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АНАЛІЗ  ФІНАНСОВОГО  СТАНУ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  

РОЗРОБКА  ШЛЯХІВ  ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ 

За ринкових умов господарювання, стрімких змін, що  відбуваються  в  

зовнішньому  середовищі  діяльності  підприємств,  складності  прогнозування 

майбутніх тенденцій дослідження фінансового стану кожного суб’єкта 

господарювання та визначення шляхів його  поліпшення  набуває  особливого  

значення.  Саме стійкий фінансовий стан окремих підприємств є передумовою 

добробуту працівників підприємства, своєчасного і в повному обсязі виконання 

бюджету, стабілізації економіки  країни  загалом.  Дослідження  фінансового 

стану  підприємства  дозволяє  визначити  рівень  його 

конкурентоспроможності  і  місце  підприємства  в  економічному  середовищі.  

При  цьому  роблять  висновки щодо ефективності та безризиковості ділових 

відносин суб’єкта з комерційними банками, постачальниками, інвесторами, 

позичальниками тощо [1]. 

Вивченню  оцінки фінансового стану підприємства приділяли  увагу  такі  

вітчизняні  вчені,  М. Г. Чумаченко, І. О. Бланка, Г. В. Савицької,  Л.  О.  

Лігоненко,  А.  Д.  Шеремета,  А.  А.  Герасимова, Г. О. Швиданенко тощо. 

Велика кількість зарубіжних науковців і практиків, що розглядають дані 

проблеми, зокрема: Р. С. Сейфулін, Е. Хелфер, Є. В. Брігхем,  Г. Г. Кірейцев 

тощо. 

На думку Данильчука І. В. до основних факторів, які необхідно визначати 

у діагностиці фінансового стану відносяться: виконання фінансового плану і 

поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку, 

а також швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, в 



якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто 

його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників 

сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати 

банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в 

бюджет. 

Л. О. Лігоненко відзначає, що «найбільшого поширення набув  коефі-

цієнтний  підхід  оцінки  фінансового стану підприємства, в перебігу якого 

об’єктами дослідження  виступають  різноманітні  коефіцієнти  –  різноманітні 

відносні показники, що розраховуються шляхом порівняння  між  собою  

певних  абсолютних  показників господарсько-фінансової  діяльності  

підприємств,  інформація про які міститься у різноманітних видах звітності і 

обліку». Фінансові коефіцієнти акумулюють оцінку потенціалу підприємства і 

наслідків його роботи. Система використовуваних коефіцієнтів значною мірою 

уніфікована,  проте  кількість  показників,  які  використовуються,  значною  

мірою  залежить  від  мети  аналізу. 

Вважаємо, що своєчасна та регулярна оцінка та аналіз фінансового стану 

підприємства дозволяють виявити не тільки стан, але й причини, що 

перешкоджають успішному розвитку підприємства, а самі результати аналізу є 

основою прогнозування альтернатив розвитку діяльності підприємства. Тому в 

практичній діяльності підприємства з метою ефективного управління 

розвитком підприємства доцільно використовувати комплексний підхід до 

формування  системи  показників  діагностики  стану  забезпеченості  

фінансовими  ресурсами,  що  є дуже важливим в умовах конкурентної 

боротьби [2]. 
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