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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» 

 

Актуальність теми. Піклування про фінанси є 

початковим моментом та кінцевим результатом діяльності 

будь-якого суб’єкту господарювання. В умовах ринкової 

економіки ці питання мають першочергове значення. 

Висування на перший план фінансових аспектів діяльності 

суб’єктів господарювання, зростання ролі фінансів є 

характерною рисою та тенденцією в усьому світі. 

Фінансовий аналіз є вагомим елементом фінансового 

менеджменту та аудиту, однією з найважливіших функцій 

управління підприємством. Фінансовий аналіз дозволяє 

визначити конкурентоспроможність суб’єкту 

господарювання (підприємства, акціонерного товариства, 

фірми, консорціуму і т. д) у ринковій економіці. Розвиткові 

фінансового аналізу не приділялося достатньо уваги, так як 

в ньому не було об’єктивної необхідності. Становлення 

ринкових відносин потребує розробки змістовної 

методології і методики фінансового аналізу з урахуванням 

особливостей перехідного до ринкової економіки періоду і 

міжнародного досвіду. Практично всі користувачі 

фінансових звітів підприємств використовують методи 

фінансового аналізу для прийняття рішень з оптимізації 

своїх інтересів. 

Власники аналізують фінансові звіти для підвищення 

дохідності капіталу, забезпечення стабільності положення 

підприємства. Кредитори та інвестори аналізують 

фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики по позикам і 

внескам. Можна твердо говорити, що якість рішень що 

приймаються цілком залежить від якості аналітичного 

обґрунтування рішення. 



 

Основним, а у ряді випадків і єдиним, джерелом 

інформації про фінансову діяльність підприємства є 

бухгалтерська звітність, яка стала публічною. Звітність 

підприємств у ринковій економіці базується на 

узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційним 

ланцюгом що зв’язує підприємство з суспільством і 

діловими партнерами – користувачами інформації про 

діяльність підприємства. 

Питання фінансового аналізу висвітлені у численних 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: 

В.І. Аранчій, М.Д. Білика, М.Г. Білухи, О.Є. Гудзь, О.О. 

Непочатенка, С.Ф. Покропивного А.М. Поддєрьогіна, 

Г.В. Савицької, П.А. Стецюка, Н.М. Ткаченка, А.В. Чупіса,  

та багатьох інших дослідників. Разом з тим залишається 

значна частина питань, які мало досліджені або мають 

дискусійний характер. 

У даній роботі проаналізовано фінансовий стан 

Приватного сільськогосподарського підприємства 

“Світоч”, яке знаходиться в селі Сиротине Троїцького 

району Луганської області. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Кваліфікаційна робота на здобуття 

ступеня вищої освіти «Магістр» виконана відповідно до 

науково-дослідної теми кафедри обліку та аудиту 

Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка 

“Формування напрямів та механізмів підвищення 

ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації” (номер державної реєстрації 0116U7411, 

10.2016 р. – 10.2021 р.), де автор розробив пропозиції щодо 

покращення фінансового стану підприємства та 

вдосконалення його аналізу. 

Мета і завдання дослідження. Метою 

кваліфікаційної роботи є опрацювання практичних 



 

рекомендацій щодо вдосконалення шляхів покращення 

фінансового стану підприємства та його аналізу. 

 Виходячи з мети, задачами роботи є:  

1) опрацювання теоретичних та методичних питань 

аналізу фінансової стану; 

2)  дослідження та оцінка фінансового стану ПСП 

“Світоч ”;  

3) обґрунтування практичних рекомендацій щодо 

покращення фінансового стану підприємства та 

вдосконалення його аналізу. 

Об'єктом дослідження даної роботи є процес 

підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності сільськогосподарського підприємства. 

 Предметом дослідження є теоретичні, методичні та 

практичні аспекти аналізу фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства. 

 Для розкриття сутності теми кваліфікаційної роботи 

широко використовувались загальнонаукові методи: 

діалектичний, системний підходи, метод індукції і 

дедукції, аналіз і синтез. Поряд із загальнонауковими 

методами застосовувались специфічні методи, обумовлені 

сутністю самого предмета, технологією обліку, завданнями 

та вимогами (хронологічного і систематичного 

спостереження; інформаційного моделювання, порівняння, 

групувань, розрахунково-аналітичний, графічний, 

узагальнення інформації з метою складання звітності). 

 Інформаційною та правовою базою дослідження є 

законодавчі та нормативно-правові акти України, що 

регламентують порядок складання та подання фінансової 

звітності підприємства, офіційні статистичні матеріали, 

методичні рекомендації щодо написання дипломної 

магістерської роботи, наукові роботи та навчальні 

посібники українських дослідників, статті вітчизняних і 

зарубіжних учених з проблем удосконалення методики 



 

складання балансу та аналізу фінансового стану, матеріали 

первинного, аналітичного та синтетичного обліку, 

фінансова звітність ПСП “Світоч” за  2016-2018 роки.  

Кваліфікаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

вирішення поставленого завдання, наукові положення, 

висновки і пропозиції, що виносяться на захист, одержані 

автором самостійно. 

 Наукова новизна результатів кваліфікаційної 

роботи на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр», 

полягає в наступному: 

1. Удосконалено механізм підвищення ефективності 

виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарського підприємства, який ґрунтується на 

поєднанні заходів, пов’язаних з диверсифікацією 

виробництва і методів фінансової діяльності, що сприяє 

досягненню підприємством конкурентних переваг на 

ринку. 

2. Удосконалено методичний підхід щодо аналізу 

фінансового стану, який заснований на поєднанні методів 

ретроспективного і перспективного аналізу, а також 

використанні  статистичного та рейтингового аналізу. 

Апробація. Результати кваліфікаційної роботи 

оприлюднювалися на науково-практичних конференціях: 

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Основні напрями удосконаленняя 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах 

Євроінтеграції», Харків: ХНТУСГ, 2019. 

2. Внутрівузівська науково-практична конференція за 

підсумками виробничої практики студентів спеціальності 

«Облік і оподаткування», Харків: ХНТУСГ, 2019. 

 Публікації. Матеріали дослідження опубліковані у 

наукових статтях:  



 

1. Бородінова А.Ю., Галіченко Т.В. Особливості 

оцінювання кредитоспроможності сільськогосподарських 

підприємств.  Вісник студентського наукового товариства 

навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту 

Харківського національного технічного університету 

сільського господарства: збірник наукових праць. – Харків: 

ХНТУСГ, 2019. Вип. 1. С.10-12; 

2. Бородінова А.Ю., Галіченко Т.В. Аналіз 

дебіторської і кредиторської заборгованості у 

взаємозв’язку. Основні напрями удосконалення 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах Євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції . Харків: ХНТУСГ, 2019. 

С.293-297; 

3. Бородінова А.Ю., Літвінова М.В. Результати 

переддипломної практики. Матеріали внутрівузівської 

науково-практичної конференції за підсумками виробничої 

практики студентів спеціальності «Облік і аудит». – 

Харків: ХНТУСГ, 2019.– С. 13-15. 

 Обсяг та структура кваліфікаційної роботи. 

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел, що налічує 103 

найменування. Робота містить 16 таблиць і 2 рисунки, 

обсяг повного тексту роботи складає 131 сторінку. 

          Практичне значення одержаних результатів 

полягає в обґрунтуванні рекомендацій, щодо 

вдосконалення організації виробничо-господарської 

діяльності аграрного підприємства. Запропоновано 

застосування комп’ютерних технологій, а також 

удосконалено методичний підхід щодо аналізу 

фінансового стану, який заснований на поєднанні методів 

ретроспективного і перспективного аналізу, що сприятиме 

підвищенню ефективності виробництва і реалізації 

продукції. 



 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«МАГІСТР» 

 

У першому розділі ”Необхідність та значення оцінки 

фінансового стану підприємств” розглянуто поняття, 

функції, основні прийоми та методи фінансового аналізу, 

методики  проведення аналізу майнового стану, фінансової 

стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової 

активності, рентабельності підприємства, діагностики 

вірогідності банкрутства; особливості та недоліки 

сучасних методик оцінки фінансового стану.  

У другому розділі ”Дослідження та оцінка 

фінансового стану ПСП ”Світоч” розглянуто: загальні 

показники результативності виробничо – господарської 

діяльності господарства та їх динаміку; зроблений аналіз 

майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності і 

платоспроможності, ділової активності, 

кредитоспроможності, зроблена комплексна оцінка 

фінансового стану ПСП ”Світоч”, виявлені недоліки в 

обліковому та аналітичному процесі. 

У третьому розділі ”Шляхи підвищення 

ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємства“ обгрунтовано заходи щодо покращення 

фінансового стану ПСП ”Світоч”, обгрунтовано 

необхідність удосконалення процесу аналізу фінансового 

стану підприємства який заснований на поєднанні методів 

ретроспективного і перспективного аналізу, а також 

використанні  статистичного та рейтингового аналізу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних і 

методичних аспектів аналізу фінансового стану 



 

сільськогосподарського підприємства та запропоновані 

шляхи вдосконалення організації фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Запропоновано застосування 

комп’ютерних технологій, а також удосконалено 

методичний підхід щодо аналізу фінансового стану, який 

заснований на поєднанні методів ретроспективного і 

перспективного аналізу, а також використанні  

статистичного та рейтингового аналізу, що сприятиме 

підвищенню ефективності виробничої та фінансової 

діяльності підприємства. 

За результатами дослідження зроблені наступні 

висновки теоретичного, методичного та прикладного 

характеру: 

1.Результати аналізу фінансового стану є тим 

підґрунтям, на основі якого формується фінансова 

політика підприємства, розробляється сукупність заходів, 

відбираються відповідні фінансові механізми, необхідні 

для реалізації поставленої перед фінансовим менеджером 

мети. 

2.Підвищення ефективності формування та 

використання фінансових ресурсів підприємства не 

можливе без цілеспрямованої системи управління цими 

процесами. Особливостями фінансового забезпечення 

сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах є 

нестача фінансових ресурсів у багатьох 

сільськогосподарських підприємств, бар’єри доступу до 

кредитних ресурсів, недосконалість державної фінансової 

політики. 

3.Аналіз свідчить, що значна частина 

сільськогосподарських підприємств не має організованої 

системи сучасного фінансового менеджменту. Вихідними 

засадами виробничо-фінансового управління для багатьох 

підприємств залишаються досягнуті в минулому 

показники.  



 

4.Найбільш широко при фінансовому аналізі 

використовуються фінансові коефіцієнти. Проте система 

нормативних значень коефіцієнтів не враховує 

специфічних особливостей сільськогосподарської галузі. 

5.Коефіцієнти можуть стати корисним інструментом 

при формуванні думки про фінансовий стан підприємства, 

але цінність кожного взятого окремо коефіцієнта сумнівна, 

їх необхідно розглядати разом. Фахівець зобов’язаний 

завжди застосовувати кілька коефіцієнтів для виявлення 

причин і тенденцій. Крім, того до використання 

фінансових коефіцієнтів потрібно підходити з особливою 

обережністю, тому що вони не завжди об’єктивно 

відбивають реальну ситуацію у зв’язку з інфляцією й 

іншими особливостями української економіки. 

6.Методики фінансового аналізу орієнтовані як 

правило на проведення ретроспективного аналізу. До 

оцінки ефективності використання фінансових ресурсів  

необхідно приділяти належну увагу оцінці майбутньої 

платоспроможності клієнта, а саме можливості 

підприємства генерувати потоки грошових коштів. 

7. Кваліфікаційна робота виконана на матеріалах 

Приватного сільськогосподарського підприємства 

“Світоч”, яке знаходиться в селі Сиротине Троїцького 

району Луганської області. 

ПСП ”Світоч”- це підприємство, яке розвивається на 

ринку виробництва сільськогосподарської продукції. 

Основним напрямком діяльності підприємства є 

виробництво і реалізація продукції, галузь рослинництва 

відіграє домінуючу роль; її обслуговує близько 20 

робітників. У цій галузі найбільший відсоток від продаж 

приносить реалізація зернових і зернобобових  та насіння 

олійних культур.   

8.Валова продукція сільського господарства в 

поточних цінах збільшилась у 2018 році  проти попередніх 



 

років і склала у 2018 році по відношенню до 2016 та 2017 

років 152,5 та 115,1 % відповідно. Реалізація продукції  

скоротилась у 2018 році проти 2016 року на 23,1 %, проти 

2017 року - на 22,9 %. Площа сільськогосподарських угідь 

залишилась майже незмінною.  

9.Вартість майна підприємства зменшилась, у 2018 

році активи скоротились на 13,8 % проти 2016 року та на 

28,2 % проти 2017 року. Негативним є зменшення виручки 

від реалізації продукції та  прибутку. 

10.В обліковому та аналітичному процесі мають 

місце наступні недоліки:  

Бухгалтерський облік ведеться за меморіально-

ордерною формою, не впроваджена повна автоматизація 

обліку, на рівні облікових регістрів мають місце такі 

недоліки: не заповнюються окремі реквізити, не 

проставляються печатки і підписи, є виправлення в 

документах. Використовуються як типові, так і 

пристосовані форми.  Інвентаризація оборотних активів на 

підприємстві в багатьох випадках  має формальний 

характер. 

11.Аналіз фінансового стану підприємства та 

виробничо-господарської діяльності на підприємстві 

здійснюється лише поверховий без дослідження причин та 

факторів, які впливають на фінансові результати. 

Для оцінки показників фінансового стану 

підприємства використовуються теоретичні та нормативні 

значення цих показників, які не враховують особливостей 

підприємства і не можуть повною мірою та об’єктивно 

характеризувати його становище. 

12.На підставі обстеження фінансово-господарської 

діяльності можна зробити висновки: 

Із моменту заснування і на сьогоднішній день 

підприємство розвивається досить динамічно, незалежне, 

платоспроможне, але останнім часом погіршило  



 

показники майже по усіх видах фінансових вкладень. 

Скорочення прибутку відбулось головним чином за 

рахунок зменшення реалізації продукції. Виручка від 

реалізації продукції зменшилась на 2924 тис. грн. або на 

22,88 %, в той же час, собівартість реалізованої продукції 

зменшилась на 8,81 %. Валовий прибуток зменшився  на 

2133 тис. грн. або 56,09 %. Інші витрати у звітному періоді 

склали 2272 тис. грн. Все це призвело до погіршення 

фінансових результатів. Сума збитку на підприємстві у 

2018 році склала 602 тис. грн., проти  2017 року, коли було 

одержано прибуток у сумі 3803 тис. грн.  

Рентабельність виробництва і реалізації продукції 

знижується в динаміці (42,35 % у 2017 році та 20,40 % у 

2018 році). Виробництво продукції стає менш 

прибутковим. 

13.Оцінивши стан майна, джерел його формування та 

ефективності використання в ПСП ”Світоч”, можна 

зробити висновок, що підприємство скорочує свій 

виробничий потенціал,  проте в структурі свого капіталу 

протягом досліджуваного періоду збільшує частку власних 

коштів, зміцнюючи тим самим свою фінансову 

незалежність. 

Негативно характеризують діяльність підприємства 

показники віддачі інвестицій та віддачі власного капіталу, 

показники, що пов’язані з використанням виробничого 

капіталу:  віддачі виробничих активів та віддачі загального 

капіталу, усе це свідчить про  неефективне використання 

коштів і засобів та веде до скорочення прибутковості. 

 Негативним є уповільнення оборотності оборотних 

коштів та норми прибутку. Негативним також є зниження 

рентабельності операційної діяльності.    

14.Позитивно характеризують діяльність 

підприємства наявність  власних оборотних коштів або 

робочого капіталу, що може надати можливість 



 

підприємству нарощувати виробництво. Підприємство  

платоспроможне, незалежне, фінансовий стан 

підприємства достатньо стійкий: запаси і затрати менші 

суми власних оборотних коштів, кредитів під товарно-

матеріальні цінності та залучених тимчасово вільних 

джерел засобів. Як видно з прогнозних розрахунків, має  

виражену тенденцію у найближчому періоді до 

відновлення кредитоспроможності та рентабельності. 

15.Враховуючи переваги і недоліки існуючої системи 

бухгалтерського обліку та фінансового аналізу в ПСП 

”Світоч”, для підвищення ефективності цієї системи можна 

надати наступні рекомендації: 

 Автоматизувати облік  на підприємстві. 

 Підвищити якість аналітичної роботи, 

використовувати весь арсенал методів та прийомів 

управління фінансами.  

16. Для покращення фінансового стану підприємства 

можна надати такі рекомендації: 

Фінансовий стан підприємства дозволять поліпшити 

заходи, що спрямовані на збільшення обсягів виробництва 

та реалізації продукції, підвищення її якості та 

конкурентоспроможності, зниження собівартості, 

зростання прибутковості та рентабельності, прискорення 

обертання капіталу та більш повне та ефективне 

використання виробничого потенціалу. 

Для зниження собівартості та підвищення 

рентабельності продукції ПСП ”Світоч”” необхідно 

раціональніше використовувати землі та інші основні 

виробничі фонди та оборотні засоби виробництва, 

підвищувати культуру ведення рослинництва, що зумовить 

зростання на цій основі урожайності культур, 

удосконалювати прийоми, методи та технологію 

виробництва, підвищувати якість роботи та якість 

продукції, зменшувати втрати оборотних засобів від 



 

недбалого збереження, не допускати браку у виробництві, 

забезпечувати збереження продукції рослинництва, не 

допускати її розкрадання. 

17.Для  об’єктивного аналізу  балансу підприємства 

доцільно використовувати статистичний та рейтинговий 

аналіз, тобто порівнювати показники фінансового стану 

підприємства з показниками фінансового стану 

аналогічних за розмірами та процесами виробництва 

підприємств регіону. З метою зменшення обсягу 

аналітичної роботи підприємству потрібно переглянути 

існуючу систему показників фінансового стану: потрібно 

виділити ті показники, які більш повно характеризують 

стан підприємства, уникаючи обернених вже розрахованим 

показникам, враховувати вплив  причин та факторів, які 

впливають на фінансові результати та фінансовий стан. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Бородінова А.Ю. ”Аналіз фінансового стану 
підприємства (за даними ПСП ”Світоч” Троїцького 

району Луганської області)”. – На правах рукопису. 
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 ”Облік і 
оподаткування”.- Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра 
Василенка, Харків, 2019 р. 

Фінансовий стан – це один з найважливіших 
характеристик виробничо-фінансової діяльності 
підприємств. Під фінансовим станом підприємства 
розуміють рівень його забезпеченості відповідним обсягом 
фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 
ефективної господарської діяльності та своєчасного 
здійснення грошових розрахунків за своїми 
зобов’язаннями. У сучасних умовах господарювання 
аналіз фінансового стану – необхідна складова процесу 
управління підприємством. Головним напрямком його 
практичної реалізації є виявлення можливостей 
підвищення ефективності функціонування підприємства, 
визначення перспектив його розвитку. 

        Аналіз показує, що значна частина 
сільськогосподарських підприємств наразі не має 
організованої системи сучасного фінансового аналізу. Брак 
певних видів аналітичної інформації обмежує можливості 



 

використання сільськогосподарськими підприємствами 
всього арсеналу методів та прийомів управління 
фінансами. Система нормативних значень фінансових 
коефіцієнтів не враховує специфічних особливостей 
сільськогосподарської галузі. Методики фінансового 
аналізу орієнтовані як правило на проведення 
ретроспективного аналізу і не враховують фінансовий 
прогноз. 

У даній роботі проаналізовано фінансовий стан 
Приватного сільськогосподарського підприємства “Світоч” 
Троїцького району Луганської області. 

Метою роботи є опрацювання практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення забезпечення 
фінансовими ресурсами та шляхів покращення 
фінансового стану підприємства та його аналізу. 

            В роботі розглянуті основні методи аналізу 
фінансового стану підприємства, що застосовуються 
вітчизняними та західними фінансовими менеджерами; 
проведено аналіз платоспроможності, ліквідності, 
майнового стану, фінансової стійкості, ділової активності, 
прибутковості та дана їх оцінка та надано рекомендації 
щодо можливого його вдосконалення. 

           Удосконалено механізм підвищення 
ефективності виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарського підприємства, який ґрунтується на 
поєднанні заходів, пов’язаних з диверсифікацією 
виробництва і методів фінансової діяльності, що сприяє 
досягненню підприємством конкурентних переваг на 
ринку. Удосконалено методичний підхід щодо аналізу 
фінансового стану, який заснований на поєднанні методів 
ретроспективного і перспективного аналізу, а також 
статистичного та рейтингового аналізу.  

          Практичне значення одержаних результатів 
полягає в обґрунтуванні рекомендацій, щодо 
вдосконалення організації виробничо-господарської 



 

діяльності аграрного підприємства. Запропоновано 
застосування комп’ютерних технологій, а також 
удосконалено методичний підхід щодо аналізу 
фінансового стану, який заснований на поєднанні методів 
ретроспективного і перспективного аналізу, що сприятиме 
підвищенню ефективності виробництва і реалізації 
продукції. 

          Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансові 
ресурси, фінансове забезпечення, фінансовий стан, 
фінансова звітність.  

SUMMARY 

 
           Borodinova A.Yu. "Analysis of the financial 

state of the enterprise" (according to the data of the 
enterprise "Svitoch" of the Trinity district of Lugansk 

region) - On the rights of the manuscript. 
           Graduate Master's work on obtaining an 

educational qualification level "Master" in specialty 071 
"Accounting and taxation" .- Kharkiv Technical University of 
Agriculture named after Petr Vasilenko, Kharkiv, 2019. 

            Financial status is one of the most important 
characteristics of production and financial activity of 
enterprises. Under the financial condition, enterprises mean the 
level of its provision with the appropriate amount of financial 
resources necessary for efficient business activities and timely 
settlement of money on their obligations. In today's economic 
environment, the analysis of financial condition is a necessary 
component of the enterprise management process. The main 
direction of its practical implementation is to identify 
opportunities to improve the efficiency of the enterprise, 
determine the prospects for its development. 

        The analysis shows that many agricultural 
enterprises do not currently have an up-to-date financial 
analysis system. The lack of certain types of analytical 
information limits the ability of agricultural enterprises to use 



 

the whole arsenal of methods and techniques of financial 
management. The system of normative values of financial 
ratios does not take into account the specific features of the 
agricultural industry. Financial analysis techniques are 
generally oriented towards retrospective analysis and do not 
take into account the financial forecast. 

           In this diploma thesis the financial state of the 
Private agricultural enterprise "Svitoch" of the Trinity district 
of Lugansk region is analyzed. 

           The purpose of the master's thesis is to work out 
practical recommendations for improving the provision of 
financial resources and ways to improve the financial condition 
of the enterprise and its analysis. 

            The main methods of analysis of the financial 
state of the enterprise, applied by domestic and western 
financial managers, are considered in the paper; the analysis of 
solvency, liquidity, property condition, financial stability, 
business activity, profitability and their estimation is given and 
recommendations on its possible improvement are given. 

           The mechanism of increasing the efficiency of 
production and economic activity of an agricultural enterprise 
is improved, which is based on a combination of measures 
related to the diversification of production and methods of 
financial activity, which contributes to the achievement of the 
enterprise competitive advantages in the market. The 
methodological approach to the analysis of the financial 
condition, which is based on a combination of methods of 
retrospective and prospective analysis, as well as statistical and 
rating analysis, has been improved. 

          The practical significance of the obtained results is 
to substantiate the recommendations for improving the 
organization of production and economic activity of the 
agricultural enterprise. The use of computer technologies is 
proposed, as well as the methodological approach to the 
analysis of financial condition, which is based on the 



 

combination of methods of retrospective and prospective 
analysis, which will improve the efficiency of production and 
sales of products. 

          Keywords: financial analysis, financial resources, 
financial security, financial condition, financial statements. 

 


