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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування підприємств зазвичай

оцінюється за допомогою фінансових індикаторів. У
таких умовах виникає необхідність у дослідженні та
вивченні ключових прийомів та методів, що використо-
вуються при проведенні аналізу фінансового стану
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сьогодні над проблемами оцінювання фінансового

стану підприємств працюють такі науковці, як Н. Білець-
ка, Л. Василенко, Г. Вознюк, О. Гетьман, Л. Гут, А. За-
городній, О. Мельник, О. Оксеєнко, Г. Партин, П. По-
пович, Т. Процюк, В. Шаповал, О. Шпак, Л. Янковська
та ін. [1—10]. У працях зазначених авторів розкрито
різноманітні аспекти діагностики фінансового стану
підприємств (поняття, складові, особливості та ін.), про-
те мало уваги відводиться прийомам та методам, що ви-
користовуються при проведенні аналізу фінансового
стану підприємства.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі аналізування економічних джерел та

практики з поданої проблематики в Україні:
1) розкрити сутність фінансового стану підприєм-

ства;
2) навести прийоми проведення аналізу фінансово-

го стану підприємства;
3) представити методи, що використовуються при

проведенні аналізу фінансового стану підприємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансова політика (ФП) підприємства — це форма
реалізації фінансової ідеології та стратегії суб'єкта гос-
подарювання (підприємства, фірми) у розрізі окремих
аспектів його фінансової діяльності [1, с. 438]. Резуль-
татом формування і реалізації ФП будь-якого суб'єкта
підприємства має бути його:

1) стабільний фінансовий стан;
2) здатність розвитку у перспективі (майбутньому).

Фінансовий стан (ФС) суб'єкта господарювання
(підприємства) — це:

1) стан економічного суб'єкта (підприємства), що ха-
рактеризується наявністю в нього фінансових ресурсів,
забезпеченістю коштами, необхідними для господарсь-
кої діяльності, підтримання нормального режиму праці
та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими
економічними суб'єктами (А. Загородній, Г. Вознюк) [1,
с. 546];

2) результат взаємодії всіх елементів системи фінан-
сових відносин підприємства; він визначається сукупні-
стю виробничо-господарських факторів і характери-
зується системою показників, які відображають на-
явність, розміщення та використання фінансових ре-
сурсів (О. Гетьман, В. Шаповал) [2, с. 191];

3) частина загального аналізу господарської діяль-
ності підприємства — спосіб оцінки і основа для про-
гнозування ФС підприємства на базі бухгалтерської,
статистичної звітності та оперативних даних (Л. Васи-
ленко, Л. Гут, О. Оксеєнко) [3, с. 249].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201448

4) комплексне поняття, яке є результатом виробни-
чо-господарської та фінансової діяльності підприємства
і характеризується системою показників, які відобра-
жають наявність, розміщення та використання фінан-
сових ресурсів (Р. Скриньковський).

Бухгалтерський баланс — це [1, с. 41 — 42]: 1) ос-
новна форма бухгалтерської звітності підприємства, що
показує в грошовій формі його активи, зобов'язання і
власний капітал; 2) один з елементів методу бухгалтерсь-
кого обліку.

Звіт про фінансові результати — звіт підприємства,
що містить відомості про фінансові результати (прибут-
ки, збитки) від усіх видів виробничо-господарських опе-
рацій, а також про використання прибутку, платежі до
бюджету та інші відомості [1, с. 214].

Поряд з тим, в результаті аналізування інформації
у джерелах [1—6; 7, с. 30—31] та практики функціону-
вання підприємств, однозначно необхідно погодитись з
позиціями науковців А. Загороднього, Г. Вознюка [1, с.
546], О. Мельник [4, с. 155], Л. Василенка та ін. [3, с. 248—
249], що ФС підприємства:

a) оцінюється і визначається за допомогою системи
показників, що відображають наявність, розміщення та
використання фінансових ресурсів;

б) залежить вiд pезультатiв його виpобничої,
комеpцiйної та фiнансової дiяльностi [5];

в) визначають такі 4-и ключові характеристики
(індикатори або параметри ФС суб'єкта господарюван-
ня) [1—6; 7, с. 30—31]:

— рентабельність;
— ліквідність;
— фінансова незалежність;
— ділова активність.
З огляду на вищезазначене, фінансовий аналіз (ФА)

— це спосіб оцінювання ФС та результатів діяльності
підприємства на підставі його фінансової звітності [8,
с. 63]. Метою оцiнювання ФС пiдпpиємства є пошук
pезеpвiв пiдвищення pентабельностi виpобництва i
змiцнення комеpцiйного pозpахунку як основи
стабiльної pоботи пiдпpиємства i виконання ним зобо-
в'язань пеpед бюджетом та діловими партнерами [9].

ФС пiдпpиємства потрібно систематично та комп-
лексно оцiнювати з викоpистанням різних методiв,
пpийомiв та методик аналiзу. Це дозволить підприєм-
ству:

1) виявити слабкі сторони у його фiнансовiй дiяль-
ностi;

2) визначити способи ефективнішого викоpистання
фiнансових pесуpсiв та їх pацiонального pозмiщення на
шляху пiдвищення і змiцнення його фiнансової
стабiльностi [9].

Неефективнiсть викоpистання фiнансових pесуpсiв
пpизводить до низької платоспpоможностi пiдпpи-
ємства i, як наслiдок — до невиконання плану пpибутку,

зниження pентабельностi пiдпpиємства, до загрози
економiчних санкцiй тощо. Аналiз ФС пiдпpиємства
(згідно розподілу системи бухгалтерського обліку: ФА
— зовнішній та внутрішній; упpавлiнський аналiз) є
необхiдним етапом для pозpобки планiв та пpогнозiв
фiнансового оздоpовлення пiдпpиємств [9].

Основними завданнями аналiзу ФС є [3, с. 250; 9]:
1) визначення майнового стану підприємства та

ефективності його використання;
2) дослідження фінансової стійкості підприємства;
3) оцінка динаміки стану ліквідності та платоспро-

можності, аналіз ділової активності та прибутковості
підприємства;

4) визначення ефективності використання підприє-
мством фінансових ресурсів.

Традиційна пpактика аналiзу ФС пiдпpиємства сьо-
годні опpацювала безліч пpийомів та методів його
здiйснення. Основні (базові) пpийоми проведення
аналiзу ФС підприємства представлено у табл. 1.

Пpедметом ФА пiдпpиємства є його фiнансовi
pесуpси, їх фоpмування та викоpистання. Для досягнен-
ня основної мети аналiзу ФС пiдпpиємства (об'єктив-
ної його оцiнки та виявлення на цiй основi потенцiйних
можливостей пiдвищення ефективностi фоpмування та
викоpистання фiнансових pесуpсiв) можуть застосову-
ватися piзнi методи аналiзу (це комплекс науково-ме-
тодичних iнстpументiв та пpинципiв дослiдження ФС
пiдпpиємства) (табл. 2) [8, с. 63; 9].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ
Таким чином, враховуючи інформацію, наведеної

зокрема у працях [5; 6; 9], можна зробити важливий вис-
новок: у ходi аналiзу ФС підпpиємства можуть
викоpистовуватися різноманітні пpийоми, методи та
моделi аналiзу (табл. 1—2). Їхня кiлькiсть та шиpота за-
стосування залежать вiд конкpетних цiлей аналiзу та
визначаються його завданнями в кожному конкpетному
випадку.

Пошук ефективних механізмів управлінням розвит-
ку та функціонування конкурентоспроможних
підприємств зумовлює потребу в формуванні та прове-
денні об'єктивного аналізу ФС підприємства, побудо-
ваного на конструктивній методиці з врахуванням усіх
особливостей його діяльності.
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Таблиця 1. Прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства

Прийоми Змістові наповнення 

1. Горизонтальний 

(тимчасовий) аналіз 
Визначення абсолютних та відносних змін (позицій) величин різних статей балансу за певний період 

2. Вертикальний 

(структурний) аналіз 
Визначення структури активів та пасивів з виявленням впливу різних факторів на результат в цілому на 
певну дату (обчислення питомої ваги окремих статей у підсумку балансу) 

3. Трендовий аналіз 
Порівняння величин балансових статей за кілька окремих періодів для визначення тенденцій, що 
переважають у динаміці показників 

4. Аналіз відносних 
показників 
(коефіцієнтний) 

Розрахунок відношень між окремими позиціями звіту обо позиціями різних форм звітності, визначення 
взаємозв’язків між фінансово-економічними показниками 

5. Порівняльний 
аналіз 

Внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого 
підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної 
компанії порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та середніми показниками 

6. Чинниковий 

(факторний) аналіз 

Визначення впливу окремих факторів на результативний показник детермінованих (розділених у часі) 
або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз 
може бути прямим (коли результативний показник розділяють на окремі складові) та зворотнім (коли 

його окремі елементи з’єднують у загальний результативний показник) 

Джерело: на підставі [3, с. 255 — 256; 9; 10, с. 239 — 240].
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Таблиця 2. Методи фінансового аналізу діяльності підприємства (за ознаками)

Джерело: на підставі [3, с. 256 — 258; 8, с. 63; 9].

Групи методів Методи 

Ознака 1: за ступенем формації 
1.1. Неформалізовані методи аналізу (опис 
аналітичних процедур на логічному рівні, а не на 
жорстких аналітичних взаємозв’язках та 
залежностях) 

Експертних оцінок та сценаріїв, морфологічні, психологічні, порівняльні, побудови 

системи аналітичних таблиць, побудови системи показників 

1.2. Формалізовані методи аналізу (жорстко 
формалізовані аналітичні залежності) 

Ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, виокремлення ізольованого впливу 
факторів, відсоткових чисел, логарифмічний, диференційний, інтегральний 

Ознака 2: залежно від інструментарію, що застосовується в аналізі 

2.1. Економічні методи Балансовий, дисконтування, метод простих та складних відсотків 

2.2. Статистичні методи 
Методи ланцюгових підстановок, групування, середніх та відносних величин, індексний, 

графічний, елементарні методи обробки рядів динаміки 

2.3. Математико-статистичні методи 
Дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, факторний аналіз, метод головних 
компонентів 

Ознака 3: залежно від типу моделей, що застосовуються в процесі аналізу фінансового стану 

3.1. Дескриптивні моделі:  
1) грунтуються на використанні інформації бухгалтерської звітності; 
2) передбачають для оцінки фінансового стану: 
а) побудову системи звітних балансів; 
б) подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах; 
в) проведення вертикального (аналіз статей балансу у вигляді відносних величин) та горизонтального аналізу звітності (визначення динаміки 

балансових статей); 

г) систему аналітичних коефіцієнтів; 
д) аналітичні записки до звітності 
3.2. Предикативні моделі – моделі передбачувального, прогнозованого характеру: застосовуються для прогнозування доходів та прибутків 
підприємства, його майбутнього фінансового стану (розрахунки точки критичного обсягу продажу, побудова прогнозних фінансових звітів, 
моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні та регресивні моделі) 

3.3. Нормативні моделі – моделі, які дають можливість порівняння фактичних результатів діяльності підприємства із нормативними 

(розрахованими на підставі нормативу, із законодавчо встановленими даними галузі економіки) 


