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ВСТУП
Індикатором конкурентоспроможності гос�

подарюючого суб'єкта в умовах ринкової еко�
номіки є його фінанси. Існуючі нині в госпо�
дарстві різні господарські структури виробля�
ють найрізноманітніші види продукції, мають
галузеву спрямованість і спеціалізацію. Різ�
няться суб'єкти господарювання за розмірами,
за кількістю працюючих, величиною та станом
основних фондів, спільним для них є те, що всі
вони в своїй діяльності формують і використо�
вують фінанси.

Зберегти міцні ринкові позиції в умовах
жорсткої конкуренції будь�якому виробникові
можливо лише за умови належним чином про�
веденого фінансового аналізу — однієї з важ�
ливих функцій управління в ринковій еко�
номіці. Він дає змогу визначити конкуренто�
спроможність суб'єкта господарювання [7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженням теоретичних аспектів фінан�
сової звітності та фінансового стану присвячені
роботи видатних економістів Балабанова І.Т.,
Білика М.Д., Клементьєвої О.Ю., Лончакової
В.О., Мец В.О., Погостинської Н.Н., Павловсь�
кої О.В., Цал�Цалко Ю.С. та інших.

При цьому використовуються різні підхо�
ди і методології оцінки фінансового стану
підприємства. Накопичений досвід потребує
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критичного огляду, систематизації методів
оцінки фінансового стану для з'ясування їх не�
доліків і переваг, виявлених у процесі їх прак�
тичного використання.

Значну увагу аналізу фінансового стану
підприємства і його оцінці приділяють тому,
що, з одного боку, він оцінює результати діяль�
ності підприємства, свідчить про досягнення; з
іншого — виявляє передумови розвитку під�
приємства. У працях зарубіжних і вітчизняних
економістів досліджено широке коло питань,
пов'язаних з аналізом фінансового стану під�
приємства, його оцінкою і управлінням. Мето�
дичні основи кількісного вимірювання та оцін�
ки фінансового стану підприємства і трактуван�
ня його суті зафіксовано також і в норматив�
них актах відповідних міністерств (відомств).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є теоретична оцінка та

розробка практичних рекомендацій з вдоско�
налення методики проведення комплексного
аналізу фінансової звітності та аналізу фінан�
сового стану підприємства. Досягнення постав�
леної мети зумовило необхідність вирішення
наступних завдань дослідження: обгрунтуван�
ня теоретичних та методичних основ проведен�
ня комплексного аналізу фінансової звітності
підприємств; визначення особливостей форму�
вання фінансової звітності підприємств; роз�
робка методичних рекомендацій щодо вдоско�
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налення методики проведення комплексного
аналізу фінансової звітності підприємств та їх
економічне обгрунтування.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Систематизація історичних етапів станов�

лення та розвитку економічного аналізу як на�
уки є необхідною умовою визначення її теоре�
тичних засад та практичних аспектів викорис�
тання в контексті трансформації економіки.
Дослідження концептуальних основ аналізу
фінансового стану дозволило з'ясувати, що
основним при його розгляді повинен бути сис�
темний підхід: вивчення взаємозв'язків систе�
ми аналізу і системи підприємства через
діяльність апарату управління дозволило уточ�
нити такі компоненти системи аналізу фінан�
сового стану, як мета, засоби, результати, за�
безпечення і т.п. і на цій основі представити
власну дефініцію аналізу фінансового стану.

Останнім часом фінансовій звітності та
фінансовому стану підприємства присвячуєть�
ся багато навчальних посібників, підручників,
монографій. Широко висвітлюється досвід роз�
винених країн з цієї галузі знань. Але слід зау�
важити, що велика кількість іноземних видань
не знижує, а навіть збільшує попит на вітчиз�
няну літературу такого спрямування. Вкрай
необхідною стає наявність спеціальної літера�
тури, в якій послідовно, крок за кроком відтво�
рювалася б методика фінансового аналізу з
конкретними прикладами, розрахунками та
висновками [1; 2; 3; 5; 7].

У цьому зв'язку особливого значення набу�
вають теоретичні дослідження побудови систе�
ми аналізу підприємницької діяльності за
різних форм власності й різних форм господа�
рювання, на базі чого повинні розроблятися
прикладні питання фінансового аналізу та кон�
тролю.

Комплексна оцінка господарської діяль�
ності є її характеристикою, отриманою в ре�
зультаті комплексного дослідження, тобто од�
ночасного та узгодженого вивчення сукупності
показників, які відображають всі (або багато)
аспектів господарських процесів, і що містить
узагальнювальні висновки про результати ді�
яльності виробничого об'єкта на основі вияв�
лення якісних і кількісних відмінностей від бази
порівняння (плану, нормативів, попередніх пе�
ріодів, досягнень на інших аналогічних об'єк�
тах, інших можливих варіантах розвитку) [3].

Діяльність підприємства характеризується
сукупністю показників, які ієрархічно пов'язані
між собою. Нижній рівень ієрархії — це прості
показники, які безпосередньо можуть бути ви�

міряні або розраховані і надані в абсолютному
або відносному виразі. Отримання комплекс�
ної оцінки — це поетапний перехід від оцінки
одиничних показників до підсумкових оцінок
вищого рівня і до отримання комплексної оці�
нки, що знаходитися на верхньому рівні ієрар�
хії. Підсумкові (блокові) оцінки характеризу�
ють певні сторони діяльності підприємства.
Комплексна оцінка характеризує результати
діяльності підприємства в цілому. Підсумкову
і комплексну оцінки отримують шляхом синте�
зу оцінок попереднього рівня ієрархії на
підставі застосування різного роду середніх [4].

Комплексна економічна оцінка є характери�
стикою, яку отримують за одночасного та уз�
годженого вивчення сукупності параметрів, які
відображають все або більшість аспектів зміни
і розвитку економічних явищ і процесів. Вона
вміщає загальні висновки за наслідками діяль�
ності досліджуваного об'єкта [5].

Оскільки на основі такої оцінки можна
здійснювати ранжирування об'єктів аналізу, її
називають ще і рейтинговою. Складність ком�
плексної економічної оцінки полягає в тому,
що у разі багатокритеріального аналізу (бага�
тофакторних систем) важко виділити узагаль�
нюючий показник — критерій оцінки, а витра�
ти на проведення аналітичних робіт не покри�
ваються їх результативністю. Наявні також
перешкоди методологічного та організаційно�
го характеру.

Дослідження генезису фінансової звітності
дало можливість класифікувати фактори її
розвитку, серед яких виділено такий внутріш�
ній фактор, як необхідність ефективного уп�
равління підприємством. Розгляд інформацій�
ного значення фінансової звітності для окре�
мих функцій управління дозволив виокремити
необхідні якісні характеристики і властиві їй
недоліки.

Необхідно запропонувати методику моде�
лювання, спрямовану на підвищення ефектив�
ності процесу управління шляхом удоскона�
лення інформаційного забезпечення його ана�
літичної функції. Головні напрями реалізації
цієї методики полягають у: структурному пе�
регляді звітних форм; уточненні оцінки окре�
мих статей у відповідності до принципу обач�
ності; укрупненні розділів для запобігання над�
мірної деталізації; доповненні форм фінансо�
вої звітності відносними показниками структу�
ри.

Завдання комплексної економічної оцінки
зводиться до визначення інтегрального пара�
метра на підставі агрегації різних способів кіль�
кісного та якісного аналізу, наприклад, коли
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виникають завдання підведення підсумків ро�
боти господарського об'єкта за рік, аналізу
виконання плану санації підприємства, загаль�
ної оцінки виконання бізнес�плану і т. п.

Проблеми фінансового аналізу підприєм�
ницької діяльності за різних форм власності та
різних форм господарювання вивчені недостат�
ньо, хоча їм приділяється багато уваги в еко�
номічній літературі і повсякденній роботі
міністерств і відомств нашої держави.

Аналіз (без віднесення його до господарсь�
кої діяльності та виділення в самостійну науку)
існує з давніх�давен, є дуже об'ємним понят�
тям, яке лежить в основі усієї практичної та
наукової діяльності людини. Фінансовий аналіз
(аналіз — з грецької "розклад", "розчленуван�
ня") — це метод оцінювання і прогнозування
фінансового стану підприємства [12].

 Науковцями досліджено, що аналіз був
складовою системи обліку та контролю в
сільськогосподарських маєтках у феодальній
Британії (ХІІ ст.). Родоначальником система�
тизованого економічного аналізу вважається
француз Жак Саварі (1622—1680). Ідеї Саварі
були поглиблені у ХІХ ст. італійським бухгал�
тером Джузеппе Червоні (1827—1917). На�
прикінці ХІХ — на початку ХХ ст. в обліку з'я�
вилося поняття "балансознавство". Воно роз�
вивається за трьома основними напрямами:
економічний аналіз балансу, комерційний
аналіз балансу, популяризація знань про ба�
ланс серед користувачів [4].

Такий аналіз існував майже до початку 90�х
років. Він був ретроспективним за своєю при�
родою і малокорисним для підприємств, хоча в
економічній літературі науковцями було вже
розроблено методику організації фінансово�
господарської діяльності та аналізу фінансо�
вої звітності, яка найшла своє відображення в
роботах С.К. Татур, М.І. Баканов та ін [11].

На початку 70�х років дослідження з теорії
комплексного аналізу господарської діяль�
ності і фінансової звітності набули подальшо�
го розвитку, про що свідчить праці М.І. Бака�
нова, А.Д. Шеремета, В.О. Мец та інших [3; 6;
10].

 На теперішній час в умовах побудови рин�
кової економіки аналіз фінансової звітності як
важливий елемент аналітичної роботи стає од�
ним з головних інструментів управління діяль�
ністю підприємств, в тому числі і сільськогос�
подарських. В основі фінансового аналізу ле�
жить аналіз та управління фінансовими ресур�
сами суб'єктів господарювання [7].

Аналіз фінансової звітності є однією з най�
важливіших функцій управління. Він дає змогу

визначити конкурентоспроможність суб'єкта
господарювання в ринковій економіці [9].

Суб'єкт господарювання здійснює свою ви�
робничо�торговельну діяльність на ринку само�
стійно, але в умовах конкуренції. Ринкові ре�
гулятори разом з конкуренцією створюють
єдиний механізм господарювання, що змушує
виробника враховувати інтереси і попит спожи�
вача. Господарюючі суб'єкти вступають між
собою в конкурентні відносини. Той, хто про�
грає, стає банкрутом. Щоб цього не сталося,
господарюючий суб'єкт повинен постійно
слідкувати за ситуацією на ринку, забезпечу�
вати собі високу конкурентоспроможність [10].

Система фінансового аналізу в Україні має
ввібрати в себе кращі традиції і правила засто�
сування світової практики ведення та органі�
зації фінансового аналізу, зберігаючи при цьо�
му його національні особливості.

Загалом комплексна оцінка фінансової звіт�
ності підприємства передбачає визначення еко�
номічного потенціалу суб'єкта господарюван�
ня або, іншими словами, вона дає змогу забез�
печити ідентифікацію його місця в економічно�
му середовищі. Оцінка майнового та фінансо�
во�економічного стану підприємства створює
необхідну інформаційну базу для прийняття
різноманітних управлінських та фінансових
рішень щодо проблемних питань купівлі�про�
дажу бізнесу, напрямів виробничого розвитку,
залучення чи здійснення інвестицій тощо [12].

Тривалий природний процес вирощування
тварин та рослин, а також сезонність виробниц�
тва зумовлює тривалий кругообіг оборотних
коштів, авансованих у виробництво. У рослин�
ництві — це рік, у тваринництві — від 9 місяців
до року. Більша частина продукції реалізуєть�
ся в четвертому кварталі, що позначається на
вкрай нерівномірному надходженні виручки від
реалізації — основного джерела коштів. Це
приводить до того, що реальний фінансовий
результат від господарської діяльності можли�
во визначити на основі річного звіту [11].

При проведенні комплексного аналізу
фінансової звітності підприємств необхідно
дотримуватись відповідних вимог, серед яких
можна виділити наступні основні.

1. Методологічна база комплексного ана�
лізу повинна грунтуватись на методиках, які да�
вали б змогу в обмежені строки оцінити фінан�
совий стан суб'єкта господарювання. Комплек�
сний аналіз протягом двох�трьох тижнів про�
ведення процедури оцінки фінансового стану
сільськогосподарського підприємства має не
тільки ідентифікувати проблемні елементи, а й
зробити обгрунтовані висновки щодо розвит�
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ку тенденції зміни фінансового стану суб'єкта
господарювання в цілому.

2. При практичному проведенні комплекс�
ного аналізу необхідно використовувати такий
ефективний прийом організації аналізу фінан�
сової звітності, як порівняльний аналіз. Він
являє собою внутрішньогосподарський аналіз
зведених показників фінансової звітності за
окремими напрямами діяльності самого під�
приємства та його дочірніх підприємств або
міжгосподарський аналіз показників даної
фірми у порівнянні з відповідними показника�
ми конкурентів, середньогалузевими чи серед�
німи показниками. Залежно від поставленого
завдання щодо організації комплексного фі�
нансового аналізу конкретного об'єкта, необ�
хідно, насамперед, визначитись з оптимальною
базою для порівняння значень аналітичних
індикаторів — значень фінансових показників.

3. Для здійснення комплексного аналізу не�
обхідно забезпечити формування групи показ�
ників, які б у своїй сукупності відповідали ви�
могам комплексної характеристики поточного
стану підприємств та перспектив його подаль�
шого розвитку. При цьому слід пам'ятати, що
використання надлишкової кількості фінансо�
вих коефіцієнтів може спричинити втрату часу
на аналітичне та математичне забезпечення
дослідження функціонально взаємозалежних
між собою показників. Це, в свою чергу, знач�
но знизить оперативність комплексного аналі�
зу, яка є критичною характеристикою його
ефективності. Наповненість цільової сукуп�
ності тими чи іншими показниками залежати�
ме від завдань, які поставлені перед аналізом
його замовниками у кожному конкретному ви�
падку. Серед таких вимог, що висуваються до
потенційних показників, можна виділити неве�
лику сукупність критичних значень.

4. Ефективність комплексного аналізу знач�
ною мірою залежить від можливості побудови
адекватної системи однозначності інтерпре�
тації результатів математичної та аналітичної
обробки визначеної групи цільових показників
з метою попередження та уникнення двознач�
ності висновків, протиріч у поглядах окремих
експертів щодо ідентифікації становища об'єк�
та дослідження [4].

У сучасній практиці фінансового аналізу
поширеним засобом досягнення визначеної
вище мети є розроблення системи ранжуван�
ня, відповідно до якого кожному значенню
цільового показника відповідає однозначно
визначений ранг, а сума рангів, отриманих да�
ним підприємством за результатами аналізу,
слугує підставою для однозначної характери�

стики його фінансово�економічного станови�
ща, розвитку тенденцій його зміни та перспек�
тив подальшого функціонування. Таким чином,
відособлена оцінка окремих сторін фінансово�
господарської діяльності підприємства на ос�
нові математичного моделювання органічно
компонується в єдиному інтегральному фінан�
совому показнику. Отриманий у результаті
комплексного аналізу інтегральний показник є
характеристикою об'єкта аналізу: підприєм�
ства щодо відповідності поточним ринковим
умовам. Наступні висновки є інформаційною
основою для виконання поставленого управ�
лінського завдання та дають змогу зробити об�
грунтовані висновки про фінансовий стан під�
приємства в цілому [8].

Процес проведення комплексного фінансо�
вого аналізу складається з опрацювання сис�
теми проблемних питань, які можна об'єднати
й узагальнити за такими напрямами:

— особливості побудови моделі обробки
вхідної інформаційної бази відповідно до спе�
цифіки об'єкта дослідження;

— математична, статистична та аналітична
складові моделі формування цільового елемен�
та комплексного аналізу — інтегрального по�
казника фінансового стану підприємства;

— комплексний аналіз на основі визначен�
ня загальної оцінки комерційної надійності
підприємства;

— комплексний аналіз на основі моделей
прогнозування банкрутства підприємства;

— модель інтерпретації результатів комп�
лексного фінансового аналізу та формування
майбутніх трендів фінансово�господарської ді�
яльності підприємства [6].

Ключовим елементом процедури комплек�
сного аналізу фінансового стану підприємства
є побудова моделі обробки вхідної інформа�
ційної бази. Така модель являє собою обгрун�
тований відповідно до специфічних характери�
стик конкретного випадку процедури комплек�
сного аналізу органічний синтез математичних,
статистичних та аналітичних методів дослі�
дження [1].

Показниками і чинниками гарного фінансо�
вого стану можуть бути: стійка платоспро�
можність, ефективне використання капіталу,
своєчасна організація розрахунків, наявність
стабільних фінансових ресурсів. Показники і
чинники незадовільного фінансового стану такі:
неефективне розміщення засобів, недостатній
обсяг власних оборотних коштів, наявність за�
боргованості платежів, негативні тенденції у
виробництві. До найбільш загальних показників
комплексної оцінки фінансового стану нале�
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жать показники прибутковості і рентабельності.
Велике значення має аналіз структури доходів
підприємства та оцінки взаємозв'язку прибутку
з показниками рентабельності. Важливо проана�
лізувати зв'язок прибутку підприємства з чин�
никами, які його формують, оскільки це полег�
шить практичну орієнтацію в цих питаннях.

Важливою складовою комплексної оцінки
фінансового стану підприємства має бути рей�
тингова оцінка. Для цього необхідно на підставі
комплексу оцінних показників надати узагаль�
нюючу кількісну оцінку фінансовому стану
кожного підприємства.

ВИСНОВКИ
Узагальнення та конкретизація існуючих

підходів до комплексної оцінки фінансового
стану підприємств дали змогу виявити системні
недоліки, врахування яких має стати обов'яз�
ковою передумовою подальших досліджень та
розробки адекватного сучасним умовам меха�
нізму комплексної оцінки фінансового стану.

Якість управлінських рішень залежить від
адекватності аналітичних висновків, одержа�
них на основі інформаційного забезпечення
аналізу фінансового стану. За результатами
дослідження сутності інформаційного забезпе�
чення аналізу виокремлені такі категорії: ін�
формаційна система; комунікативне середови�
ще; інформаційні технології. Сукупність інфор�
маційних потоків та інформації складає інфор�
маційну систему аналізу фінансового стану
підприємства. Побудова системи раціонально�
го інформаційного забезпечення потребує виз�
начення змісту необхідної інформації.

Основним же науковим завданням в пере�
бігу розробки механізму комплексної оцінки
фінансового стану вітчизняних підприємств
має бути сполучення обгрунтованих управлі�
нських рішень стратегічного характеру та по�
треб оперативного управління фінансовим ста�
ном; диференційований підхід до визначення
рекомендованих рівнів показників відносно
підприємств різних галузей та організаційно�
правових форм; максимальна інформативність
показників залежно від потреб управління.

Важливою умовою для створення раціо�
нальної методології фінансового аналізу, яка
відповідала б національним інтересам держа�
ви, є врахування національних умов господа�
рювання, чинників його досягнень у минулому,
змін в економічному і соціальному житті, гли�
боке вивчення зарубіжного досвіду і викорис�
тання багатьох фундаментальних положень,
прийнятих у розвинутих країнах з ринковою
економікою [13].

При проведенні комплексного аналізу
фінансової звітності необхідно: дотримуватись
відповідних вимог; враховувати схему ієрархій
системи показників для визначення інтеграль�
ної оцінки фінансового стану підприємств та
враховувати визначений алгоритм — етапи про�
ведення і обробки вхідної інформаційної бази.
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