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ВСТУП
В умовах ринкової економіки особ�

ливо важливо визначати фінансову
стабільність організації, тобто стан
фінансових ресурсів, коли організація
може вільно маневрувати коштами, щоб
шляхом ефективного їх використання
забезпечити безперебійний процес про�
ведення й реалізації товарів, послуг, а
також виділити кошти на розширення й
відновлення виробничої бази.

За допомогою комплексного аналізу
вивчаються економічні, фінансово�гос�
подарчі й медико�соціальні фактори, що
зумовлюють ефективність діяльності ме�
дичних організацій. Все це створює пе�
редумови, що аналіз діяльності вкрай не�
обхідний для встановлення конкурент�
них позицій організації, вибору нею видів
діяльності, способів надання послуг, що
забезпечують попит з боку споживачів.
Суб'єкти господарської діяльності вда�
ються до аналізу фінансового становища
періодично — в процесі регулювання,
контролю, спостереження за станом і ро�
ботою організацій, складання бізнес�
планів і програм, а також при виникненні
складної фінансової ситуації.

Гостра необхідність у фінансовому
аналізі виникає в ході перетворення
організаційно�правових структур і ре�
організації існуючих підприємств, у
процесі приватизації й акціонування, а
також при виробленні заходів щодо
підтримки й санації організацій, що пе�
ребувають на грані банкрутства. Там,
де спостерігається висока культура уп�
равління організацією, будь�який
річний і навіть квартальний звіт про її
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діяльність супроводжується фінансо�
вим аналізом.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є з'ясування сутності

поняття "фінансовий аналіз"; дослід�
ження суті й значення фінансового ана�
лізу; розглянути основні економічні по�
казники, що використовуються у фінан�
совому аналізі; сформувати адекватну
умовам сучасного ринку ідеологію стан�
дарту оцінки успіху підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Окремі теоретичні, методичні та

практичні проблеми фінансового обліку
висвітлювали у своїх роботах М. Білик,
М. Білуха, Ф. Бутинець, Р. Вялкова,
С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Завгородній,
М. Кужельний, А. Кузьмінський, В. Лін�
ник, Є. Мних, Н. Невмержицька, О. Пав�
ловська, Н. Притуляк, М. Пушкар,
В. Рудницький, В. Сопко, Х. Андерсен,
Е. Аренс, Ф. Вуд, Р. Ентоні, Д. Кармайкл,
Д. Колдуелл, Дж. Лоббек, Б. Нідлз, Д. Ро�
бертсон та інші.

В умовах розвитку ринкових відносин
значно зростає роль своєчасного та якіс�
ного аналізу фінансового стану
підприємств, оцінки їх ліквідності, платос�
проможності, фінансової стійкості, пошу�
ку шляхів підвищення і зміцнення фінан�
сової стабільності, оздоровлення підпри�
ємств та виходу їх з кризового стану.

Суттєва роль у вирішенні цих пи�
тань належить фінансовому аналізу. На
думку М. Д. Білик, О. В. Павловської,
Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицької,
фінансовий аналіз є процесом дослід�

ження фінансового стану і основних
результатів фінансово�господарської
діяльності підприємства з метою вияв�
лення резервів підвищення його ринко�
вої вартості та забезпечення ефектив�
ного розвитку, це засіб накопичення,
трансформації й використання інфор�
мації фінансового характеру [2, c. 11].

Аналіз фінансової й господарської
діяльності організації пов'язаний з об�
робкою великої інформації, що харак�
теризує найрізноманітніші аспекти фун�
кціонування організації як виробничо�
го, фінансового, майнового, соціально�
го комплексу. Найчастіше ці дані зосе�
реджені в документах фінансової звіт�
ності, балансі організації, облікових
відомостях, оперативній документації.
Таким чином, документально�інформа�
ційною основою аналізу фінансового
стану й господарської діяльності орган�
ізацій служать дані бухгалтерського об�
ліку. Самі ці дані дозволяють висловити
судження про стан справ у організації.

Головною метою фінансового анал�
ізу є одержання основних інформатив�
них параметрів, що дають об'єктивну й
точну картину фінансового стану орган�
ізації, її доходів і видатків, прибутків і
збитків, змін у структурі активів і пасивів,
у розрахунках з дебіторами й кредито�
рами. Такі дані можна отримати в резуль�
таті проведення комплексного аналізу
фінансових звітів. На наш погляд, резуль�
татом фінансового аналізу є оцінка по�
точного стану організації, її майна, ак�
тивів і пасивів балансу, швидкості оборо�
ту капіталу, прибутковості використову�
ваних коштів. Аналіз фінансового стано�
вища організації дозволяє також відсте�
жити тенденції її розвитку, дати комп�
лексну оцінку господарської, комерцій�
ної діяльності й служить, таким чином,
сполучною ланкою між виробленням уп�
равлінських розв'язків і, власне, вироб�
ничою діяльністю.

Поглиблений фінансово�господар�
чий аналіз стану й діяльності органі�
зацій, проведений кваліфікованими фа�
хівцями, як правило, незалежних служб,
називають аудитом. В. Бабіч, С. Сагова
впевнені, що для проведення такого ана�
лізу найчастіше залучаються зовнішні
аудитори, але аудит може проводитися
власними, внутрішніми аудиторськими
організаціями [1, с. 246].

Методологічно та організаційно
бухгалтерський облік поділяється на
фінансовий і управлінський. Це дві га�
лузі єдиної системи обліку, кожна з
яких має своє призначення, відіграють
свою роль в управлінні підприємством,
у забезпеченні необхідною інформа�
цією різнопланових користувачів.

Фінансовий облік можна визначити
як сукупність правил та процедур, які
забезпечують підготовку, оприлюднен�
ня інформації про результати діяльності
підприємства. Організація фінансового
обліку повинна забезпечити: суцільне,
повне і безперервне відображення усіх
господарських операцій, які відбулися
за звітний період; складання встановле�
ної фінансової (бухгалтерської) звіт�
ності; постачання необхідної та вірогід�
ної інформації користувачам. Він ба�
зується на обліковій інформації, яка,
крім використання її усередині органі�
зації керівництвом, повідомляється тим,
хто перебуває поза організацією. На
думку В. Ковалева, управлінський облік
охоплює всі види облікової інформації,
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яка виміряється, обробляється й пере�
дається для внутрішнього використан�
ня керівництвом. Поділ обліку пород�
жує розподіл аналізу на зовнішній і
внутрішньогосподарський [3, с. 76].

Основою зовнішнього фінансового
аналізу виступає здебільшого офіційна
фінансова звітність організації у вигляді
бухгалтерського балансу. Зовнішній
аналіз включає аналіз абсолютних і
відносних показників прибутку, рента�
бельності, ліквідності балансу, платоспро�
можності організації, ефективності вико�
ристання позикового капіталу, загальний
аналіз фінансового стану організації.

На противагу йому внутрішній фінан�
совий аналіз необхідний і проводиться в
інтересах самої організації. На його ос�
нові здійснюється контроль над організа�
ційною й фінансовою діяльністю, наміча�
ються шляхи розвитку діяльності. Осно�
вою такого аналізу служать фінансові до�
кументи самої організації: бухгалтерсь�
кий баланс у розширеній формі, фінансові
звіти, інші документи. Головним напря�
мом внутрішнього фінансового аналізу є
аналіз ефективності авансування капіта�
лу, взаємозв'язки витрат, обороту й при�
бутку, використання позикового капіта�
лу, власних коштів. Інакше кажучи, вив�
чаються всі аспекти господарської діяль�
ності організації. Певні сфери такого ана�
лізу можуть бути комерційною таємни�
цею організації.

Аналіз фінансового стану медичної
організації повинен, насамперед, засв�
ідчити факт стабільної забезпеченості
її діяльності фінансовими ресурсами,
що дає можливість гуртувати персонал,
здійснювати необхідні закупівлі, плати�
ти по рахунках, виплачувати податки,
повертати борги. Найпростіша умова й
одночасна вимога фінансової стабіль�
ності, платоспроможності полягає в не�
обхідності прибуткової роботи органі�
зації, тобто одержанні доходів від усіх
видів діяльності, що перевищують ви�
датки на проведення діяльності.

Наявність некомерційних, так званих
безприбуткових медичних організацій,
зовсім не свідчить про те, що їх прибут�
ковість не слід аналізувати. По�перше,
будь�яка медична організація, що надає
лікувально�профілактичні послуги, по�
винна бути беззбитковою. По�друге, без�
прибутковими називають організації, що
цілком використовують дохід на потреби
підтримки й розвитку своєї діяльності.

Комплексні показники фінансової
діяльності, що характеризують фінансо�
вий стан медичної організації, визнача�
ються на основі більш простих унітар�
них показників, які самі по собі також
дозволяють судити про успішність
фінансової діяльності. До таких фінан�
сових показників можна віднести: при�
буток організації, собівартість; сумар�
ний дохід організації; основні кошти;
обігові кошти організації; активи орга�
нізації; пасиви організації; власний ка�
пітал організації; дебіторська заборго�
ваність; кредиторська заборгованість.

Аналіз значень перерахованих по�
казників фінансової діяльності медич�
ної організації і їх змін у часі дозволяє
зробити первинний висновок про ус�
пішність її роботи як економічного суб�
'єкта, що панує.

Досить очевидно, що чим вищий
сумарний дохід і прибуток організації,
тим більші активи, особливо власний
капітал, чим вища дебіторська заборго�

ваність, тим вищі шанси медичної
організації на економічно успішну
діяльність. З іншого боку, чим вища со�
бівартість товарів (робіт, послуг), чим
більші пасиви, чим вища кредиторська
заборгованість, тим у гіршому фінансо�
вому становищі перебуває організація.

Однак, показники фінансово�гос�
подарської діяльності у грошовій формі
далеко не завжди об'єктивно характе�
ризують справжнє фінансове станови�
ще, навіть якщо доповнюються відомо�
стями про рівень оплати праці персо�
налу, регулярності й своєчасності пла�
тежів організації. Тому в ході аналізу
діяльності організацій прийнято визна�
чати більш загальні економічні, фінан�
сові критерії діяльності, найчастіше у
формі відносин різних абсолютних по�
казників. Найбільш вагомі й розпов�
сюджені фінансові критерії, на нашу
думку, представлені в табл. 1.

Отже, фінансовий аналіз має важ�
ливе значення в економічній діяльності
медичної організації, оскільки дає змо�
гу: пошуку резервів поліпшення фінан�
сового стану підприємства; об'єктивно
оцінювати раціональність використання
усіх видів фінансових ресурсів; своєчас�
но вживати заходів, спрямованих на
підвищення платоспроможності, ліквід�
ності та фінансової стійкості підпри�
ємства; забезпечувати оптимальний ви�
робничий та соціальний розвиток колек�
тиву за рахунок використання виявле�
них у результаті аналізу резервів; забез�
печити розробку плану фінансового оз�
доровлення підприємства.

ВИСНОВОК
Фінансовий стан є найважливішою

характеристикою економічної діяль�
ності медичної організації. Він відобра�
жає її конкурентоспроможність, по�
тенціал в діловому співробітництві, оц�
інює економічні інтереси медичної
організації та її партнерів. Фінансові
показники були і залишаються важли�
вими для медичної організації, але вони
повинні бути доповнені іншими показ�
никами, що прогнозують майбутній
фінансовий успіх, а саме: показники по
клієнтах; показники навчання і розвит�
ку; показники внутрішніх бізнес�про�
цесів.
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Таблиця 1. Найбільш вагомі показники фінансово(господарчої діяльності
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