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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення внутрішньої та зовні-

шньої конкуренції на ринку вітчизняні підприє-
мства досить часто за рахунок непродуманої
фінансово-господарської політики та переваж-
но короткострокового управління втрачають
свої позиції, опиняються на межі банкрутства.
У зв'язку з цим постає питання про створення
єдиної методики оцінки та аналізу їх фінансо-
вого стану як основи подальшого ефективного
функціонування.
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FINANCIAL CONDITION: THE NATURE AND NEEDS ITS ANALYSIS

У статті досліджено сутність і необхідність аналізу фінансового стану підприємств у сучасних умовах. Обгрун-
товано основні методичні підходи до його здійснення, їх переваги та недоліки, а також визначено особливості засто-
сування кожного з них відповідно до специфіки підприємства та показників його діяльності.

This article explores the nature and the need to analyze the financial condition in the modern world. The basic
methodological approaches to its implementation, its strengths and weaknesses, and peculiarities of application of each
specific enterprise and performance of its activities.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі управління фінансовим станом
підприємств та ефективності його оцінки при-
свячено багато публікацій, серед яких варто
виділити праці Г.І. Кіндрацької, М.С. Білик,
А.Г. Загородного, П.Я. Поповича, Г.І. Андрєє-
ва та багатьох інших. У той же час, слід заува-
жити, що значна кількість питань теоретично-
го та прикладного характеру все ще залишаєть-
ся досить дискусійною: немає єдності у визна-
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ченні єдиного підходу до здійснення оцінки
фінансового стану; несистематизованою та не
уніфікованою є система показників оцінки; з
різних позицій трактуються їх порогові значен-
ня тощо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження сутності, зав-

дань і необхідності системного аналізу фінан-
сового стану підприємства, а також досліджен-
ня існуючих методів, принципів та методик його
аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз публікацій, присвячених питанням

оцінки фінансового стану підприємств дає
підстави визначити, що фінансовий стан
підприємства характеризується сукупністю
параметрів, які виражають наявність, розмі-
щення і використання фінансових ресурсів
підприємства [1, с. 54]. А його оцінка є необхі-
дною умовою для ефективного управління
підприємством, для розміщення та використан-
ня ресурсів підприємства.

Для досягнення основної мети аналізу
фінансового стану підприємства можуть зас-
тосовуватися різні методи аналізу. Методи
фінансового аналізу — це комплекс науково-
методичного інструментарію для оцінки
фінансового стану підприємства [2, с. 76].
Проаналізувавши літературні джерела ав-
торів, які досліджували дане питання, можна
визначити наступні методи оцінки фінансово-

го стану підприємства: коефіцієнтний; комп-
лексний; інтегральний; беззбитковий; рівно-
важний.

Коефіцієнтний метод передбачає розраху-
нок системи коефіцієнтів, що висвітлюють
різні боки господарювання підприємства і вра-
ховують вплив як внутрішнього, так і зовніш-
нього середовищ на фінансовий стан підприє-
мства.

Основними недоліками даного методу є:
1. Трудомісткість, тобто досить складний

процес формування результатів оцінки.
2. Відсутність нормативних значень біль-

шості коефіцієнтів, що використовуються в
процесі аналізу.

3. Ситуація, коли зміни величин коефі-
цієнтів у динаміці не можуть бути інтерпрето-
вані належним чином, оскільки значення для
розрахунку змінюються у часі.

Щодо інтегрального методу аналізу фінан-
сового стану підприємства, то його слід вико-
ристовувати тим підприємствам, які хочуть виз-
начити свій фінансовий стан певним (одним, су-
купним) інтегральним показником. Загальні
показники інтегрального методу оцінки фінан-
сового стану підприємства наведені на рисун-
ку 1.

Комплексний метод дає змогу виявити ті
напрямки в діяльності підприємства, в яких ви-
никають проблеми, а також дає змогу дослід-
жувати причини, що їх зумовили.

Однак існують і недоліки. Він є трудоміст-
ким та немає нормативних значень більшості

Рис. 1. Загальні показники інтегрального методу
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коефіцієнтів [3, с. 112]. На рисунку 2 показано
схему оцінки фінансового стану підприємства
за комплексним підходом.

Беззбитковий метод базується на ролі опе-
раційного важеля у формуванні результатів
діяльності підприємства, на можливості управ-
ління його витратами й результатами з метою
досягнення необхідних показників беззбитко-
вості виробництва. Критерієм оцінки фінансо-
вого стану підприємства в цьому випадку ви-
ступає запас фінансової міцності підприємства,
тобто виторг від реалізації, що підприємство
має після проходження порогу рентабельності.
Отже, чим вищий запас фінансової міцності у
відсотках, тим стійкіший фінансовий стан під-
приємства [5, с. 68].

Перевагою цього методу є те, що він вклю-
чає беззбитковість (базовий аспект діяльності
підприємства) та витрати, тому і є сучасним та
практичним.

Недоліком є те, що він не узгоджується з
такими сторонами оцінки, як конкурентоспро-

можність, кредитоспроможність, ринкова і
ділова активність, тобто він потребує подаль-
шого розвитку.

Рівноважний метод базується на понятті
ліквідності й оцінці фінансового стану
підприємства з позицій досягнення рівнова-
ги між ліквідними потоками у сфері госпо-
дарсько-інвестиційної та фінансової діяль-
ності підприємства. Перша виступає як зона
створення коштів, а друга — як зона спо-
живання коштів. Формовані і спожиті у них
ліквідні грошові потоки мають назву ре-
зультату господарської діяльності і резуль-
тату фінансової діяльності відповідно.
Рівність між цими результатами створює
ситуацію ідеальної фінансової рівноваги
підприємства, коли сукупний результат гос-
подарської і фінансової діяльності дорів-
нює нулю.

Даний метод апробований світовим досві-
дом. Його реалізація дала змогу встановити
дев'ять типових ситуацій фінансового стану
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підприємства і розробити відповідні рекомен-
дації загального характеру для досягнення
фінансово-господарської рівноваги у разі
відхилення підприємства від лінії рівноваги чи
зони безпеки, що є дуже цінним під час вико-
ристання саме цього методу [5, с.132]. Однак
метод має свої недоліки, а саме: неможливість
врахування стану підприємства в конкретно-
му, діловому, кредитному і ринковому середо-
вищі.

Фінансова діяльність підприємства по-
винна бути спрямована на забезпечення си-
стематичного надходження і ефективного
використання фінансових ресурсів, дотри-
мання розрахункової і кредитної дисциплі-
ни, досягнення раціонального співвідношен-
ня власних і залучених коштів, фінансової
стійкості з метою ефективного функціону-
вання підприємства. Саме цим зумовлюєть-
ся необхідність і практична значущість сис-
тематичної оцінки фінансового стану під-
приємства, якій належить суттєва роль у за-
безпеченні його стабільного фінансового
стану.

ВИСНОВКИ
Таким чином, фінансовий стан підприєм-

ства — це комплексне поняття, яке є результа-
том взаємодії всіх елементів системи фінансо-
вих відносин підприємства, визначається су-
купністю виробничо-господарських факторів і
характеризується системою показників, що
відображають наявність, розміщення і викори-
стання фінансових ресурсів.

Така діяльність характеризується забезпе-
ченістю фінансовими ресурсами, які необхідні
для нормального функціонування підприєм-
ства, доцільним їх розміщенням та ефективним
використанням, фінансовими взаємовідносина-
ми з іншими юридичними та фізичними особа-
ми, платоспроможністю та фінансовою стійкіс-
тю.

Отже, було виділено п'ять головних ме-
тодів аналізу фінансового стану підприємства,
до кожного з них подано перелік переваг і не-
доліків. Найбільш трудомісткими, як було ви-
явлено в процесі аналізу, є коефіцієнтний,
комплексний та інтегральний методи. Більш
швидкими методами оцінки виступили без-
збитковий та рівноважний методи. Таким чи-
ном, аналіз фінансового стану підприємства
дає якісну та кількісну інформацію про його
діяльність, яка необхідна для багатьох су-
б'єктів ринку.

У той же час з метою її достовірності, ви-
користання у процесі управлінських рішень

доцільно використовувати коефіцієнтний або
комплексний метод, адже вони є найбільш об-
ширними і охоплюють всі сфери діяльності
підприємства. Дані методи представляють
підприємство і всі його зв'язки як взаємопо-
в'язану систему рухів фінансових ресурсів, що
дає змогу найширше оцінити його фінансовий
стан.
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