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АнотАція
У статті розкривається сутність та значення фінансового стану 

підприємства, досліджуються методи та прийоми аналізу фінансо-
вого стану підприємства, пропонуються заходи щодо поліпшення 
ефективності оцінки фінансового стану підприємств.

Ключові слова: фінансовий стан, платоспроможність, методи 
аналізу, ефективність функціонування, фінансові ресурси.

АннотАция
В статье раскрываются суть и значение финансового состо-

яния предприятия, исследуются методы и приемы анализа фи-
нансового состояния предприятия, предлагаются мероприятия 
по повышению эффективности оценки финансового положения 
предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспо-
собность, методы анализа, эффективность функционирования, 
финансовые ресурсы.

AnnotAtion
This article deals with the nature and importance of the financial 

condition of the company, study methods and techniques of financial 
analysis of enterprises offering measures to improve the evaluation of 
the financial situation of the company.

Key words: financial position, solvency, analysis methods, the 
efficiency of the financial resources.

постановка проблеми. Господарська діяльність 
підприємств відбувається завдяки організованому, 
якісному, своєчасному та ефективному управлінню, 
що являє собою сукупність взаємопов’язаних по-
слідовно здійснюваних функцій. В умовах ринкової 
економіки обґрунтованість і дієвість оперативних 
управлінських рішень значною мірою залежить від 
якості фінансово-аналітичних розрахунків. Оцінка 
результатів діяльності підприємств є одним з осно-
вних елементів у системі управління і обґрунтування 
господарських рішень. Вона становить інтерес для 
інвесторів, кредиторів, постачальників матеріально-
технічних ресурсів, державних органів управління. 
Аналіз фінансового стану підприємства, з одного боку, 
є результатом діяльності підприємства, а з іншого – 
виявляє передумови його розвитку.

Мета статті: дослідження сутності, завдань і необ-
хідності системного аналізу фінансового стану під-
приємств, у своєчасному виявленні та усуненні недо-
ліків і пошук резервів у його фінансовій діяльності, 

дослідження проблем, що негативно впливають на 
фінансову стійкість підприємства на сучасному етапі 
та розгляд факторів, що перешкоджають аналізу фі-
нансового стану підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У пра-
цях вітчизняних та зарубіжних економістів дослі-
джене широке коло питань, пов’язаних з аналізом 
фінансового стану підприємства, його оцінкою та 
управлінням. Методичні основи кількісного виміру та 
оцінки фінансового стану підприємства і трактування 
його сутності зафіксовано в нормативних актах відпо-
відних міністерств. Серед науковців, які приділили 
значну увагу дослідженням фінансового стану підпри-
ємств, слід виділити таких, як І. Т. Балабанов, Л. А. 
Бернстайн, Є. Брігхем, Е. Хелферт, М. С. Абрютіна, 
В. В. Ковальов, А. П. Ковальов, М. Н. Креніна, Т. Г. 
Бень, A. M. Поддєрьогін, С. Б.Довбня, В. О. Захарчен-
ко, М. Л. Котляр, В. Т. Савчук, О. С. Стоянова, О. І. 
Гадзевіч, Т. Р. Карлін та інші.

Виклад основного матеріалу. Аналіз фінансового 
стану підприємства є одним з найважливіших для розу-
міння вихідної точки змін та прорахунку можливих ва-
ріантів дій, спрямованих на покращення ефективності 
функціонування підприємства. Тому перш за все слід 
зрозуміти, що являє собою фінансовий стан підприєм-
ства в усій його багатосторонності та вивчити підходи 
до його аналізу та оцінки. Адже саме на результатах 
його аналізу і буде базуватися прийняття рішень по по-
кращенню ефективності діяльності підприємства.

Під фінансовим станом підприємства розуміють 
ступінь забезпеченості підприємства необхідними фі-
нансовими ресурсами для здійснення ефективної гос-
подарської діяльності, а також своєчасного проведен-
ня грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. 
У ньому знаходять відображення у вартісній формі 
загальні результати роботи підприємства з управлін-
ня фінансовими ресурсами. Таким чином, слід відзна-
чити, що фінансовий стан підприємства є результатом 
всіх форм його діяльності як суб’єкта господарювання 
з одного боку та як результат такої діяльності справ-
ляє ключовий вплив у майбутній зміні проявів діяль-
ності підприємства, що формує його «подальший по-
точний стан».
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Фінансовий стан визначає конкурентоспромож-

ність підприємства, його потенціал в діловому співро-
бітництві, оцінює, в якому ступені гарантовані еконо-
мічні інтереси самого підприємства та його партнерів 
по фінансовим та іншим відносинам. Аналіз системи 
показників має на меті висвітлити його стан для зо-
внішніх споживачів, яких умовно можна поділити на 
три групи:

а) особи, які безпосередньо пов’язані з підприєм-
ництвом, тобто менеджери та працівники управління 
підприємством;

б) особи, які можуть не працювати безпосередньо 
на підприємстві, але мають пряму фінансову зацікав-
леність, – акціонери, інвестори, покупці та продавці 
продукції (послуг), різноманітні кредитори, банки при 
рішенні питання про доцільність або недоцільність на-
дання йому кредиту, а при позитивному рішенні цього 
питання - під який відсоток та на який строк;

в) особи, які мають непрямий фінансовий інтерес, 
– податкові служби, різноманітні фінансові інститути 
(біржі, асоціації та інші), органи статистики та інші.

Варто відзначити, що завдання аналізу фінансо-
вого стану підприємства змінюються залежно від за-
цікавленості різних груп користувачів аналітичним 
матеріалом. Всі користувачі роблять висновки щодо 
напрямків своєї діяльності та доцільності співпраці з 
підприємством, ґрунтуючись на фінансовій звітності.

Найкраще фінансовий стан підприємства визна-
чається елементами його економічної діяльності: при-
бутковістю (рентабельністю) роботи підприємства; 
оптимальністю розподілу прибутку, що залишається 
в розпорядженні підприємства після сплати податків 
і обов’язкових відрахувань; наявністю власних фі-
нансових ресурсів (основних і оборотних засобів) не 
нижче мінімально необхідного рівня для організації 
виробничого процесу і процесу реалізації продукції; 
раціональним розміщенням основних і оборотних за-
собів (власних і позикових), ліквідністю поточних ак-
тивів. Сигнальним показником, в якому проявляється 
фінансовий стан є платоспроможність підприємства, 
тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні 
вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки 
згідно з господарськими угодами, повертати банків-
ські кредити проводити оплату праці персоналу, вно-
сити платежі в бюджет.

Основним значенням оцінки фінансового стану 
підприємства в системі антикризового управління є 
розробка і реалізація заходів, направлених на швидке 
відновлення платоспроможності, відновлення достат-
нього рівня фінансової стійкості підприємства, вста-
новлення можливості підприємства продовжувати 
свою господарську діяльність, подальшого розвитку, 
забезпечення прибутковості і зростання виробничого 
потенціалу і ухвалення відповідних рішень.

Фінансовий стан підприємства – це здатність, 
спроможність підприємства фінансувати свою діяль-
ність. Він визначається певним складом елементів 
(рис. 1) та характеризується фінансовими ресурсами, 
які необхідні для нормального функціонування під-
приємства, доцільністю їх розміщення та ефектив-
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наявність власних фінансових ресурсів 
не лише мінімально-необхідного рівня 
для організації виробничого процесу і 

процесу реалізації продукції

ність використання, фінансовими взаємовідносинами 
з іншими юридичними та фізичними особами, плато-
спроможністю та фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан підприємства треба систематично 
й усебічно оцінювати з використанням різних методів, 
прийомів та методик аналізу. Це уможливить критич-
ну оцінку фінансових результатів діяльності підпри-
ємства як у статиці за певний період, так і в динаміці 
– за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точ-
ки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого 
використання фінансових ресурсів, їх раціонального 
розміщення. Неефективність використання фінансо-
вих ресурсів призводить до низької платоспроможнос-
ті підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв 
у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до 
невиконання плану прибутку, зниження рентабель-
ності підприємства, до загрози економічних санкцій. 
Основні задачі аналізу фінансового стану підприєм-
ства наведені на рис. 2.

До етапів комплексної оцінки діяльності підпри-
ємства можна віднести :

- формування системи оцінних показників;
- оцінку одиничних показників діяльності;
- синтез одиничних оцінок для отриманні підсум-

кової і комплексної оцінки його діяльності.
Існують два принципово різних підходи до оцінки 

діяльності підприємства.
При першому підході оцінка діяльності підпри-

ємства здійснюється на основі одного синтетичного 
показника, максимізація або мінімізація якого забез-
печує прийняття оптимального рішення. В якості та-
ких показників пропонується використовувати: обсяг 
продажу, прибуток, собівартість продукції та інші. 
Однак використання цих показників має низку недо-
ліків, зумовлених впливом на них чинників ринково 
– кон’юктурного характеру.

Коефіцієнтний метод базується на розрахунку сис-
теми коефіцієнтів, які свідчать про стан в різних ас-
пектах діяльності підприємства і дають можливість 
виявити слабкі місця в його діяльності ще на почат-
ковому етапі. Основними його недоліками є відсут-
ність або недостатнє обґрунтування граничних зна-
чень більшості показників, недостатня інтерпретація 
термінології та показників, прийнятих у зарубіжних 
фірмах до специфіки українських підприємств, роз-
гляд показниками лише окремих сторін діяльності 
підприємства.

Другий підхід до оцінки результатів роботи підпри-
ємств групується на системі показників, що всебічно 
відображають стан і розвиток діяльності суб’єкта гос-
подарювання. Багатокритеріальний підхід на осно-
ві комплексної оцінки діяльності підприємства дає 
змогу одержувати не лише підсумкові відомості про 
рівень його роботи, а й формувати напрями підвищен-
ня ефективності виробництва і стратегічного розвитку 
підприємства.

Стійке фінансове положення підприємства за-
лежить насамперед від поліпшення таких якісних 
показників: продуктивність праці, рентабельність 
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рис.1. елементи фінансового стану підприємства
рис. 2. Завдання аналізу фінансового

стану підприємства
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виробництва, фондовіддача і виконання плану по при-
бутку. Раціональному розміщенню засобів підприєм-
ства сприяє оперативна діяльність по прискоренню 
грошового обігу, правильна організація матеріально-
технічного забезпечення виробництва. Тому аналіз фі-
нансового стану здійснюється на завершальній стадії 
аналізу фінансово-господарської діяльності. У той же 
час фінансові труднощі підприємства, відсутність за-
собів для своєчасних розрахунків можуть вплинути 
на стабільність постачань і порушити ритм матеріаль-
но-технічного забезпечення. І в зв’язку з цим аналіз 
фінансового стану підприємства й аналіз інших сторін 
його діяльності повинні взаємно доповнювати один од-
ного.

Важливим у дослідженні фінансового стану та-
кож є аналіз майна підприємства. Структура вартості 
майна показує частку кожного елемента в активах і 
співвідношення позикових і власних коштів підпри-
ємства в пасивах. У структурі вартості майна відобра-
жається специфіка діяльності. Але структура лише 
оцінює стан активів і наявність коштів для погашення 
зобов’язань і не дає відповіді на питання, наскільки 
вигідно для інвестора вкладення коштів у дане під-
приємство. Щоб дізнатися про ефективність викорис-
тання майна користуються такими показниками: ін-
декс постійного активу, коефіцієнт зносу, коефіцієнт 
реальної вартості майна, коефіцієнт оборотності, ко-
ефіцієнт закріплення оборотних коштів, капіталовід-
дача, капіталомісткість. Ці коефіцієнти дадуть змогу 
дізнатися про: частку основних засобів та необоротних 
активів у джерелах власних коштів, рівень фінансу-
вання основних засобів за рахунок амортизаційних 
відрахувань, рівень виробничого потенціалу підпри-
ємства, забезпеченість виробничого процесу засобами 
виробництва, використання основних засобів та ін-
ших активів підприємства.

За допомогою аналізу коефіцієнтів можна вияви-
ти сильні й слабкі позиції підприємства. Важливим 
також є й те, що аналіз коефіцієнтів дає змогу краще 
зрозуміти взаємозв’язок між балансом і звітом про до-
ходи.

Аналіз фінансового стану підприємства має певні 
прийоми його здійснення (табл. 1).

На теперішній час не існує універсальної методи-
ки оцінювання фінансового стану підприємства, яка 
б враховувала мету фінансового аналізу, постійно 
змінюваний склад множини оцінювальних параме-
трів, який змінюється відповідно до умов розвитку 
внутрішнього та зовнішнього економічного серед-
овища, а також розмірність, специфіку підприємства 
конкретної галузі й умов, у яких воно функціонує. 
Тому для вирішення низки таких завдань необхідно 
використовувати сучасні технології, щоб дало можли-
вість підвищити ефективність фінансового аналізу з 
використанням єдиного підходу до оцінювання на базі 
автоматизованих засобів обробки економічної інфор-
мації. 

В практичній діяльності доцільно використовува-
ти наступні методи оцінки фінансового стану підпри-
ємства:

1. Комплексний метод оцінки аналізує і групує по-
казники за двома напрямками: стійкого фінансового 
стану й незадовільного. За допомогою цього методу 
можна відокремити проблемні напрямки в діяльності 
підприємства та виявити причини. Метод достатньо 
трудомісткий, на його основі важко зробити висновки 
щодо фінансового стану підприємства, оскільки йому 
притаманні усі недоліки й коефіцієнтного методу.

2. Інтегральний метод розглядає оцінку фінансо-
вого стану підприємства на базі розрахунку інтеграль-
ного показника, який формується в узагальнюючий 
показник за напрямками рівнів платоспроможності, 
фінансової незалежності та якості активів. 

Таблиця 1
основні прийоми здійснення аналізу фінансового 

стану підприємства

Прийоми Ознаки

Горизонталь-
ний (часовий) 
аналіз

Порівняння кожної позиції звітності з 
попереднім періодом

Вертикальний 
(структурний) 
аналіз

Визначення структури фінансових по-
казників з оцінкою впливу різних фак-
торів на кінцевий результат

Трендовий 
аналіз

Порівняння кожної позиції звітності 
з рядом попередніх періодів та визна-
чення тренду, тобто основної тенденції 
динаміки показників, очищеної від 
впливу індивідуальних особливостей 
окремих періодів (за допомогою трен-
ду здійснюється екстраполяція най-
важливіших фінансових показників на 
перспективний період, тобто перспек-
тивний прогнозний аналіз фінансового 
стану)

Аналіз
відносних
показників

Розрахунок відношень між окреми-
ми позиціями звіту або позиціями 
різних форм звітності, визначення 
взаємозв’язків показників

Порівняльний 
аналіз

Внутрішньогосподарський аналіз зве-
дених показників звітності за окреми-
ми показниками самого підприємства 
та його дочірніх підприємств (філій), 
а також міжгосподарський аналіз по-
казників даної фірми порівняно з по-
казниками конкурентів або із середньо 
галузевими та середніми показниками

Факторний 
аналіз

Визначення впливу окремих факторів 
(причин) на результативний показник 
детермінованих (розділених у часі) або 
стохастичних (що не мають певного 
порядку) прийомів дослідження. При 
цьому факторний аналіз може бути як 
прямим (власне аналіз), коли результа-
тивний показник розділяють на окре-
мі складові, так і зворотним (синтез), 
коли його окремі елементи з’єднують у 
загальний результативний показник

3. Беззбитковий метод передбачає розрахунок ве-
личини операційного важеля та оцінку фінансового 
стану підприємства показником запасу фінансової 
стійкості, однак він не дає повної оцінки стану підпри-
ємства.

4. Рівноважний метод заснований на досягненні 
рівноваги між ліквідними потоками у сфері господар-
сько-інвестиційної і фінансової діяльності підприєм-
ства.

У світовій практиці використовують інтегральну 
оцінку фінансового стану підприємств. Це такі відомі 
комплексні показники, як індекс Альтмана, модель 
Спрингейта, модель Ліса. Але всі ці моделі непридат-
ні для вітчизняних умов господарювання, тому що їх 
розроблено з використанням вибіркових сукупностей 
підприємств інших країн, а тому враховані параметри 
істотно відрізняються від наших.

На сьогодні українськими вченими вже розробле-
ні такі моделі, як дискримінанта інтегральна оцінка 
фінансового стану підприємства (О. Терещенко), яка 
базується на застосуванні методології дискримінант-
ного аналізу на основі фінансових показників вибірко-
вої сукупності вітчизняних підприємств і комплексна 
оцінка фінансового стану підприємства на основі ви-
користання матричних моделей (О. Хотомлянський, 
Т. Перната, Г. Северина). Цей метод оцінки дозволяє 
виявити тенденції у динаміці фінансового стану під-
приємства. Недосконалість методів оцінки фінансово-
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го стану підприємства це не єдина проблема сьогоден-
ня. На сьогоднішній день також існують складності 
проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено 
нестабільністю економіки, кризовим станом, полі-
тичною невизначеністю. В умовах постійної зміни ін-
формації багато фінансово-економічних показників, 
розрахованих на певний час, можуть надалі втратити 
свою цінність для аналізу у зв’язку з нестабільністю 
національної валюти.

Певну перешкоду для аналізу фінансового стану 
підприємства складають: різні форми власності, на-
приклад, чимало показників, що характеризують фі-
нансовий стан акціонерних підприємств не можуть 
бути розраховані по причині відсутності або слабкого 
розвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберта-
лися акції цих підприємств і по яким можна б було су-
дити про положення емітентів; нестабільність законо-
давчої бази. Для подолання даної проблеми необхідно, 
враховуючи умови фінансової кризи, розробляти нові 
методи оцінки фінансового стану, а також розробляти 
методи і способи покращення фінансового стану, під-
вищення платоспроможності і ліквідності.

Основним напрямом забезпечення досягнення точ-
ки фінансової рівноваги підприємством в кризових 
умовах є скорочення обсягу споживання фінансових 
ресурсів. Перелік заходів з покращення фінансового 
становища є індивідуальним для кожного з підпри-
ємств та залежить від сфери в якій ведеться бізнес, 
груп продукції, кон’юнктури ринку, регіональної 
інфраструктури, системи управління підприємством, 
структури витрат на виробництво і управління, тех-
ніко-технологічних особливостей та інших факторів. 
Це приводить до необхідності постійного, система-
тичного ведення фінансового аналізу на підприємстві 
та вдосконаленні методів його проведення, побудови 
математичних моделей та формування прогнозів пер-
спектив розвитку.

Розуміння фінансового стану підприємства та його 
своєчасний і якісний аналіз, вибір необхідного ме-
тоду аналізу та системи показників, що забезпечить 
всебічне вивчення та представлення діяльності під-
приємства є основоположними для прийняття управ-
лінських рішень, спрямованих на вирішення питання 
обрання напрямів діяльності та розвитку підприєм-
ства, покращення його ефективності, конкурентноз-
датності та прибутковості.

В сучасних умовах кожне підприємство повинно 
чітко орієнтуватися у складному лабіринті ринкових 
відносин, правильно оцінювати виробничий та еко-
номічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, 
фінансовий стан як свого підприємства, так і підпри-
ємств-партнерів. Саме цим зумовлюється необхідність 
і практична значущість систематичної оцінки фінан-
сового стану підприємства, якій належить суттєва 
роль у забезпеченні стабільного фінансового стану.

Аналізуючи вище наведені методи, які викорис-
товуються для оцінки фінансового стану підприєм-
ства, ми бачимо, що існує велика кількість різнома-
нітних методик, проте жодна з них не адаптована до 
сучасної економічної ситуації України. Проблема 
удосконалення наявних та розробки нових методик 
аналізу потребує подальшого дослідження у зв’язку з 
постійною зміною умов функціонування вітчизняних 
підприємств, вони дадуть змогу отримати реальну ін-
формацію про фінансове становище підприємства, про 
вплив факторів оточуючого економічного середовища, 
дозволить найбільш повно оцінити характер викорис-
тання ресурсів підприємства, забезпечить зовнішніх і 
внутрішніх користувачів об’єктивною і повною інфор-
мацією для прийняття тактичних і стратегічних рі-

шень. Впорядкування, створення нормативних засад, 
систематизація розроблених і діючих методик оцінки 
фінансового стану підприємств зумовить можливість 
прийняття високоефективних управлінських рішень 
щодо фінансової діяльності та розробки стратегічних 
напрямків розвитку підприємств.

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна зро-
бити наступний висновок, що метою оцінки фінансо-
вого стану підприємства в сучасних умовах фінансової 
кризи є розробка і реалізація заходів, направлених на 
швидке відновлення платоспроможності, відновлення 
достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, 
встановлення можливості підприємства продовжува-
ти свою господарську діяльність, подальшого розви-
тку, забезпечення прибутковості і зростання вироб-
ничого потенціалу і ухвалення відповідних рішень. 
Результати дослідження дають можливість зробити 
висновки та пропозиції що сьогодні є найнеобхідні-
шим:

- удосконалювати інформаційне та методичне за-
безпечення фінансового стану підприємства;

- розробляти методичне забезпечення процесу про-
гнозування фінансового стану підприємства;

- удосконалювати структуру аналізу стану підпри-
ємства, залежно від мети та змісту роботи на кожному 
етапі;

- працювати над методикою складання фінансової 
звітності, що дозволить підвищити її аналітичні мож-
ливості та реальність оцінки майна;

- розробляти методику комплексної бальної оцінки 
фінансового стану підприємства, яка б дозволила про-
аналізувати стан підприємства за оптимальною сукуп-
ністю фінансових показників та коефіцієнтів;

- удосконалювати теоретичні засади формування 
та реалізації інформаційної системи підприємства;

- переглянути і доопрацювати нормативні акти, які 
розкривають методики аналізу фінансового стану під-
приємства;

- удосконалювати форми і методи фінансового за-
безпечення функціонування підприємства, тобто по-
шук нових ефективних шляхів фінансової діяльності;

- адаптувати методики аналізу до сучасних еконо-
міко-правових умов.

Отже, розглядаючи сутність оцінки фінансового 
стану підприємства можна стверджувати, що така 
оцінка необхідна для вдосконалення роботи за рин-
кових відносин, для придбання здатності самофінан-
сування, самоокупності, для більш ефективного ви-
користання фінансових ресурсів на підприємстві, а 
також для фінансової стабільності підприємства. Не-
обхідною умовою нормальної фінансової діяльності є 
зберігання достатньої платоспроможності, ліквідності 
та ділової активності протягом звітного і прогнозова-
ного періодів. 
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