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У статті на матеріалах сільськогосподарських підприємств Ми-
колаївського району проведено аналіз структури капіталу і ви-
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Постановка проблеми. Фінансовий стан підприємства 
залежить від результатів його виробничої, комерційної і фі-
нансової діяльності, в т.ч. від фондовіддачі, продуктивності 
праці, рентабельності виробництва, раціонального розміщен-
ня засобів підприємства, а також від структури капіталу, тобто 
співвідношення власних та залучених джерел фінансування. 
Негативним фактором, що характеризує погіршення структу-
ри капіталу та підвищення ризику втрати фінансової стійкос-
ті, є перевищення частини позикових коштів та її збільшення. 
Це відбувається через збитковість багатьох видів продукції, у 
т.ч. тваринництва, так як власний капітал більшості сільсько-
господарських підприємств формується в результаті нерозпо-
діленого прибутку.

Аналіз останніх досліджень. Питання аналізу фінансо-
вого стану підприємства були предметом дослідження таких 
відомих вчених, як І. Бланк, К. Ізмайлова, М. Дем’яненко, А. 
Ковальов, А. Шеремет та ін. Але в працях цих вчених здебіль-
шого розглядалися теоретичні питання проведення аналізу фі-
нансового стану або наводився аналіз на прикладі окремого 
підприємства, області чи республіки. Наша мета – розглянути 
один з напрямків фінансового аналізу на прикладі декількох 
підприємств району.
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Мета статті. Проведення аналізу структури капіталу і 
діагностики фінансового стану декількох сільськогосподар-
ських підприємств Миколаївського району Миколаївської
області.

Викладення основного матеріалу. Дослідження джерел 
фінансування як основи формування активів є важливим за-
вданням аналізу фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це економічна категорія, 
що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність 
до саморозвитку. У процесі операційної діяльності підприєм-
ства відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, 
змінюється структура засобів і джерел їхнього формування, 
наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок – фі-
нансовий стан підприємства.

Дані щодо складу та структури джерел формування засо-
бів сільськогосподарських підприємств Миколаївського райо-
ну Миколаївської області у 2009 р. надаються в табл. 1.

Коментуючи дані табл. 1, можна відмітити, що в усіх під-
приємствах, крім ТОВ «Надбузьке», засоби формуються за 
рахунок власного капіталу, питома вага якого коливається 
від 43,5% в ТОВ «Надбузьке» до 95,4% в ДП «Степове». Скла-
дається власний капітал в КСП «Сонячне» і ДП «Степове» 
переважно із статутного капіталу, в ТОВ «Надбузьке» і ТОВ 
«Ковалівка» – з нерозподіленого прибутку. Питома вага нероз-
поділеного прибутку в ВАТ «Радсад» – 33,8%, у КСП «Сонячне» 
замість нерозподіленого прибутку – непокритий збиток в сумі
1252,0 тис. грн.

Залучений капітал здебільшого складається з поточних 
зобов’язань. Довгострокові зобов’язання були лише в ВАТ «Рад-
сад» (їх питома вага в сумі власних і позикових коштів склала 
17,6%) та КСП «Сонячне» (2,7%). Слід відмітити, що довгостро-
кові зобов’язання складалися не з кредитів банків, а з інших 
довгострокових зобов’язань.
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Поточні зобов’язання здебільшого складаються з кредитор-
ської заборгованості. Найбільша питома вага кредиторської 
заборгованості в загальній сумі джерел фінансування в ТОВ 
«Ковалівка» (36,5%), ТОВ «Надбузьке» (30,6%), КСП «Сонячне» 
(25,5%). Низька питома вага кредиторської заборгованості в 
ДП «Степове» (4,5%), тому що на 95,4% це підприємство фінан-
сується за рахунок власних джерел та у ВАТ «Радсад» (5,8%), 
тому що в цьому підприємстві питома вага власного капіта-
лу складає 60,4%, довгострокових зобов’язань 17,6%, доходів 
майбутніх періодів 15,9%.

Структура джерел формування майна в кожному з підпри-
ємств індивідуальна. Причому, в ТОВ «Надбузьке», ТОВ «Кова-
лівка» і ДП «Степове» складається лише з власного капіталу і 
поточних зобов’язань, в КСП «Сонячне» – з власного капіта-
лу, довгострокових і поточних зобов’язань, у ВАТ «Радсад» –
з власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань і 
доходів майбутніх періодів.

Структура джерел формування майна впливає на фінан-
совий стан підприємства, який може бути стійким, нестійким 
та кризовим.

Для діагностики фінансового стану використаємо метод 
«ККК», розроблений на кафедрі економічного аналізу і аудиту 
Миколаївського державного аграрного університету [1].

Діагностика фінансового стану сільськогосподарських 
підприємств Миколаївського району показала, що в ТОВ «Над-
бузьке» і КСП «Сонячне» критичний фінансовий стан. В ТОВ 
«Ковалівка» і ВАТ «Радсад» фінансовий стан нестійкий. Лише в 
ДП «Степове», яке на 95,4% фінансується за рахунок власних 
джерел, фінансовий стан абсолютно стійкий.

Для покращення фінансового стану потрібно КСП «Соняч-
не» покращити платоспроможність і фінансові результати, ТОВ 
«Ковалівка» і ВАТ «Радсад» – підвищити платоспроможність, 
ТОВ «Надбузьке» – покращити платоспроможність та структу-
ру капіталу, а саме, підвищити питому вагу власного капіталу, 
щоб підприємство стало незалежним від зовнішніх джерел фі-
нансування. Підвищити питому вагу власного капіталу можна 
за рахунок покращення виробничої та фінансової діяльності.
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Таблиця 2
Діагностика фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств Миколаївського 
району у 2009 році методом «ККК»
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ТОВ «Надбузьке» 0 0 20 0 20 40 критичний
ТОВ «Ковалівка» 20 0 20 0 20 60 не стійкий

ДП «Степове» 20 20 20 20 20 100 абсолютно 
стійкий

ВАТ «Радсад» 20 0 20 0 20 60 не стійкий
КСП «Сонячне» 20 0 20 0 0 40 критичний

Висновки. Дослідження показало залежність фінансово-
го стану від структури капіталу. Підприємство з найвищою 
питомою вагою власного капіталу (ДП «Степове») має найстій-
кіший фінансовий стан. Два господарства (ТОВ «Ковалівка» 
і ВАТ «Радсад») мають нестійкий фінансовий стан, вони ма-
ють порівняно низьку питому вагу власного капіталу – 51,8% 
та 60,4% (при нормативі більш 50%). Два підприємства (ТОВ 
«Надбузьке» і КСП «Сонячне») мають критичний фінансовий 
стан. Питома вага власного капіталу в ТОВ «Надбузьке» 43,5%, 
тобто нижче нормативу. В КСП «Сонячне» на кінець 2009 р. 
питома вага власного капіталу склала 71,4% (за рахунок ста-
тутного капіталу, тому що господарство в останні три роки 
отримує від господарської діяльності збитки і сума непокрито-
го збитку дорівнює 1252,0 тис. грн). Тобто у нинішніх умовах 
виживають підприємства, які переважно фінансуються за ра-
хунок власного капіталу.
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