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ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИКА ЙОГО ОЦІНКИ

Розглянуто основні підходи до визначення сутності фінансового стану підприємства як у норма-
тивно-правових документах, так і у працях науковців. Виділено основні групи показників, що вико-
ристовуються при оцінці фінансового стану підприємства. Подано методику їх розрахунку у від-
повідності із формами фінансової звітності та окреслено нормативні значення деяких показників. 
Обґрунтовано сутність, призначення й підходи до інтерпретації основних коефіцієнтів. Встановлено 
важливість проведення оцінки фінансового стану в системі фінансового управління підприємством.
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Постановка проблеми. Сучасні умови господа-
рювання вимагають від підприємців оперативного 
реагування на зміни у зовнішньому, і відповідно, вну-
трішньому середовищі, що безпосередньо впливає на 
прибутковість ведення бізнесу і викликано дією ряду 
чинників. Серед них слід виділити ті, що не залежать 
від діяльності підприємства, а саме соціально-еконо-
мічну та політичну стабільність в країні, податкову, 
кредитну та інвестиційну політику держави, розвиток 
фондового і страхового ринків, рівень реальних дохо-
дів населення, демографічні тенденції тощо. Серед 
внутрішніх чинників – це обсяг та структура акти-
вів підприємства і, що важливо, вартість і структура 
джерел їх фінансування, якість управління як акти-
вами, так і капіталом, здатність формувати необхідний 
фінансовий результат та інші. Врахувати дію цих фак-
торів можливо на основі здійснення всебічної оцінки 
фінансового стану, фахової інтерпретації її результатів 
та вчасного впровадження відповідних заходів щодо 
його зміцнення, що в кінцевому підсумку сприятиме 
підвищенню ефективності господарювання та розши-
рить можливості розвитку підприємства. При цьому 
актуальним залишається питання правильного вибору 
інструментів та підходів щодо оцінки фінансового 
стану підприємства чи певної галузі економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням питань, пов’язаних із визначенням 
сутності фінансового стану підприємства, а також 
методикою його оцінки присвячені праці вітчизняних 
та зарубіжних науковців, зокрема О.Я. Базілінської, 
М.Д. Білик, І.О. Бланка, К.В. Ізмайлової, В.В. Кова-
льова, М.Я. Коробова, Р.О. Костирко, Г.О. Крамаренко, 
Л.А. Лахтіонової, А.М. Поддєрьогіна, Г.В. Савицької, 

Р.С. Сайфуліна, О.М. Терещенко, Ю.С. Цал-Цалко, 
О.Є. Чорної, В.В. Шеремета. Не дивлячись на це, від-
сутність єдиної методики оцінки фінансового стану 
призводить до використання значного різноманіття 
показників, частіш за все без певної систематизації, 
а також чіткого алгоритму здійснення розрахунків, 
ускладнюють здійснення оцінки фінансового стану у 
практичній діяльності підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
оцінка підходів щодо трактування сутності фінансо-
вого стану підприємства та обґрунтування методики 
його оцінки.

Виклад основного матеріалу. Починаючи дослід-
ження сутності фінансового стану підприємств слід 
звернути увагу на діючі нормативно-правові доку-
менти, що регулюють це питання.

Положенням «Про порядок здійснення аналізу 
фінансового стану підприємств, що підлягають при-
ватизації», затвердженим Наказом Міністерства фінан-
сів України та Фонду державного майна України від 
26.01.2001 р. № 49/121 фінансовий стан підприємства 
визначається як сукупність показників, що відобра-
жають наявність, розміщення і використання ресур-
сів підприємства, реальні й потенційні можливості 
підприємства [15]. Вважаємо це твердження досить 
суперечливим, оскільки фінансовий стан можна оха-
рактеризувати на базі певної сукупності показників, 
але він не є сукупністю показників. 

У Методичних рекомендаціях щодо аналізу фінан-
сово-господарського стану підприємств або організа-
цій Державної податкової адміністрації України (лист  
№ 759/10/20-2117 від 27.01.1998 р.) зазначено, що фінан-
сове положення (стан) є комплексним поняттям і відо-
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бражає рейтинг підприємства на фінансовому ринку, 
його кредито- і податкоспроможність характеризується 
системою показників, які визначають на конкретну дату 
[11]. Стосовно даного трактування сумніви виникають у 
достатньо суб’єктивному формуванні певного рейтингу 
підприємства на фінансовому ринку, оскільки не зрозу-
міло, за якою методикою цей рейтинг будується і яким 
чином характеризувати при цьому фінансовий стан під-
приємства. Крім того, недоцільним вважаємо звужувати 
поняття фінансового стану до відображення тільки кре-
дито– і податкоспроможності підприємства.

Сутність фінансового стану підприємств неодно-
разово намагалися охарактеризувати у своїх працях 
зарубіжні та вітчизняні вчені, однак єдиної думки 
не існує до нині. Узагальнюючі різні трактування до 
визначення сутності фінансового стану підприємства  
(табл. 1) можна виділити декілька основних підходів.

Прихильники першого підходу визначають фінан-
совий стан як рівень ефективності або збалансованості 
фінансових ресурсів на певний момент часу (Бланк І.О., 
Шеремет А.Д., Негашев Є.В., Цал-Цалко Ю.С.). Досить 
обґрунтованим є виділення у цих визначеннях конкрет-
ної дати, на яку проводиться оцінка фінансового стану. 
Це пов’язане з тим, що форма 1 «Баланс» (Звіт про 
фінансовий стан), яка є основою при здійсненні роз-
рахунків, складається на певну дату і результати також 
можна оцінювати на цю дату. 

До другого підходу можна віднести науковців, які 
трактують фінансовий стан як спроможність підприєм-
ства вести господарську діяльність (Білик М.Д., Бой-
чик І.М., Коломієць Н.О., Коломієць О.П.). Ми погод-
жуємося, що з одного боку фінансовий стан свідчить 
про спроможність підприємства здійснювати свою 
діяльність. Однак, таке визначення ґрунтовно не визна-
чає певні характеристики фінансового стану суб’єкта 
господарювання. 

До третього підходу належать вчені, що визнача-
ють фінансовий стан як комплексне поняття і надають 
йому ряд характеристик (Дем’яненко М. Я., Осмолов-
ський В. В., Поддєрьогін А. М.). Цей підхід вважаємо 
одним з най-більш обґрунтованих, оскільки у тракту-
ваннях міститься безпосередньо ознаки та напрями 
(або показники), що характеризують фінансовий стан.

Четвертий підхід до трактування фінансового стану 
зводиться до його визначення як економічної категорії 
(Савицька Г.В., Томілін О.О., Лесюк А.С.). Вважаємо 
цей підхід дещо суперечливим і таким, що вимагає 
більш детального обґрунтування, оскільки будь-яка 
економічна категорія є поняттям, проте не кожне 
поняття є економічною категорією.

Науковці, яких ми віднесли до п’ятого підходу, роз-
глядають фінансовий стан як сукупність показників 
(Базілінська О.Я.). За нашою думкою як і у твердженні, 
зафіксованому у Положенні «Про порядок здійснення 
аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають 
приватизації» фінансовий стан можна охарактеризу-
вати на базі певної сукупності показників, але він не є 
цією сукупністю.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є 
розробка і реалізація заходів, спрямованих його зміц-
нення, нарощення потенціалу та розширення можли-
востей підприємства здійснювати господарську діяль-
ність на основі підвищення рівня прибутковості.

Оцінка фінансового стану дозволяє встановити й 
охарактеризувати: 

– ефективність фінансово-господарської діяльності 
підприємства в цілому, а також ефективність викорис-
тання фінансових ресурсів зокрема; 

– рівень кредитоспроможності підприємства як 
позичальника фінансових ресурсів для здійснення гос-
подарської діяльності; 

– рівень підприємницького ризику щодо можли-
вості погашення зобов’язань, здатність до нарощу-
вання активів, залучення інвестицій;

– основні пріоритети якісного планування, прогно-
зування, бюджетування; 

– політику розподілу і використання прибутку для 
потреб суб’єкта господарювання; 

– причини відповідних змін, а також тенденції і прі-
оритетні напрями розвитку підприємства за показни-
ками його фінансового стану. 

Інформація для оцінки фінансового стану міститься 
у відповідних формах фінансової звітності:

1. форма 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан).
2. Форма 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт 

про сукупний дохід).
3. Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів».
4. Форма 4 «Звіт про власний капітал».
5. Примітки до річної фінансової звітності.
В цілому порядок оцінки фінансового стану під-

приємства може бути представлений такими чином.
По-перше, необхідно чітко визначити мету про-

ведення оцінки фінансового стану підприємства, 
оскільки від неї буде залежати подальший вибір під-
ходів щодо її здійснення.

По-друге, здійснюється збір інформації і обираються 
напрями оцінки й конкретні показники, що дозволять 
охарактеризувати фінансовий стан підприємства або 
його складові відповідно до поставленої мети.

По-третє, проводиться розрахунок показників та їх 
порівняння з нормативними значеннями.

По-четверте, проводиться ретельне вивчення основ-
них причин змін тих чи інших показників та характе-
ристика їх досягнутого рівня.

По-п’яте, виявляються резерви та обґрунтовуються 
заходи щодо зміцнення фінансового стану підприємства.

Класифікація груп, їх склад та методика розрахунку 
показників, які закріплені у нормативних документах 
різних міністерств і відомств, а також представлені у 
роботах науковців, істотно різняться, що обумовлює від-
сутність єдиного підходу до оцінки фінансового стану. 

Методикою аналізу фінансово-господарської діяль-
ності підприємств державного сектору економіки, 
затвердженою Наказом Міністерства фінансів України 
№ 170 від 14.02.2006 р. виділено такі основні компо-
ненти фінансового аналізу діяльності підприємства:
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– горизонтальний фінансовий аналіз, який прово-
диться з метою вивчення динаміки окремих фінансо-
вих показників, розрахованих за даними фінансової 
звітності за певний період часу; 

– вертикальний фінансовий аналіз, який базується на 
порівнянні питомої ваги окремих структурних складових; 

– порівняльний фінансовий аналіз, який прово-
диться для зіставлення планових та фактичних показ-
ників, фактичних і нормативних (галузевих, загальних) 
показників; 

– аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у 
зіставленні показників звітності та(або) фінансового 
плану з метою розрахунку коефіцієнтів: коефіцієнт 

платоспроможності (ліквідності), оцінки оборотності 
активів, фінансової стабільності підприємства тощо; 

– факторний фінансовий аналіз, який проводиться 
для оцінки впливу окремих чинників на рівень відпо-
відних результативних показників. 

Найбільш розповсюдженою з наведених видів є 
аналіз фінансово стану з використанням фінансових 
коефіцієнтів, оскільки вони дають високу точність 
результату за умови їх правильної інтерпретації.

Відомо понад 200 відносних аналітичних показни-
ків, які можна розраховувати на основі фінансової звіт-
ності. Користь кожного конкретного коефіцієнта суворо 
визначена метою аналізу. Тому при виборі показників, 

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності фінансового стану підприємства 

Автор, джерело Сутність поняття

Базілінська О.Я. [1] Фінансовий стан підприємства розглядається як сукупність показників, що характеризують 
наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства.

Білик М.Д. [2]
Фінансовий стан – реальна (на фіксований момент часу) і потенційна фінансова спроможність 
підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку  
та погашення зобов’язань перед підприємствами й державою [2].

Бланк І.О. [3] Фінансовий стан – це рівень збалансованості окремих структурних елементів активів і капіталу 
підприємства, а також рівень ефективності їх використання.

Бойчик І.М. [4] Фінансовий стан – це спроможність підприємства вести господарську діяльність на основі своєчасного 
погашення усіх видів заборгованості, раціональної структури капіталу і господарських засобів.

Дем’яненко М.Я. [5]

Фінансовий стан – це комплексне поняття, що відображає якісну сторону його виробничої 
та фінансової діяльності та є результатом реалізації всіх елементів зовнішніх і внутрішніх 
фінансових відносин підприємства. Він характеризується системою показників, які відображають 
стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність розраховуватися за своїми зобов’язаннями  
і забезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої діяльності на певний момент часу.

Коломієць Н.О., 
Коломієць О.П. [6]

Фінансовий стан – це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. 
Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального 
функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, 
фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, плато-
спроможністю та фінансовою стійкістю.

Коробов М.Я. [7]

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості 
його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства 
необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної 
господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. 

Крамаренко Г.О., 
Чорна О.Є. [8]

Фінансовий стан являє собою найважливішу характеристику економічної діяльності підприємства 
в зовнішньому середовищі. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал 
в діловій співпраці, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і 
його партнерів щодо фінансових та інших відносин.

Осмоловський В.В. [10]

Фінансовий стан – це комплексне поняття, яке характеризується забезпеченістю фінансовими 
ресурсами, необхідними для нормальної виробничої діяльності комерційних та інших суб’єктів 
господарювання, доцільністю й ефективністю їх розміщення і використання, фінансовими 
взаємовідносинами із суб’єктами господарювання, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Павленко О.І. [11] Фінансовий стан – це реальна (на фіксований момент часу) та потенційна фінансова спроможність 
підприємства.

Поддєрьогін А.М. [12]

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських 
факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів.

Савицька Г.В. [14] Фінансовий стан підприємства – економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі 
його кругообігу та спроможність суб’єкта до саморозвитку на фіксований момент часу.

Томілін О.О., 
Ле-сюк А.С. [15]

Фінансовий стан сільськогосподарського підприємства – економічна категорія, яка відображає наявність, 
розміщення та ефективне використання активів, власного і позичкового капіталу на конкретну дату.

Цал-Цалко Ю.С. [16]
Фінансовий стан підприємства відображає на певний момент рівень ефективності використання 
ресурсів у господарській діяльності, або, кажучи точніше, ефективність функціонування 
механізмів економічної системи.

Шеремет А.Д., 
Негашев Є.В. [17]

Фінансовий стан підприємства характеризується структурою засобів (активів) і характером 
джерел їх формування (власного і позикового капіталу, тобто пасивів).
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що будуть розраховуватися, в першу чергу необхідно 
керуватися завданнями і цілями, які потрібно вирішити 
за допомогою такої оцінки.

Зазначимо, що самі по собі фінансові коефіцієнти 
несуть не дуже багато інформації і їх дуже важко інтер-
претувати. Крім того, деякі з показників доцільно ана-
лізувати в комплексі з декількома іншими, щоб встано-
вити реальну картину. Тому для одержання на їх основі 
висновків про фінансовий стан підприємства необ-
хідно зіставити аналітичні показники із нормативними 
значеннями чи середніми показниками (по галузі, регі-
ону, найкращим підприємствам тощо).

Оцінку фінансового стану можна провести на 
основі використання п’яти груп коефіцієнтів.

Майновий стан – це одна з характеристик фінансового 
стану підприємства, за допомогою якої оцінюється склад, 
структура та динаміка майна і джерел формування капі-
талу. Аналіз майнового стану може проводитися на основі 
використання форми 1 «Баланс» як без зміни (об’єднання) 
статей, так і шляхом побудови скороченого аналітичного 
балансу. Останній утворюється об’єднанням в окремі 
групи однорідних за економічним змістом статей балансу і 
доповненням його відповідними показниками, що характе-
ризують зміни у майновому стані підприємства (на основі 
використання прийомів горизонтального і вертикального 
аналізу). Один з варіантів побудови скороченого аналітич-
ного балансу представлений у табл. 2.

Основні показники майнового стану підприємства 
представлені в таблиці 3.

Фінансова стійкість в першу чергу характери-
зує ступінь фінансової залежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування і свідчить про його 
плато- і кредитоспроможність. 

Оцінюючи фінансову стійкість підприємства, слід 
враховувати наступне: 

– власники підприємства віддають перевагу допус-
тимому зростанню частки позикових коштів;

 – кредитори – навпаки частіш за все співпрацюють 
із суб’єктами господарювання з високою часткою влас-
ного капіталу.

Аналізуючи фінансову стійкість необхідно розраху-
вати комплекс відносних показників.

Серед найбільш значущих показників фінансової 
стійкості вважається коефіцієнт автономії, який пока-
зує частку власного капіталу підприємства у загаль-
ній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Чим 
вищим є значення цього показника, тим вищим є рівень 
фінансової стійкості підприємства і тим воно є більш 
незалежним від зовнішніх джерел фінансування. Міні-
мальне (нормативне) значення цього коефіцієнта 0,5. 
Проте ураховуючи перспективи подальшого розвитку 
бізнесу власники можуть віддати перевагу допусти-
мому зростанню частки позикових коштів, адже це 
дозволить отримати більший прибуток на одиницю 
власних фінансових ресурсів. 

Істотне значення також має коефіцієнт забезпече-
ності власними оборотними засобами, який є індика-
тором здатності підприємства фінансувати оборотні 

 

Рис. 1. Групи показників оцінки фінансового стану підприємства

Таблиця 2
Скорочений аналітичний баланс

Актив Рядки за формою №1 Пасив Рядки за формою №1
Майно (активи) – всього 1300 Джерела фінансування – всього 1900

1. Необоротні активи 1095 1. Власний капітал 1495
в т.ч. основні засоби 1010 1.1. Зареєстрований капітал 1400
2. Оборотні активи 1195 1.2. Нерозподілений прибуток 1420
2.1. Оборотні виробничі фонди,  
в т.ч. 1100 + 1110 2. Довгострокові зобов’язання  

та забезпечення 1500

– запаси 1100 2.1. Довгострокові кредити банків 1510
– поточні біологічні активи 1110 2.2. Інші довгострокові зобов’язання 1515

2.2. Фонди обігу, в т.ч. 1125 ÷ 1190 3. Поточні зобов’язання  
і забезпечення

– дебіторська заборгованість 1125 ÷ 1155 3.1. Короткострокові кредити банків 1100
– грошові кошти і поточні 
фінансові інвестиції 1160 + 1165 3.2. Поточна кредиторська 

заборгованість 1610 + 1630

– інші оборотні активи 1190 3.3. Інші поточні зобов’язання 1690
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Таблиця 3
Показники майнового стану підприємства

Показник Розрахунок Зміст

Сума господарських 
коштів, що їх підприємство 
має у розпорядженні

підсумок балансу Дає загальну вартісну оцінку активів, які 
перебувають на балансі підприємства. Зростання 
цього показника свідчить про збільшення 
майнового потенціалу підприємства.(ф. 1 р. 1300)

Коефіцієнт зносу основних 
засобів

відношення зносу основних засобів  
до первісної вартості основних засобів 

Характеризує частку зношених основних 
засобів у загальній їх вартості Позитивним є 
зменшення значення показника.ф. 1 р. 1012/ ф. 1 р. 1011

Коефіцієнт придатності 
основних засобів

відношення залишкової вартості  
основних засобів до первісної

Показує, яка частина основних фондів 
придатна для експлуатації в процесі 
господарської діяльності.ф. 1 р. 1010/ ф. 1 р. 1011

Коефіцієнт оновлення

відношення первісної вартості основних засобів, 
що надійшли за звітний період, до первісної 

вартості основних засобів, наявних на балансі 
підприємства на кінець звітного періоду

Показує, яку частину від наявних на кінець 
звітного періоду становлять нові основні 
засоби.

ф.5 р.260 (гр.5)/ф.1 р.1011 (к. р.)

Коефіцієнт вибуття

відношення первісної вартості основних засобів, 
що вибули за звітний період, до первісної 

вартості основних засобів, наявних на балансі 
підприємства на початок звітного періоду

Показує, яка частина основних засобів 
вибула за звітний період.

ф.5 р.260 (гр.8)/ ф.1 р.1011 (п. р.)

Частка основних засобів  
в активах

відношення залишкової вартості  
основних засобів до загальної суми активів

Динаміка зменшення показника протягом 
певного періоду є позитивною в умовах 
стабільного або зростаючого обсягу 
виробництва.ф.1 р. 1010/ ф.1 р. 1300

Коефіцієнт мобільності 
активів

співвідношення оборотних  
та необоротних активів підприємства

Характеризує рівень мобільності активів 
підприємства, його підвищення є позитивним 
фактором.ф.1 р. 1195/ ф.1 р. 1095

Таблиця 4
Показники фінансової стійкості підприємств

Показник Розрахунок Зміст

Коефіцієнт автономії
відношення власного капіталу 

підприємства до підсумку балансу
Показує питому вагу власного капіталу в загальній 
сумі засобів, авансованих у його діяльність

нормативне значення > 0,5ф1 р.1495 / ф1 р.1900 

Коефіцієнт співвідношення 
власних і залучених коштів

відношення власного капіталу  
до позикових і залучених джерел

Показує, скільки одиниць власних коштів припадає 
на кожну одиницю позикових і залучених

нормативне значення >1ф1 р. 1495/(р.1595 + р.1695 + р.1700) 

Коефіцієнт фінансової 
стійкості

відношення суми власного капіталу  
і довгострокових зобов’язань  

до підсумку балансу

Показує, яку частку активів підприємство здатне 
фінансувати за рахунок власного капіталу і капіталу, 
залученого на довгостроковій основі і свідчить про 
його здатність залишатися платоспроможним в 
довгостроковій перспективі. ф1 (р.1495+р.1595) / ф1 р.1900

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу

відношення власного  
оборотного капіталу підприємства  
до власних джерел фінансування

Показує, яка частина власного оборотного капіталу 
перебуває в обороті, тобто у тій формі, яка дає 
змогу вільно маневрувати цими коштами, а яка 
капіталізована.ф1(р.1195 – р.1695) / ф1 р.1495

Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними 
коштами 

відношення власного оборотного капіталу 
підприємства до оборотних активів

Показує рівень фінансування обротних активів 
за рахунок довгострокових джерел фінансових 
ресурсів.ф1(р.1195 – р.1695) / ф1 р.1195 

активи за рахунок власних фінансових ресурсів. Високе 
значення свідчить про фінансову стійкість підприєм-
ства і здатність проводити активну діяльність навіть 
в умовах відсутності доступу до позикових коштів і 
зовнішніх джерел фінансування.

Для оцінювання ступеня ліквідності підприємства 
використовують різні відносні показники ліквідності, 
що різняться набором ліквідних засобів, які викорис-
товують для покриття короткотермінових зобов’язань. 

Залежно від того, які види оборотних активів прийма-
ються у розрахунок, виокремлюють різні показники 
ліквідності. Найчастіше при оцінці ліквідності вико-
ристовують коефіцієнт абсолютної, швидкої та загаль-
ної ліквідності (коефіцієнт покриття).

Основною проблемою багатьох підприємств є 
занизький рівень показника абсолютної ліквідності, 
що є наслідком відсутності наявних грошових коштів. 
Однак, в цілому коефіцієнт покриття у більшості 
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Таблиця 5
Показники ліквідності підприємства

Показник Розрахунок Зміст

Коефіцієнт покриття

відношення оборотних активів  
до поточних зобов’язань підприємства 

Показує достатність ресурсів підприємства, які 
можуть бути використані для погашення його 
поточних зобов’язань.
Нормативне значення >1,5-2,5ф 1 р.1195/ф1р.1695 

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності

відношення найбільш ліквідних оборотних 
активів (грошових засобів та їх еквівалентів, 

поточних фінансових інвестицій та дебіторської 
заборгованості) до поточних зобов’язань 

підприємства

Характеризує платіжні можливості підприємства 
щодо сплати поточних зобов’язань за умови 
своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Нормативне значення >0,6-0,8.

ф1(р.1195 – р.1100– р.1110) / ф1 р.1695 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

відношення грошових засобів та їхніх 
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій 

до поточних зобов’язань 
Показує, яка частина боргів підприємства може 
бути сплачена негайно.
Нормативне значення >0,2-0,35ф1(р.1160 + р.1165) / ф1р.1695 

Таблиця 6
Показники прибутковості підприємств

Показник Розрахунок Зміст

Рентабельність 
капіталу

відношення чистого прибутку  
до середньорічної вартості капіталу Свідчить про ефективність використання всього 

майна підприємства.ф2 р.2350 або р.2355 / / ф1(р.1300 (гр.3) + 
+ р.1300 (гр.4)) / 2

Рентабельність 
власного капіталу

відношення чистого прибутку  
до середньорічної вартості власного капіталу Показує ефективність використання власного 

капіталу.ф2 р.2350 або р.2355 / ф1(р.1495 (гр.3) + 
+ р.1495 (гр.4)) / 2

Рентабельність 
реалізованої продукції

відношення валового прибутку  
до собівартості реалізованої продукції Показує ефективність виробництва і реалізації 

продукції підприємства.
ф2 р.2090 або р.2095 / ф2р.2050

Рентабельність 
продажу

відношення чистого прибутку  
до чистої виручки від реалізації Показник, який показує, скільки прибутку 

припадає на одиницю реалізованої продукції.
ф2 р.2350 або р.2355 / ф2 р.2000

Рентабельність 
господарської 
діяльності

відношення чистого прибутку  
до витрат господарської діяльності Характеризує ефективність здійснення 

господарської діяльності підприємства.ф2 р.2350 або р.2355 /ф2 
р.(2050+2130+2150+2180+2250+2255+2270+2300)

суб’єктів господарювання є вищим за нормативне зна-
чення, тобто підприємства мають достатньо оборот-
них активів для покриття поточних зобов’язань, але у 
структурі цих активів переважають запаси, які вважа-
ються найменш ліквідними з оборотних активів.

Прибутковість підприємства безпосередньо 
пов’язана з отриманням прибутку та показує ефектив-
ність діяльності підприємств різних форм господарю-
вання. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною 
сумою отриманого прибутку, оскільки прибутковість – 
це відносний показник, що вимірюється в коефіцієнтах 
або відсотках. 

Перевагою показників прибутковості порівняно 
з показниками прибутку є більш широкі можливості 
порівняння. Позитивним для підприємства є зростання 
цих показників, що надасть можливості подальшого 
його успішного розвитку.

Ділова активність характеризує усю сукупність 
зусиль підприємства щодо просування на ринках про-
дукції, праці, капіталу. 

Оцінку ділової активності здійснюють за двома 
напрямами:

1) ступінь виконання плану за основними показни-
ками, забезпечення заданих темпів їх зростання;

2) рівень ефективності використання ресурсів під-
приємства.

Найбільш істотно відбивають рівень ділової актив-
ності підприємства показники оборотності, що пока-
зують скільки отримано чистої виручки на одиницю 
фінансових ресурсів або активів. Нормативних зна-
чень для показників ділової активності не встанов-
лено. Загально прийнятим є постулат: чим меншими є 
строки обертання окремих видів активів, тим швидше 
вивільняються кошти і розширюються можливості під-
приємства щодо їх подальшого використання. 

Стосовно строків погашення дебіторської та креди-
торської заборгованості слід відзначити, що при відсут-
ності нормативних значень бажано, щоб ці періоди при-
близно дорівнювали одне одному, що свідчитиме про 
рівновагу у формуванні грошових потоків підприємства.
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Висновки. Отже, важливість оцінки фінансового 
стану будь-якого підприємства є беззаперечною. Але за 
нинішніх умов господарювання переважна більшість 
невеликих підприємств не проводить оцінку фінан-
сового стану за відсутності у штаті кваліфікованого 
персоналу, який має досвід проведенні фінансово-ана-
літичної роботи і може обґрунтовано підійти до вибору 
інструментів і підходів щодо її здійснення. Частіш за 
все рішення щодо подальшого розвитку підприємства 
приймаються інтуїтивно, без обґрунтованих висновків 
щодо фінансового стану та його впливу на фінансові 
результати господарювання. Крім того, серед про-
блем оцінки фінансового стану необхідно відмітити 

низький рівень інформативності фінансової звітності.  
Особливо це стосується суб’єктів малого підприєм-
ництва, які у відповідності із П(С)БО 25 складають 
фінансовий звіт, що обмежує можливості проведення 
фінансового аналізу та отримання об’єктивних резуль-
татів. Такі тенденції складно назвати позитивними, 
оскільки вони обмежують можливості підприємств 
своєчасно реагувати на певні обставини, що виникають 
в процесі здійснення господарської діяльності. До того 
ж звужуються можливості до пошуку і впровадження 
комплексу заходів щодо зміцнення фінансового стану 
суб’єктів господарювання та підвищення ефективності 
їх діяльності.

Таблиця 7
Показники ділової активності підприємств

Показник Розрахунок Зміст

Коефіцієнт оборотності 
активів

відношення чистої виручки від реалізації  
до середньорічної вартості активів

Характеризує ефективність використання 
підприємством усіх наявних у нього ресурсів 
незалежно від джерел їх залучення.ф2 р.2000 / ф1(р.1300(гр.3) + +р.1300(гр.4)) / 2

Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості

відношення чистої виручки від реалізації 
до середньорічного розміру дебіторської 

заборгованості
Показує, скільки разів за рік обернулися 
кошти, вкладені в розрахунки, тобто скільки 
разів ця заборгованість утворюється  
та погашається протягом року. ф2 р.2000/ф1((р.1125÷р.1155) гр.3 + 

+ (р.1120÷р.1155)гр.4) / 2

Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 
заборгованості 

розраховується як відношення собівартості 
реалізованої продукції (робіт, послуг)  

до середньорічної величини кредиторської 
заборгованості 

Показує швидкість обертання кредиторської 
заборгованості підприємства за період, 
що аналізується, розширення або зниження 
комерційного кредиту, що надається 
підприємству.ф2р.2050 / ф1((р.1610÷ р.1650)гр.3 +

+ (р.1610 ÷ р.1650)гр.4) / 2

Строк погашення 
дебіторської заборгованості

відношення тривалості звітного періоду  
(360 днів) до коефіцієнта оборотності 

дебіторської заборгованості 

Показує середній період погашення 
дебіторської заборгованостей.

Строк погашення 
кредиторської 
заборгованості

відношення тривалості звітного періоду 
(360 днів) до коефіцієнта оборотності 

кредиторської заборгованості 

Показує середній період погашення 
кредиторської заборгованостей.

Коефіцієнт оборотності 
запасів

відношення чистої виручки від реалізації  
до середньорічного розміру запасів Показує, як часто обертаються запаси  

для забезпечення поточного обсягу продажу.ф2 р.2000/ф1(р.1100гр.3 + р.1100гр.4)/2

Фондовіддача

відношення чистої виручки від реалізації  
до середньорічної вартості основних засобів

Характеризує ефективність використання 
основних засобів і показує скільки отримано 
виручки на одиницю вкладених основних 
засобів.ф2 р.2000 / ф1(р.1010гр.3 + р.1010гр.4) / 2

Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу

відношення чистої виручки від реалізації 
продукції (робіт, послуг) до середньорічної 
величини власного капіталу підприємства 

Показує ефективність використання власного 
капіталу підприємства.

ф2 р.2000 / ф1(р.1495(гр.3) + р.1495(гр.4)) / 2 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДИКА ЕГО ОЦЕНКИ

Рассмотрены основные подходы к определению сущности финансового состояния предприятия как в норма-
тивно-правовых документах, так и в работах ученых. Выделены основные группы показателей, которые исполь-
зуются при оценке финансового состояния предприятия. Представлена методика их расчета в соответствии 
с формами финансовой отчетности и обозначены нормативные значения некоторых показателей. Обоснованы 
сущность, назначение и подходы к интерпретации основных коэффициентов. Установлена важность проведе-
ния оценки финансового состояния в системе финансового управления предприятием.

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, доходность, ликвидность, имущественное положе-
ние, финансовая устойчивость, деловая активность.

FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE AND METHOD OF ITS EVALUATION

The main approaches to the definition of the essence of the financial state of the enterprise are considered in both 
normative legal documents and in the writings of scientists. The main groups of indicators that are used in assess-
ing the financial condition of the enterprise are identified. The methodology of their calculation in accordance with  
the forms of financial reporting is given and the normative values of some indicators are outlined. The essence, purpose 
and approaches to the interpretation of the main coefficients are substantiated. The importance of conducting an assess-
ment of the financial situation in the system of financial management of the enterprise is established.

Key words: financial state of the enterprise, profitability, liquidity, property status, financial stability, business activity.


