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У статті досліджено наукові підходи до визначення комплексної оцінки фінансового стану сільськоJ

господарських підприємств. Наведено авторські визначення категорій "фінансовий стан підприємства"

та "комплексна оцінка фінансового стану". Визначено об'єкти комплексної оцінки фінансового стану

сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано елементи комплексної оцінки фінансового стану

сільськогосподарських підприємств.

Запропоновано авторську методику комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських

підприємств (багатофакторна модель), що дозволяє об'єктивно оцінити наявність, розміщення й ефекJ

тивність використання наявних ресурсів підприємства та джерела їх фінансування. Також можливо виJ

значити та оцінити стабільний, нестабільний та кризовий фінансовий стан сільськогосподарських

підприємств.

Встановлено переваги впровадження комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських

підприємств. Здійснено апробацію запропонованих методичних підходів комплексної оцінки фінансоJ

вого стану (багатофакторна модель) у сільськогосподарських підприємствах України.

In the article, scientific approaches to determining a comprehensive assessment of the financial condition of

agricultural enterprises are investigated. Various scientific approaches to understanding the essence of the

"financial condition of the enterprise" are investigated. The essence of the concept of "financial condition of the

enterprise" and the recommendations for its assessment in the current legislation of Ukraine are investigated.

The author's definition of the category "financial condition of the enterprise" is given which reflects the presence,

placement and effective use of assets, equity and borrowed capital on a specific date. The main methods for

assessing the financial condition of enterprises are determined.

The main tasks for a comprehensive assessment of the financial condition of enterprises are indicated. The

author's definition of the category "comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise"

reflecting the study of the system of indicators characterizing the object, the financial and economic activities of

agricultural enterprises: the current state, working conditions and future prospects is given.

An author's methodology is proposed for a comprehensive analysis of the financial condition of agricultural

enterprises (multivariate model), which allows you to objectively assess the availability, location and efficiency

of use of existing enterprise resources and sources of financing.

The multivariate model includes a system of indicators: absolute liquidity ratio, quick liquidity ratio, financial

autonomy ratio, longJterm liabilities and collateral ratio, current liabilities and collateral ratio, equity capital

mobility ratio, reserves ratio with own working capital, profitability ratio, profitability ratio, the ratio of receivables

and payables. Regulatory ratios for a system of indicators are proposed. It is also possible to identify and assess

the stable, unstable and crisis financial condition of an agricultural enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкових відносин досягнення розвитку

сільськогосподарських підприємств в Україні залежить
від їхньої здатності адаптуватися до змін навколишнь$
ого середовища.

Проведення комплексної оцінки фінансового ста$
ну викликане потребою інформаційного, методологіч$
ного та організаційного забезпечення обгрунтування та
прийняття управлінських фінансових рішень про фінан$
сування різних видів діяльності підприємства в корот$
ко$ та довгостроковій перспективах [11, с. 89].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико$методологічні аспекти фінансового ста$

ну підприємств висвітлені в працях О. Я. Базілінської [1];
К.В. Бородкіна, Б.Г. Преображенського [2]; Дж. Крей$
га, К. Мурса [5]; К. Хафеза, Й.Б. Чжана, Н. Малака [6];
В.В. Ковальова [7]; Р.О. Костирка [8]; К.Х. Лауа, М. Шо$
ліхіна [10]; Ю.М. Маляр, Т.Є. Рубан [14] та інших нау$
ковців. Автори по$різному визначають категорію
"фінансовий стан підприємства" та мають різні точки
зору на показники, що характеризують фінансовий стан.
Це потребує подальшого теоретичного та методичного
опрацювання комплексної оцінки фінансового стану
сільськогосподарських підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності категорій "фінан$

совий стан підприємства". Розробка методики комплек$
сної оцінки фінансового стану сільськогосподарських
підприємств в Україні. Здійснити комплексну оцінку
фінансового стану сільськогосподарських підприємств
України.

The advantages of introducing a comprehensive assessment of the financial condition of agricultural

enterprises are established. The proposed methodological approaches for a comprehensive assessment of the

financial condition (multivariate model) were tested in agricultural enterprises of Ukraine.

Ключові слова: фінансовий стан, оцінка, комплексна оцінка, багатофакторна модель, нормативні коефі�
цієнти, сільськогосподарські підприємства.

Key words: financial condition, analysis, comprehensive assessment, multivariate model, regulatory ratios,
agricultural enterprises.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У наукових працях вітчизняних [1—2; 7—9; 13—14;
17—18; 20; 22—23] та зарубіжних [3 — 6; 10; 15; 19] ав$
торів існують різні теоретичні підходи щодо визначен$
ня сутності поняття "фінансовий стан підприємства". У
визначеннях фінансового стану підприємства науковці
виділяють такі параметри, як: система фінансових та не$
фінансових показників; використання фінансових ре$
сурсів; конкурентоспроможність; ділова активність;
ефективність виробничо$фінансової діяльності; ефек$
тивність функціонування механізмів економічної систе$
ми; стан капіталу в процесі його кругообігу; викорис$
тання засобів (активів); використання капіталу; взаємо$
відносини з іншими господарюючими суб'єктами у діло$
вому співробітництві та інші [12, с. 152].

Отже, серед науковців відсутня єдина точка зору
щодо визначення поняття "фінансовий стан підприєм$
ства" та основних показників оцінки фінансового стану
підприємства [12, с. 153].

Сутність поняття "фінансовий стан підприємства" та
рекомендації щодо проведення його оцінки наведено у
чинному законодавстві України, зокрема у наказі
Міністерства фінансів України та Фонду державного
майна України "Про затвердження Положення про по$
рядок здійснення аналізу фінансового стану під$
приємств, що підлягають приватизації" та в затвердже$
ному листі Державною податковою адміністрацію Ук$
раїни "Щодо методичних рекомендацій по аналізу
фінансово$господарського стану підприємств та орга$
нізацій" (рис. 1).

Дослідження нормативних документів свідчить про
відсутність єдиних підходів щодо трактування поняття

"фінансовий стан підприємства" у
чинному законодавстві України.

Запропоновано авторське ви$
значення поняття "фінансовий стан
підприємства", яке відображає "на$
явність, розміщення та ефективне
використання активів, власного і по$
зичкового капіталу на конкретну
дату" [12, с. 153].

Нині виділяють поняття "аналіз"
та "оцінка" фінансового стану
підприємства.

Термін "аналіз" утворилося від
давньогрецького "analisys". Це метод
дослідження, суть якого полягає в
мисленому або практичному розчле$
нуванні об'єкта дослідження на
складові частини [1, с. 5].

Окремі автори вважають, що
аналіз — це розкладання досліджу$
ваного об'єкта або процесу на ок$
ремі складові частини, елементи,
внутрішньо властиві цьому об'єкту.
B традиційному розумінні аналіз —
це метод дослідження шляхом роз$

Рис. 1. Сутність поняття "фінансовий стан підприємства" у чинному
законодавстві України

Джерело: узагальнено автором за даними [16; 21].
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членування складних явищ на складові частини [8, с. 19].
У широкому науковому розумінні поняття аналіз —

це метод наукового дослідження (пізнання) і оцінки
явищ і процесів, в основі якого лежить вивчення скла$
дових частин, елементів досліджуваної системи. В еко$
номіці, складовим елементом якої є фінанси, аналіз за$
стосовується з метою виявлення сутності, закономірно$
стей, тенденцій та оцінки економічних і соціальних про$
цесів, вивчення фінансово$господарської діяльності на
всіх рівнях (на рівні підприємства, організації, об'єднан$
ня, галузі в масштабі країни) і в різних сферах відтво$
рення (матеріальному виробництві, розподілі, обміні і
споживанні) [8, с. 19].

Термін "аналіз" деякі науковці трактують у загаль$
ному розумінні як процес уявного чи фактичного розк$
ладання цілого на складові частини для пізнання його
внутрішньої природи. В загальному випадку аналіз —
це метод наукового дослідження, за допомогою якого
вивчаються причинно$наслідкові зв'язки і залежності
між явищами та процесами [20, с. 11].

На думку Г.О. Крамаренко та О.Є. Чорної, аналіз —
метод дослідження, що полягає в розгляді окремих
сторін, властивостей, складових частин предмета ана$
лізу [9, с. 332].

Аналіз фінансового стану — це глибоке, науково
обгрунтоване дослідження фінансових ресурсів в єди$
ному виробничому процесі. Для проведення фінансово$
го аналізу необхідно:

— володіти його інструментарієм;
— мати відповідне інформаційне забезпечення;
— мати в своєму розпорядженні кваліфікований

штат аналітиків [9, с. 7].
О.О. Томілін вважає, що фінансовий стан підприє$

мства і його стабільність значною мірою залежать від

того, яке майно є в розпорядженні підприємства, в які
активи вкладено капітал і який дохід вони йому прино$
сять [18, c. 1151].

У сучасних наукових дослідженнях виділяють чоти$
ри групи методів оцінки фінансового стану підприємств
(рис. 2).

А.Д. Шеремет вважає, що комплексний аналіз — це
сукупність певних принципів, методів і прийомів все$
бічного вивчення господарської діяльності підприємства
[22, с. 18].

На думку В.В. Ковальова, комплексний аналіз діяль$
ності підприємства — сукупність аналітичних процедур,
що дозволяють зробити всебічну оцінку фінансово$гос$
подарської діяльності підприємства у відповідності із за$
даною цільовою функцією в рамках обгрунтування
рішень оперативного, тактичного та/або стратегічного
характеру. Подібний аналіз не зводиться до обов'язко$
вого використання лише вартісних оцінок; головне тут
— комплексність, тобто широта охоплення аналітични$
ми процедурами та оцінками всіх сторін діяльності
підприємства [7, с. 31 — 32].

Р.О. Костирко вважає, що комплексний фінансовий
аналіз, будучи елементом системи забезпечення менед$
жменту, спрямований на виявлення та аналіз проблем у
діяльності підприємства, оцінку поточного і перспектив$
ного фінансового стану [8, с. 591].

Комплексний фінансовий аналіз повинен відіграва$
ти роль інструменту оцінки фінансового стану і прий$
няття рішень щодо вибору стратегії стійкого розвитку
підприємства. Він повинен забезпечувати, з одного боку,
інформацією про поточний фінансовий стан і визнача$
ти несприятливі тенденції фінансового стану підприєм$
ства, а з іншого — оцінювати резерви зростання потен$
ціалу його стійкого розвитку [8, с. 591].

Комплексний фінансовий ана$
ліз спрямований на виявлення та
аналіз проблем у діяльності під$
приємства, оцінку поточного і
перспективного стану, його силь$
них і слабких сторін, оцінку ре$
зервів потенціалу стійкого роз$
витку [8, с. 655].

Як вважає О.О. Шеремет, ком$
плексний фінансовий аналіз — су$
купність заходів, спрямованих на
збір, консолідацію, узагальнення
та обробку вхідної фінансової
інформації, з метою ідентифікації
економічного потенціалу об'єкта
аналізу, а також форма подання
результатів такої ідентифікації
[23, с. 167].

Комплексний фінансовий ана$
ліз повинен дати повну, всебічну
та об'єктивну оцінку стану під$
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Якісні методики, які підрозділяються на методики вертикального, 
горизонтального аналізу, аналізу ліквідності балансу та 
формалізовані анкетні схеми

Коефіцієнтний аналіз, який базується на розрахунку відносних 
показників на основі даних статистичної фінансової звітності 

Інтегральні методики оцінки фінансового стану 
підприємства передбачають синтезування фінансових індикаторів  
в комплексні конструкції

Трансформаційні, що направлені на перетворення звітності в  
більш зручний для сприйняття вид 

Рис. 2. Методи оцінки фінансового стану підприємств

Джерело: узагальнено автором за даними [2; 14, с. 190].

Рис. 3. Елементи комплексної оцінки фінансового стану
сільськогосподарських підприємств

Джерело: авторська розробка.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/202086

приємства. Він спрямований на
підтримання фінансової стійкості,
ліквідності та платоспроможності
підприємства і забезпечення ефек$
тивності господарювання у довго$
строковій перспективі [13, с. 288].

На думку Б.М. Литвина та
М.В. Стельмаха, комплексний фі$
нансовий аналіз служить для виз$
начення економічного потенціалу
підприємства, обгрунтування рі$
шень стратегічного характеру,
інформаційного забезпечення по$
треб фінансового планування, для
розробки інвестиційних проектів
та прийняття рішень щодо фінан$
сування, надання кредиту, його об$
сягів та умов [13, с. 288].

Комплексний фінансовий ана$
ліз використовується власниками
для обгрунтування рішень страте$
гічного характеру, менеджерами
підприємства — для інформаційно$
го забезпечення потреб оператив$
ного фінансового планування [20,
с. 261].

Комплексний фінансовий
аналіз відповідає вимогам виконан$
ня таких завдань:

— залучення фінансових ре$
сурсів;

— пошук високорентабельних
проєктів;

— оцінка доцільності інвесту$
вання;

— оцінка надійності партнерів;
— оптимізація фінансової

діяльності підприємства;
— фінансове оздоровлення

підприємства [13, с. 289].
На думку Г.О. Крамаренко та

О.Є. Чорної, комплексна оцінка
характеризується значенням кон$
кретного показника, який синтезує
певні сторони діяльності об'єкта
дослідження, отриманого на основі
математичної обробки системи
окремих показників. Комплексна
оцінка використовується у по$
рівняльному аналізі для визначен$
ня рейтингу підприємств на
підставі вибору найкращого з них
[9, с. 323].

Г.В. Савицька вважає, що ком$
плексна оцінка фінансового стану
підприємства базується на системі фінансових ко$
ефіцієнтів, що характеризують структуру джерел фор$
мування капіталу і його розміщення, рівновагу між ак$
тивами та пасивами (зобов'язаннями) підприємства,
ефективність і інтенсивність використання капіталу,
ліквідність і якість активів, його інвестиційну приваб$
ливість і т. д. [17, с. 598].

О.О. Шеремет вважає, що комплексна оцінка фінан$
сового стану підприємства передбачає визначення еко$
номічного потенціалу суб'єкта господарювання або,
іншими словами, вона дає змогу забезпечити ідентифі$
кацію його місця в економічному середовищі [23, с. 138].

Комплексна оцінка фінансового стану спрямований
на виявлення і оцінку фінансово$господарської діяль$
ності сільськогосподарського підприємства, оцінку по$
точного та перспективного фінансового стану. А також
є інструментом оцінки фінансового стану та прийняття
рішень по вибору стратегії розвитку сільськогоспо$
дарського підприємства.

Об'єктами комплексної оцінки фінансового стану
сільськогосподарського підприємства є фінансові про$
цеси та кінцеві фінансові результати його діяльності, які
складаються під впливом зовнішніх та внутрішніх чин$
ників одержують відображення через систему еконо$
мічної інформації.

На думку автора, "під комплексною оцінкою фінан$
сового стану слід розуміти дослідження системи показ$
ників, які характеризують об'єкт, фінансово$госпо$
дарську діяльність сільськогосподарських підприємств:
теперішній стан, умов роботи та майбутніх перспектив".

Виходячи з цього, комплексна оцінка фінансового
стану сільськогосподарського підприємства повинна
включати такі елементи (рис. 3).

Застосування в сільськогосподарських підприємствах
комплексної оцінки фінансового стану (багатофактор$
на модель) дозволяє об'єктивно оцінити наявність, роз$
міщення й ефективність використання наявних ресурсів
підприємства та джерела їх фінансування (табл. 1).

Показники Формула для розрахунку Умовні позначення 
Норма-
тивний 

коефіцієнт
ФСп = Х1 · 0,055 + Х2 · 0,109 + Х3 · 0,164 + Х4 · 0,145 + Х5 · 0,127 + Х6 · 0,073 + Х7 · 0,091 + 

+ Х8 · 0,018 + Х9 · 0,036 + Х10 · 0,182 
Х1 Коефіцієнт 

абсолютної 
ліквідності (Кал) 

ПЗЗ
ПФІ+ГЕ=Кал  

ГЕ – гроші та їх еквіваленти, грн; 
ПФІ – поточні фінансові 
інвестиції, грн; 
ПЗЗ – поточні зобов’язання і 
забезпечення, грн 

0,055 

Х2 Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності (Кшл) 

ПЗЗ
ІОА+ДЗ+ПФІ+ГЕ

=Кшл
 

ГЕ – гроші та їх еквіваленти, грн; 
ПФІ – поточні фінансові 
інвестиції, грн; 
ДЗ – дебіторська заборгованість, 
грн; 
ІОА – інші оборотні активи, грн; 
ПЗЗ – поточні зобов’язання і 
забезпечення, грн 

0,109 

Х3 Коефіцієнт 
фінансової 
автономії (Кфа) 

ВБ
ВК=Кфа  ВК – власний капітал, грн; 

ВБ – валюта балансу, грн 
0,164 

Х4 Коефіцієнт 
довгострокових 
зобов’язань і 
забезпечень (Кдзз) 

ПК
ДЗЗ

=Кдзз  ДЗЗ – довгострокові зобов’язання 
і забезпечення, грн; 
ПК – позиковий капітал, грн 

0,145 

Х5 Коефіцієнт 
поточних 
зобов’язань і 
забезпечень (Кпзз) 

ПК
ПЗЗ=Кпзз  ПЗЗ – поточні зобов’язання і 

забезпечення, грн; 
ПК – позиковий капітал, грн 

0,127 

Х6 Коефіцієнт 
маневреності 
власного капіталу 
(Кмвк) 

ВК
ВОК=Кмвк  ВОК – власні оборотні кошти, 

грн; 
ВК – власний капітал, грн 

0,073 

Х7 Коефіцієнт 
забезпеченості 
запасів власними 
оборотними 
коштами (Кззвок) 

ЗПБА
ВОК=Кззвок  ВОК – власні оборотні кошти, 

грн; 
ЗПБА – запаси і поточні 
біологічні активи, грн 

0,091 

Х8 Коефіцієнт 
рентабельності 
діяльності (Крд) 

ЧД
ЧФР=Крд  ЧФР – чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток), грн; 
ЧД – чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції сільського 
господарства, грн 

0,018 

Х9 Коефіцієнт 
рентабельності 
активів (Кра) 

А
ЧФР=Кра  ЧФР – чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток), грн; 
А – активи, грн 

0,036 

Х10 Коефіцієнт 
співвідношення 
дебіторської та 
кредиторської 
заборгованості 
(Кдкз) 

КЗсв
ДЗсв

=Кдкз  ДЗсв – середньорічна величина 
дебіторської заборгованості, грн; 
КЗсв – середньорічна величина 
кредиторської заборгованості, 
грн 

0,182 

При ФСп ≥ 0,725 – стабільний фінансовий стан сільськогосподарського підприємства. 
При ФСп ≥ 0,442 (до 0,725) – нестабільний фінансовий стан сільськогосподарського підприємства. 
При ФСп ≤ 0,442 – кризовий фінансовий стан сільськогосподарського підприємства. 

Таблиця 1. Багатофакторна модель оцінки фінансового стану
сільськогосподарських підприємств

Джерело: авторська розробка.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

87www.economy.in.ua

З метою апробації запропонованих методичних
підходів проведена комплексна оцінка фінансового ста$
ну окремих сільськогосподарських підприємствах Пол$
тавської області. Встановлено, що стабільний фінансо$
вий стан мають сільськогосподарські підприємства: ТОВ
"Востокстройгаз", ТОВ "Елеватор "Чиста Криниця",
ТОВ "Гарант$2005", ТОВ "Союз$Терра$3", СТОВ
"Спілка селян "Тростянець", ТОВ "Компанія Фармко",
ТОВ "Савинці", СТОВ "Спілка селян "Мусіївське". Не$
стабільний фінансовий стан в таких підприємствах, як:
ПП "імені Калашника", ДП "ДГ "Степне" Інституту сви$
нарства і АПВ НААН" на них необхідно здійснювати
заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану
(рис. 4).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наявність у науковій літературі різних підходів до
розуміння сутності фінансового стану підприємства
призводить до обмеження практичних аспектів у ході
проведення комплексної оцінки фінансового стану. По$
передження негативних кризових явищ у сільськогос$
подарських підприємствах є можливим за систематич$
ної комплексної оцінки рівня фінансового стану (ста$
більний, нестабільний та кризовий).

Фінансовий стан сільськогосподарських під$
приємств залежить від результатів виробничої, комер$
ційної та фінансово$господарської діяльності. Комплек$
сна оцінка фінансового стану (багатофакторна модель)
сільськогосподарського підприємства є інструментом,
який дає можливість оцінити поточний та перспектив$
ний стан підприємства, встановити його платоспро$
можність на підставі використання симтеми показників
(коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швид$
кої ліквідності, коефіцієнт фінансової автономії, ко$
ефіцієнт довгострокових зобов'язань і забезпечень, ко$
ефіцієнт поточних зобов'язань і забезпечень, коефіцієнт
маневреності власного капіталу, коефіцієнт забезпече$
ності запасів власними оборотними коштами, коефіцієнт
рентабельності діяльності, коефіцієнт рентабельності
активів, коефіцієнт співвідношення дебіторської та кре$
диторської заборгованості).
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