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Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану
Киш Л. М., к.е.н., доцент
Дідик Ю.А. , 42-МОА
Вінницький національний аграрний університет
Будь-яке діюче сільськогосподарське підприємство – це цілісний майновий комплекс,
створений на основі підприємницької ідеї та сформований за рахунок матеріальних,
нематеріальних і фінансових активів. Формування такого комплексу до певної міри є процесом
нескінченним, через те що усі ресурси підприємства є вичерпними, мають строк корисної
експлуатації, або їх використання регулюється жорсткими нормами (як, наприклад, у випадку із
землею)1.
В умовах ринку усі ресурси, необхідні для ведення господарської діяльності, дістаються
приватному підприємству на платній основі. Умови такої оплати суттєво різняться в залежності
від типу ресурсу та комплексу прав, що придбавається. Тому стратегічне завдання менеджера
полягає у тому, щоб сукупні вигоди від використовуваних на постійній та/або тимчасовій
основі об’єктів власності переважали сукупні витрати на їх залучення та експлуатацію.2
Додатковий дохід від виробничих ресурсів можливий на основі різниці ринкових цін їх
залучення та вищої (порівняно з середньою) продуктивністю їх використання. Такий
позитивний результат управління власністю може бути результатом більш вдалого
технологічного комбінування ресурсів та порівняно ефективної організації виробничої
діяльності (передусім, на основі інноваційної складової підприємницької діяльності).3
В обох випадках перевищення умовним прибутком, що відноситься до то чи іншого
ресурсу, чи ринковою їх ціною договірної ціни його залучення у підприємство визначає
вартість таких його нематеріальних активів як права користування залученим майном (майнові
права).1
Таким чином, ефективне ведення підприємством усіх видів діяльності стирає відмінності
між змістом понять "об’єкти власності", "активи підприємства" та "ресурси підприємства", тому
що підприємницьке управління об’єктами власності (представленими в них ресурсами),
орієнтоване на максимізацію корисності кожного залученого у виробництво засобу та/чи
зусилля, здатне перетворити зобов’язання підприємства щодо оплати залучених ресурсів
(пасиви) у його додаткові переваги (активи). Наслідком є наукова та законодавча класифікація
активів підприємств.
Основні характеристики активів підприємства як об’єкта управління І.А. Бланк
наводить, зокрема, в наступному визначенні: "Активи – це контрольовані підприємством
економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу, які характеризуються
детермінованою вартістю, продуктивністю і здатністю генерувати дохід, постійний обіг яких
впродовж терміну користування пов’язаний із факторами часу, ризику та ліквідності".2
Матеріальні активи – це майнові цінності підприємства, у матеріальній, речовій формі. До
них належать:
основні засоби;
незавершені капітальні інвестиції;
запаси готової продукції;
запаси виробничої сировини та матеріалів;

1. Вехи экономической мысли. Рынки факторов производства. – М.: Экономическая
школа, 1999. – Т.3. – 496 с.
2. Вільямсон, Олівер Е. Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання
контрактів / Вільямсон, Олівер Е. – К. : Вид–во "АртЕк", 2001. – 472 с.
3. Баумоль У. Микротеория инновационного предпринимательства. – Пер. с англ. Ю.
Каптуревского; под ред.Т. Дробышевской. – М.: Изд–во Института Гайдара, 2013. – 432
с.
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об’єми незавершеного виробництва;
обладнання, призначене до монтажу;
малоцінні швидкозношувані предмети;
інші матеріальні цінності.
Розглянемо структуру матеріальних активів ФГ "Врожайне" Шаргородського району
Вінницької області.

Рис1. Структура матеріальних активів ФГ "Врожайне" Шаргородського району
Вінницької області
Як свідчать дані, структура матеріальних активів ФГ "Врожайне" є типовою. Найбільшу
питому вагу займають основні засоби. Позитивною тенденцією є зменшення обсягів
незавершених капітальних інвестицій, виробничих запасів та незавершеного виробництва.
Тобто господарство має можливість збільшити свої грошові кошти.
Фінансові активи – це частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси:
грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу. До них відносять:
- грошові активи у національній та іноземних валютах;
- дебіторська заборгованість;
- коротко- та довгострокові фінансові вкладення.

Рис 2. Структура фінансових активів ФГ "Врожайне" Шаргородського району
Вінницької області
1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. – К.: Центр учбової
літератури, 2011. – 400 с.
2. Бланк И.А. Управление активами. – К.: "Ника-Центр", 2000. – 720 с. – (Серия
"Библиотека финансового менеджера". Вып 6).

7

В загальному підприємство знизило вартість своїх фінансових активів за досліджуваний
період майже у 8 раз. Тобто зменшується дебіторська заборгованість, але одночасно
скорочуються грошові активи. Зниження обсягів грошових активів значно впливає на
ліквідність господарства.
Пасиви підприємства – це власність, визначена у вартості (грошах), боргове
зобов'язання підприємства (юридичної або фізичної особи) по відношенню до іншого
підприємства. Пасиви ще називають джерелами утворення активів.
Взагалі, управління пасивами – це управління формуванням грошових потоків на базі
залучених підприємством об’єктів власності, які являють собою відповідні ресурси та режим їх
використання.
Основними завданнями із складання пасивів підприємства є: 1) забезпечення його
фінансової стійкості; 2) максимізація дохідності капіталу; 3) залучення достатнього обсягу
ресурсів та коштів для гарантування заданих менеджментом темпів розвитку.1

Рис 3. Структура пасивів ФГ "Врожайне" Шаргородського району Вінницької області
Серед посивів ФГ “Врожайне” (рис.3) переважає пайовий капітал, що є типовим. Сума
нерозподіленого прибутку за досліджуваний період не змінилась. А от обсяги кредитоської
заборгованості суттєво зменшились.
Розглянемо чи достатньо на нашому підприємстві оборотніх засобів для покриття своїх
боргів, тобто показники ліквідності та платоспроможності (табл. 1).
1. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності ФГ "Врожайне" Шаргородського
району Вінницької області
Назва показника
Коефіцієнт покриття (загальний
коефіцієнт ліквідності)
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Робочий капітал (розмір власних
оборотних засобів)
Частка оборотних засобів в активах
Коефіцієнт платоспроможності
(автономії)
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт забезпеченості власними
оборотними запасами

Розрахунок на основі балансу

Відхилення 2013 р. до
2015 р.,
Абс.
Відн.

2013

2014

2015

18,6

33,1

25,51

6,91

137,2

3,10
1,21

4,56
1,96

2,64
0,11

-0,46
-1,1

85,2
9,1

21440

31428

40565

19125

189,2

0,68

0,67

0,53

-0,15

77,9

0,96

0,98

0,98

0,02

102,1

0,037

0,02

0,021

-0,016

56,8

0,95

0,97

0,96

0,1

101,1

Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств:
теорія, законодавство, практика: Монографія / Єрмоленко В.М. – К. : Магістр–ХХІ сторіччя,
2005. – 304 с.
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Наступним етапом є аналіз показників оцінки фінансової стійкості підприємства (табл.
2). Господарство зменшило коефіцієнти абсолютної та швидкої ліквідності. Перш за все це
відбулось за рахунок скорочення суми грошових коштів. Дана тенденція є досить негативною і
тривожною, оскільки свідчить про зниження можливостей термінового погашення боргів та їх
погашення за рахунок вільних грошових коштів. Проте, за винятком коефіцієнта абсолютної
ліквідності, значення даних показників знаходяться у межах нормативу. Коефіцієнт
фінансування досить низький, тобто господарство практично не використовує позикові кошти.
Це підтверджують коефіцієнти платоспроможності та забезпеченості власними оборотними
запасами.
2. Показники оцінки фінансової стійкості ФГ "Врожайне" Шаргородського району
Вінницької області
Розрахунок на основі балансу
Відхилення
Назва показника
Абсолю Віднос
2013
2014
2015
тне
не
Коефіцієнт автономії
0,96
0,98
0,98
0,02
102
Коефіцієнт фінансової залежності
1,04
1,02
1,02
-0,02
98
Коефіцієнт маневреності власного
0,67
0,66
0,52
-0,15
77,6
капіталу
Коефіцієнт маневреності
0,67
0,66
0,52
-0,15
77,6
робочого капіталу
Коефіцієнт фінансової
26,42
48,82
46,98
-20,56
177,8
стабільності
Коефіцієнт співвідношення
0,04
0,02
0,02
-0,02
98
залученого і власного капіталу
Коефіцієнт концентрації власного
капіталу (коефіцієнт автономії,
0,96
0,98
0,98
0,02
102
коефіцієнт незалежності)
Коефіцієнт концентрації
0,04
0,02
0,02
-0,02
98
позикового капіталу
Показники фінансової стійкості (табл.2) також підтверджують попередні висновки
стосовно фінансової автономії та незалежності ФГ "Врожайне". Підприємство не використовує
позикові кошти, є високоавтономним. Коефіцієнти маневреності власного та робочого капіталу
свідчать про достатність власних фінансових ресурсів та робочого капіталу для фінансування
необоротних активів і частини оборотних. Таким чином, господарство є фінансово стійким та
незалежним.
Проведемо аналіз можливості банкрутства ФГ "Врожайне". Для нього найчастіше
застосовують економіко-математичні методи і моделі, експертні оцінки, які з певною точністю
визначають перспективну динаміку показників фінансового стану та очікувану
платоспроможність.
Визначимо ймовірність можливого банкрутства за двофакторною моделлю вченогоекономіста Е. Альтмана: за цією моделлю ймовірність банкрутства (індекс Z) розраховується
відповідно до значень коефіцієнтів покриття (Кп) і коефіцієнтів автономії (Кл) на підставі
рівняння:
Z = -0.3877 – 1.0736* Кп + 0.0579* Кл = -27.72
Отже, в нашому випадку від’ємні значення Z (Z < 0) свідчать про зменшення ймовірності
банкрутства.
Таким чином, фінансовий стан та ймовірність банкрутства будь-якого підприємства
безпосередньо залежать від складу його майна. Структура матеріальних активів та пасивів ФГ
"Врожайне" є типовою. Найбільшу питому вагу займають основні засоби та пайовий капітал. За
досліджуваний період зменшились дебіторська та кредиторська заборгованість. Підприємство є
фінансово стійким та має низьку ймовірність банкрутства. Проте зниження обсягів його
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грошових активів значно впливає на ліквідність господарства та зменшило коефіцієнти
абсолютної та швидкої ліквідності. Позитивною тенденцією є зменшення обсягів незавершених
капітальних інвестицій, виробничих запасів та незавершеного виробництва. Тобто господарство
має можливість збільшити свої грошові кошти та виправити існуючу ситуацію.
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