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У статті розглянуто основні підходи та методи оцінки фінансових результатів сільсько-
господарських підприємств, аналіз його фінансового стану як основного індикатора фінан-
сової стабільності та інвестиційної привабливості. Узагальнено підходи щодо класи-
фікації видів аналізу господарської та фінансової діяльності, виокремлено фактори впливу 
на індикатори, що характеризують стан і перспективи розвитку досліджуваних об’єктів. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-

в’язання найгостріших проблем економічної та продо-

вольчої безпеки України пов’язане зі станом, роз-

витком та економічною ефективністю всього комп-

лексу виробництва сільськогосподарської продукції. 

Інакше кажучи, організаційні основи управління як 

фінансами аграрного сектору економіки, так і побу-

дова та злагоджена робота фінансового механізму 

сільськогосподарського підприємства повинні відпо-

відати сучасним пріоритетам та тенденціям ринку. А 

задля розвитку конкурентоспроможності й утримання 

вже зайнятих сегментів продовольчого ринку підпри-

ємства агросектору повинні контролювати й підвищу-

вати економічну та фінансову ефективність своєї 

діяльності. 

Економічна діяльність необхідна для того, щоб 

перетворювати ресурси в потрібні для людини еко-

номічні блага – товари та послуги, що задовольняють 

ту чи іншу потребу людини і наявні в розпорядженні 

суспільства в обмеженій кількості. Проте сама по собі 

ефективність діяльності суб’єкта господарювання 

безпосередньо визначає його загальний фінансовий 

стан. Для оцінки фінансової позиції, отриманих 

результатів та планування можливостей підприємства 

застосовується ціла низка достатньо традиційних 

показників результативності фінансово-господарської 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-

ня теорії й методики аналізу фінансових результатів 

сільськогосподарських підприємств були й залиша-

ються предметом вивчення як зарубіжних, так і 

вітчизняних учених. Основу досліджень у зазначе-

ному напрямі становлять роботи таких провідних 

вітчизняних науковців, як К. Безверхого, М. Бєлго-

родцева, В. Колоска, Я. Ходової, Л. Поливанової, та 

зарубіжних учених: В.  Паретто, Й. Шумпетера,  

М. Х. Месконе, М. Альберта та інших. Проте велика 

кількість публікацій говорить про актуальність щодо 

методики та єдиного підходу анілізу фінансових 

результатів сільськогосподарських підприємств. 

Так, дослідники В. Колосок і Я. Ходова вважають, 

що вивчення фінансового становища підприємства 

потребує інформації про його економічні ресурси, 

фінансову структуру, ліквідність і платоспромож-

ність, а також здатність адаптуватися до змін зов-

нішнього середовища, у якому воно функціонує. 

Стандартом інформації про фінансове становище 

підприємств та ефективність їхньої діяльності висту-

пає фінансова звітність [5]. 

К. Безверхий вважає неповною оцінку можливос-

тей підприємства тільки з фінансової точки зору. 

Автор звертає увагу на обов’язкове впровадження 

показників соціального обліку та прогнозує, що в 

Україні може отримати розвиток континентально-

європейська модель, що передбачає наявність норма-

тивно-правових актів, які регулюють соціальну та 

екологічну діяльність економічного суб’єкта. Без ураху-

вання того чи іншого аспекту підприємство не може 

вважатися конкурентоспроможним чи розраховувати 

на підтримку держави або місцевих органів влади [2]. 

Специфічним є підхід Р. Назарбаєвої, яка вважає, 

що практикою продиктована необхідність пошуку 

більш загального показника, ніж фінансовий резуль-

тат, який відображав би стан майна й динаміку статут-

ного капіталу, що дає цілісну картину фінансової 

спроможності підприємства. Вона називає таким 

показник глобальної фінансової результативності [7]. 

М. Бєлгородцева у своїх дослідження робить 

висновок, що оцінка фінансового результату не може 

розглядатися окремо від формування доходів і витрат, 
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а також без урахування їхнього впливу на визначення 

собівартості товарів, робіт або послуг. При цьому 

достовірність і точність обліку доходів і витрат, 

визначення їхньої приналежності до виду діяльності є 

визначальним чинником формування ціни й собівар-

тості продукції або послуги [3]. 

Л. Поливанова пропонує запровадити систему 

моніторингу фінансових результатів підприємств. 

Необхідно використовувати загальнонаукові методи 

індукції (на етапі збору, систематизації й обробки 

інформації для побудови системи моніторингу фінан-

сових результатів підприємств) та дедукції (у процесі 

теоретичного осмислення проблеми), а також абстра-

гування та конкретизації [9]. 

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-

нення й подальший розвиток теретико-методичних 

підходів оцінки фінансових результатів діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналі-

зуючи сучасні реалії на рівні економіки, бізнес-мож-

ливостей, розвитку підприємства можна впевнено 

сказати, що будь-яка господарська діяльність почина-

ється із систематичного вивчення для успішного й 

ефективного управління нею. Задля цього сучасний 

менеджер повинен обов’язково володіти різноманіт-

ними прийомами аналізу. Навчальні та довідкові 

видання трактують аналіз як комплексне глибоке 

вивчення роботи сільськогосподарських підприємств, 

їхніх підрозділів та інших господарських формувань 

для об’єктивної оцінки її результатів і виявлення 

можливостей подальшого підвищення ефективності 

господарювання [8]. 

Наведене визначення охоплює досить широкий 

діапазон об’єктів для аналізу. Тому суттєвого зна-

чення набуває класифікація його видів, методики дос-

лідження та підходів до його організації, що забез-

печить достатню економічність аналітичного процесу. 

Розглянемо просторові види економічного аналізу, які 

вирізняються за своїм відношенням до об’єкта 

дослідження (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Просторові види економічного аналізу 
 

Джерело: побудовано з використанням матеріалів [8]. 

 

Додамо, що внутрішній аналіз переважно спрямо-

ваний на прийняття рішень керівництвом підпри-

ємства. У цьому аспекті необхідно зауважити, що 

складовою частиною аналізу фінансових результатів є 

оцінка фінансового стану сільськогосподарського під-

приємства, його ліквідності та обґрунтування нап-

рямів підвищення та зміцнення фінансової стабіль-

ності [6]. Причини, з яких сучасні менеджери повинні 

систематично аналізувати фінансовий стан власного 

підприємства, полягають у тому, що платоспро-

можність, ліквідність та фінансова стійкості мають 

прямий вплив на дохідність будь-якого підприємства і 

розмір його прибутку. Сучасні теоретики виокремлю-

ють специфічні прийоми фінансового аналізу (рис. 2). 

Зважимо на те, що загальна картина про стан 

суб’єкта господарювання може скластися тільки за 

умови комплексного підходу до вивчення й оцінки 

тих показників, які найповніше характеризують 

фінансовий результат його господарювання (рис. 3). 
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Рис. 2. Прийоми фінансового аналізу 
 

Джерело: побудовано з використанням матеріалів [10]. 

 

Окремо зупинимося на таких індикаторах комп-

лексної оцінки фінансових результатів діяльності 

суб’єкта господарювання, як дохідність і рентабель-

ність. 

 

 
 

Рис. 3. Показники та фактори фінансового стану підприємства 
 

Джерело: побудовано автором. 

 

У табл. 1 згруповано фактори, які мають вплив на 

основні фінансові показники аграрних підприємства. 

Безумовно, нами представлено далеко не всі фактори 

впливу на основні фінансові показники. 
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Таблиця 1 

Фактори впливу на основні фінансові показники за умови комплексного  

аналізу фінансових результатів підприємства 
 

Показники  Фактори впливу 

Чистий 

прибуток 

 обсяг виручки від реалізації продукції; 

 рівень собівартості; 

 рівень рентабельності продукції; 

 фінансові результати та витрати від операційної звичайної діяльності; 

 величина податку на прибуток та інших податків, що виплачуються з прибутку 

Дохідність 

підприємства 

 обсяги виробництва за рік; 

 порівняння з планом та попередніми періодами; 

 враховується постійне підвищення цін; 

 застосовується індексація цін 

Рівень 

рентабельності 

 співвідношення вкладених коштів та отриманих прибутків; 

 використання власних фінансових джерел; 

 залучення зовнішніх інвестицій і наявність власного капіталу; 

 фінансова дисципліна в кредиторсько-дебіторських відносинах тощо 
 

Джерело: побудовано автором. 

 
Звертаючись до методики формування показників 

оцінки фінансового стану сільськогосподарських 
підприємств, зауважимо, що цей аналіз має загальний 
порядок визначення досліджуваних показників: 

 у першу чергу аналізується платоспроможність 
підприємства, бо стан власних і залучених активів 
характеризують не тільки ділову активність суб’єкта 
господарювання, а й потенційну можливість підпри-
ємства до розвитку та інвестиційну привабливість; 

 аналіз ліквідності формує уявлення про стан 
фінансової дисципліни, уміння розпоряджатися не 
тільки власними коштами, а також планувати кошти 
для погашення заборгованостей; 

 аналіз рентабельності надасть уявлення про 
доцільність вкладених у виробництво коштів та їхню 
окупність; 

 і насамкінець оцінка прибутковості підпри-
ємства покаже фактичний стан доцільності всього 
виробництва, його конкурентоспроможності та фінан-
сової стабільності. 

Висновки. Проведене дослідження організаційно-

методичних підходів до аналізу фінансових резуль-

татів діяльності підприємств дозволяє зазначити, що 

достовірна, вчасна й комплексна оцінка діяльності 

суб’єктів господарювання гарантують йому не тільки 

чітке уявлення про стан діяльності та фінансових 

ресурсів. 

Вважаємо, що в подальших дослідженнях необ-

хідно конкретизувати прийоми аналізу фінансових 

результатів, які, по-перше, мають вплив на фінан-

совий стан об’єкта господарювання, а по-друге, доз-

волять сучасним менеджерам сільськогосподарських 

підприємств враховувати причини негативних відхи-

лень у формуванні цих результатів, корегувати вироб-

ничі плани, вчасно локалізувати проблеми фінансо-

вого стану для відповідного впровадження управлін-

ських рішень, здійснювати пошук оптимальних 

напрямів для розвитку виробництва тощо. 
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