виконання
ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами [1].
Основними завданнями оцінки фінансового стану сільськогосподарського
підприємства є [2]:
- визначення рентабельності та фінансової стійкості;
- вивчення ефективності використання майна, забезпечення виробничого
процесу власними оборотними коштами;
- визначення ефективності використання фінансових ресурсів;
- об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та
фінансової стабільності;
- оцінка становища суб’єкта господарювання на товарному і фінансовому
ринках та кількісна оцінка його конкурентоспроможності.
Алгоритм оцінки фінансового стану включає збір та обробку необхідної
інформації, розрахунок показників зміни статей фінансових звітів, розрахунок
фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз значень фінансових коефіцієнтів з
нормативами, аналіз змін фінансових коефіцієнтів (виявлення тенденцій погіршення
або поліпшення), підготовка висновку про фінансовий стан підприємства.

Система

показників

оцінювання

фінансово-господарської

діяльності

підприємства може бути умовно поділена на 4 групи: показники фінансової
стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності.
За

своїм

змістом

і

завданням

аналіз

господарської

діяльності

сільськогосподарських підприємств майже не відрізняється від аналізу в інших
галузях національної економіки, проте він має деякі особливості в методиці його
проведення, які обумовлені специфікою цієї галузі виробництва [3]:
1) урахування впливу природно-кліматичних умов на результати
сільськогосподарського виробництва;
2) оцінка сезонного характеру сільськогосподарського виробництва;
3) урахування значної тривалості виробничого циклу;
4) оцінка якості земельних угідь сільськогосподарського підприємства;
5) відмінність від інших галузей виробництва в тому, що частина готової
продукції використовується у власному господарстві;
6) розрахунок специфічних показників, що характеризують діяльність
підприємства (врожайність, продуктивність худоби, жирність молока та ін.);
7) урахування місцезнаходження господарства, що характеризується
віддаленістю від районних і обласних центрів, автомобільних і залізничних
шляхів, підприємств – переробників сільськогосподарської продукції.
Здійснення якісного аналізу фінансового стану дає відповіді на питання,
що пов’язані з вирішенням проблем підвищення ефективності діяльності та
забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства на
ринку.
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