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У статті висвітлено сутність і необхідність аналізу фінансового стану підприємств в 

сучасних умовах. Розглянуто основні завдання аналізу фінансового стану та основні 

групи показників, що характеризують фінансовий стан підприємств.  
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В статье освещены сущность и необходимость анализа финансового состояния 

предприятий в современных условиях. Рассмотрены основные задачи анализа 

финансового состояния и основные группы показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятий.  

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, финансовая 
стабильность.  
 
This article explores the nature and the need to analyze the financial condition in the modern 

world. The article discusses the basic tasks of financial analysis and major groups of 

indicators characterizing the financial condition of enterprises. Considered directions 

improvement of financial condition.  
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В теперішніх умовах нестабільності економічного розвитку, що характеризуються 
масовою збитковістю вітчизняних підприємств різних форм власності, результативність 
прийнятих рішень як на мікро-, так і на макрорівні залежить від результатів та якості оцінки 
фінансового стану цих підприємств. Основною умовою їхнього виживання на ринку є 
швидкість адаптації до змін зовнішнього та внутрішнього середовища.  

На сьогоднішній день для підприємств є важливим аналіз таких елементів, як фінансова 
стійкість, платоспроможність, ділова активність та рентабельність, що безпосередньо дасть 
можливість оцінити ефективність фінансово-господарської діяльності. Тобто оцінка 
комплексу показників дає можливість визначити фактори, які безпосередньо впливають на 
фінансовий стан підприємства та своєчасно прийняти рішення для його покращення. 

Питання аналізу фінансового стану підприємств розглядаються у працях зарубіжних 
та вітчизняних науковців і практиків, серед яких варто визначити Багрова В. П., Бойчик І. М., 
Бутинця Ф. Ф., Єлейка Я. І., Івахненко В. М., Коробова М. Я., Лапішко М. Л., Лахтіонової Л. А., 
Мних Є. В., Негашева Е. В., Руденко Л. В., Савицької Г. В., Сайфуліна Р. С., Салига С. Я., 
Чупіса А. В., Шеремета А. Д., Яріш О. В. та ін. 

Метою статті є дослідження сутності, завдань і необхідності системного аналізу 
фінансового стану підприємства, підходів до його аналізу та оцінки, а також основних 
шляхів покращення фінансового стану підприємства  
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В сучасних економічних умовах підприємства будь-яких форм власності мають на 
меті забезпечити стабільний, безперебійний виробничо-збутовий процес із високим рівнем 
рентабельності та своєчасним виконанням взятих зобов’язань перед партнерами, 
кредиторами, державою та найманими працівниками. Досягнення такого результату можливе 
лише за регулярної оцінки фінансового стану підприємства, з метою своєчасного реагування 
на зміни в зовнішньому середовищі, адже швидкість адаптації підприємства до мінливості 
ринку є істотною перевагою в конкурентній боротьбі. Перш за все необхідно визначити 
сутність фінансового стану підприємства, на основі аналізу підходів до його визначення в 
сучасній економічній літературі. 

Варто зазначити, що в економічній літературі існує багато визначень «фінансового 
стану підприємства». Їх систематизація дає підстави говорити про те, що у найбільш 
загальному вигляді під фінансовим станом варто розуміти результат взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, який визначається сукупністю виробничо-
господарських чинників, а також характеризується системою показників, що відображають 
наявність, способи формування, розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика діяльності підприємства у 
певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати 
достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність ефективно 
здійснювати її в майбутньому. Фінансовий стан підприємства характеризує здатність 
підприємства саморозвиватися на певний момент часу. Він характеризується системою 
показників, що дозволяють оцінити наявність, розміщення і ефективність використання 
фінансових ресурсів [1]. 

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення 
ефективності їх формування, розміщення і використання. Вона має конкретизуватись 
відповідними поточними завданнями. 

Основні завдання аналізу фінансового стану можна представити у вигляді рис. 1 [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства 
 

Необхідно відмітити, що оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити лише 
за допомогою комплексної системи показників, що детально й усебічно характеризують 
фінансовий стан підприємства. У ході аналізу фінансового стану підприємства можуть 
використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня кількість та 
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широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються його 
завданнями в кожному конкретному випадку. До основних таких показників належать: 

1. показники ліквідності, що дають оцінку достатності поточних активів підприємства 
для покриття його поточних зобов’язань; 

2. показники платоспроможності підприємства, що характеризують здатність 
підприємства своєчасно та в повному обсязі виконати свої зобов’язання перед кредиторами; 

3. показники фінансової стійкості, дають змогу оцінити ступінь залежності 
підприємства від позикових ресурсів та ступінь фінансового ризику;  

4. показники ділової активності, дають оцінку ефективності використання суб’єктом 
власних коштів;  

5. показники рентабельності підприємства, які дають можливість зробити висновок 
про прибутковість діяльності суб’єкта господарювання [3].  

Розглянемо, для прикладу, аналіз фінансового стану ТОВ «Волочиський цегельник» 
на основі коефіцієнтів ліквідності (таблиця). 

Таблиця  
Аналіз коефіцієнтів ліквідності ТОВ «Волочиський цегельник» за 2016–2018 рр. 

Показники 2016 2017 2018 

Відхилення 

абсолютне, 
тис. грн 

відносне, % 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

1. Коеф. абсолютної ліквідності 1,76 0,42 2,11 -1,34 1,69 23,89 503,54 

2. Коеф. термінової ліквідності 2,37 2,06 2,75 -0,31 0,69 86,87 133,31 

3. Коеф. загальної ліквідності 6,59 6,12 5,48 -0,46 -0,64 92,96 89,52 

4. Коеф. співвідношення КЗ і ДЗ 1,62 0,61 1,58 -1,01 0,97 37,52 258,81 

5. Коеф. мобільності активів 0,83 0,82 0,83 -0,01 0,00 98,81 100,38 

6. Коеф. співвідношення активів 4,98 4,65 4,75 -0,34 0,10 93,26 102,18 

 
Занадто високий показник абсолютної ліквідності (норматив 0,2-0,3) свідчить про те, 

що значна частина капіталу відволікається на формування непродуктивних активів і свідчить 
про нераціональне використання грошових ресурсів. Коефіцієнт термінової ліквідності 
показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови 
своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Оскільки значення коефіцієнта більше 1, 
то підприємство має низький фінансовий ризик, а значить потенційні можливості для 
залучення додаткових фінансових ресурсів. Динаміку коефіцієнтів ліквідності ТОВ 
«Волочиський цегельник» за 2016–2018 рр. представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнтів ліквідності ТОВ «Волочиський цегельник» за 2016–2018 рр. 
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Коефіцієнт загальної ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань 
підприємство спроможне погасити, якщо воно реалізує всі свої оборотні активи. У 2016 році 
на 1 гривню поточних зобов’язань припадало 6,59 грн оборотних коштів, 6,12 грн – у 
2017 році, та 5,48 грн – у 2018 році. Оскільки значення значно перевищують оптимальне  
(2-2,5), то виникають сумніви щодо ефективності використання оборотних активів 
підприємства.  

Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованостей показує, що у 
2017 році значення опустилось нижче нормативного (близько 1), а отже, дебітори 
заборгували компанії більше коштів ніж вона отримала від постачальників. Коефіцієнт 
мобільності активів відповідає оптимальному значенню (>0,5). Коефіцієнт співвідношення 
активів показує співвідношення між оборотними і необоротними активами і значно 
перевищує своє оптимальне значення (>1). Основні коефіцієнти платоспроможності ТОВ 
«Волочиський цегельник» за 2016–2018 рр. представлено на рис. 3. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Основні коефіцієнти платоспроможності ТОВ «Волочиський цегельник» 

за 2016–2018 рр. 
 

Отже, можна зробити висновок, що підприємство має проблеми з формуванням не 
продуктивних активів та нераціональним використанням грошових ресурсів. Покращення 
фінансового стану підприємства можливе шляхом підвищення результативності розміщення 
та використання ресурсів підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи 
інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів, при збереженні 
платоспроможності та кредитоспроможності.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що основна мета 
дослідження фінансового стану підприємства – це оперативне прийняття управлінських 
рішень з метою уникнення фінансової кризи на підприємстві, швидкого реагування на зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища, здійснення заходів спрямованих на відновлення та 
зростання платоспроможності підприємства, його прибутковості при належному рівні 
ліквідності та фінансової стійкості, також забезпечення в умовах високої конкуренції 
стабільного положення на ринку та високої ділової репутації перед партнерами, 
кредиторами, бюджетом, а також перед власними працівниками. Отже, проведення аналізу 
фінансового стану підприємства є з одного боку результатом функціонування суб’єкта 
господарювання, а з іншого – виявляє перспективи для його розвитку. 
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