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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансовий стан підприємства - 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. Систематична, об’єктивна оцінка фінансового стану 

підприємств, їхньої ліквідності, платоспроможності й фінансової стійкості 

необхідна для пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, 

яка в свою чергу є однією з умов підвищення доходності та прибутковості будь-

якого підприємства.  

Основними завданнями аналізу фінансового стану є: дослідження 

рентабельності та фінансової стійкості підприємства; дослідження ефективності 

використання майна (капіталу) та забезпечення  власними оборотними 

коштами; визначення динаміки стану ліквідності, платоспроможності та 

фінансової стійкості підприємства; оцінка становища суб’єкта господарювання 

на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності; 

визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства формується як результат усіх видів його 

діяльності, тому оцінку його можна здійснити тільки за допомогою системи 

показників, що детально й всебічно характеризують господарське становище 

підприємства.  

Для оцінки фінансового стану підприємства важливим є визначення 

самого поняття «фінансовий стан підприємства». Існує безліч  трактувань цього 

поняття. Пропозиції науковців щодо визначення поняття «фінансовий стан» 

зводяться переважно до трактування з урахуванням декількох окремих 



елементів фінансового стану підприємства, які не повністю його 

характеризують. У сучасних умовах господарювання підприємств важливим є 

врахування поряд с такими елементами як платоспроможність, фінансова 

стійкість, ділова активність, що визначається, зокрема, ефективністю оборотних 

коштів, прибутковістю підприємства, таких як потенціал формування та 

повнота використання фінансових ресурсів, збалансування грошових потоків і 

рівень фінансового ризику. [1]  

Особливість визначення Г.В. Савицької полягає в тому, що автор визнає 

фінансовий стан економічною категорією та підкреслює, що вона відображає 

стан капіталу в процесі його кругообігу та здатність підприємства до 

саморозвитку саме на фіксований момент часу, адже далі ситуація може бути 

іншою. [2]  

Визначення, за думкою таких авторів як   М.Г. Чумаченко та ін. 

обмежується лише наявністю фінансових ресурсів, здійснення грошових 

розрахунків указує тільки на рух грошових коштів у процесі нормальної 

господарської діяльності. [3]  

Аналіз фінансового стану підприємства показує, за якими конкретними 

напрямами потрібно проводити аналітичну роботу, дає можливість виявити 

найважливіші аспекти та найслабкіші позиції у фінансовому стані певного 

підприємства.  
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