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Тема: ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Мета: здобути навички щодо проведення оцінки фінансового стану 

підприємства. 

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що 

відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, 

його реальні і потенційні фінансові можливості, як було зазначено вище. 

Фінансова інформація, джерелом якої виступає фінансова звітність, 

повинна відповідати загальним вимогам, що ставляться до економічної 

інформації взагалі, це: достовірність, вчасність, доступність і зрозумілість. Крім 

того, фінансова інформація повинна бути конфіденційною, єдиною 

(забезпечення усунення уособленості та дублювання різних джерел інформації), 

раціональною (мінімізація витрат на її збирання, обробку та зберігання) тощо. 

Інформаційною базою для оцінки фінансового стану підприємства слугує 

фінансова, статистична і оперативна звітність підприємства, дані бірж, ін.  

Фінансова звітність являє собою бухгалтерську звітність, що містить 

інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 

коштів за звітний період. Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт 

про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний 

капітал та примітки до звітів, що відповідають запровадженим законом «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» стандартам 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Різноманітність інструментарію здійснення аналізу фінансового стану 

підприємства обумовлює існування в економічній літературі системи видів, або 

елементів, аналізу: аналіз горизонтальних процентних змін (горизонтальний 

аналіз), аналіз вертикальних процентних змін (вертикальний аналіз), 

порівняльний аналіз (використання показників у розрізі інших підприємств або 
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середньогалузевих їх значень як бази для порівняння), аналіз коефіцієнтів, 

факторний аналіз тощо. 

В літературі система показників оцінки фінансового стану підприємства 

зазвичай представлена у двох розрізах: як сукупність показників, по-перше, 

розподілених за критерієм їх характеру; по-друге, за процедурами здійснення 

аналізу фінансового стану (рис. 1). 

 

 

Найпоширенішим елементом аналізу фінансового стану підприємства 

виступає система аналітичних коефіцієнтів, що застосовуються різними групами 

користувачів (інвесторами, кредиторами, аудиторами, фінансовими 

керівниками, керівництвом маркетингового відділу тощо). Особливістю цього 

виду аналізу фінансового стану виступає залежність цінності значень 

обчислених коефіцієнтів та якості отриманих на їх основі висновків від ступеня 

достовірності та повноти інформації, що міститься у фінансовій звітності. 

Перевагою цього елементу фінансового аналізу виступає можливість 

використання коефіцієнтів не тільки для формування повноцінного уявлення 

про фінансовий стан підприємства у статиці та в динаміці, але й порівняно із 

конкурентами й галуззю в цілому. 

Показники оцінки фінансового стану 

підприємства 

За їх характером За процедурами здійснення аналізу 

фінансового стану 

Абсолютні 

Відносні 

Показники оцінки майнового стану 

підприємства 

Показники ліквідності та 

платоспроможності 

Показники фінансової стійкості 

Показники оцінки ділової активності 

Показники прибутковості 

Показники ринкової вартості 

Рис. 1. Система показників оцінки 

фінансового стану підприємства 
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В економічній літературі існує чисельність авторських підходів щодо 

вибору коефіцієнтів (а також виділення їх груп) оцінки фінансового стану 

підприємства. Найчастіше виокремлюють п’ять груп відносних показників, на 

основі яких здійснюється: аналіз ліквідності; аналіз ділової активності (поточної 

діяльності); аналіз фінансової стійкості; аналіз рентабельності; аналіз стану 

підприємства на ринку капіталів (табл. 1). 

Таблиця 1 - Характеристика груп коефіцієнтів для оцінки фінансового стану 

підприємства 

Коефіцієнти Характеристики 

Коефіцієнти ліквідності Характеризують спроможність підприємства 

погашати поточну заборгованість 

Показники ділової активності Характеризують ступінь ефективності використання 

наявних активів із точки зору виробництва і 
реалізації продукції 

Показники управління кредитами 

(фінансової стійкості) 

Характеризують стійкість фінансових позик 

підприємства 

Показники прибутковості Характеризують рівень віддачі на вкладені кошти 

Показники ринкової вартості Відображають зв’язок між ціною акції та доходами 

на неї 

 

Методологія обчислення, економічний зміст та економічно обґрунтоване 

(орієнтовне) значення найпоширеніших показників оцінки фінансового стану 

підприємства, виділених на основі аналізу економічної вітчизняних та 

зарубіжних літературних джерел, у розрізі наведених вище груп зведені у табл. 

2. 

В умовах ринкової економіки за можливості ліквідації підприємств 

внаслідок їхнього банкрутства важливою групою показників оцінки фінансового 

стану підприємства є критерії оцінки ліквідності і платоспроможності. 

Потрібно відзначити, що в літературних джерелах єдина загальноприйнята 

точка зору відносно співвідношення понять «ліквідність» і 

«платоспроможність» є відсутньою.  

Найпоширенішими є наступні варіанти співвідношення:  
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Таблиця 2 - Найпоширеніші показники оцінки фінансового стану підприємства 

№ Показник Методологія розрахунку Економічний зміст показника 
Нормативне 

значення 

1 2 3 4 5 

Показники оцінки майнового стану 

1. 
Сума наявних коштів Підсумок балансу Узагальнена вартісна оцінка активів (майнового 

потенціалу) підприємства 
зростання 

2. 
Питома вага активної 
частини основних засобів 

Частка вартості активної частини 
основних засобів у первинній їх вартості 

Питома вага активної частини основних засобів 
зростання 

3. 
Коефіцієнт зносу Відношення суми зносу до первинної 

вартості основних засобів 

Характеризує частку зношених основних засобів у 

загальній їх вартості 
зменшення 

4. 
Коефіцієнт придатності Відношення залишкової вартості 

основних засобів до їх первинної вартості 
Характеризує частку вартості основних засобів, що 
залишились до списання у наступних періодах 

збільшення 

5. 

Коефіцієнт оновлення Відношення вартості основних засобів, 

що надійшли за період, до їх вартості на 
кінець періоду 

Відображає частину нових основних засобів у їх 

загальній вартості на кінець періоду збільшення 

Показники оцінки ліквідності і платоспроможності 

1. 

Величина власних 

оборотних коштів 

Перевищення величини короткострокових 

активів над поточними зобов’язаннями 
підприємства 

Характеризує ту частину власного капіталу, яка є 

джерелом покриття поточних активів підприємства 
> 0, 

збільшення 

2. 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

Відношення величини грошових коштів 

до короткострокових пасивів 

Показує, яку частину поточної заборгованості може 

покрити підприємство за рахунок наявних грошових 

коштів 

> 0.2 

3. 

Коефіцієнт швидкої 

(проміжної) ліквідності 

Різниця між оборотними активами і 

запасами, віднесена до короткострокових 

пасивів 

Показує, яку частину поточної заборгованості може 

покрити підприємство за рахунок найліквідніших 

поточних активів 

> 1 

4. 
Коефіцієнт поточної 
(загальної) ліквідності 

(покриття) 

Відношення оборотних активів до 
короткострокових пасивів 

Дає загальну оцінку ліквідності, показуючи, в якій мірі 
поточні зобов’язання забезпечуються матеріальними 

оборотними коштами 

> 2 

5. 

Коефіцієнт маневреності 

власних оборотних коштів 

Сума грошових коштів і поточних 

фінансових інвестицій, віднесена до 
величини власних оборотних коштів 

Показує ту частину власних оборотних коштів, що 

знаходяться у формі грошових коштів і поточних 
фінансових інвестицій 

збільшення 

6. 
Частка власних оборотних 

коштів у покритті запасів 

Величина власних оборотних коштів, 

віднесена до запасів 

Характеризує ту частину вартості запасів, що 

покривається власними оборотними коштами 
> 0.5 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 

Показники, що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність 

1. 
Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

Власний капітал, віднесений до валюти 

балансу 

Характеризує частку власників підприємства в 

загальній сумі коштів, що авансовані в його діяльність 
> 0.5 

2. 
Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 

Позиковий капітал, віднесений до валюти 

балансу 

Показує частку обігових коштів у фінансуванні 

підприємства 
< 0,5 

3. 
Коефіцієнт фінансової 

стабільності 

Співвідношення власного і позикового 

капіталу 

Показує частку власного капіталу у позиковому 
> 1 

4. 

Коефіцієнт заборгованості Співвідношення позикового і власного 

капіталу 

Показує, скільки грошових одиниць залучених коштів 

приходиться на одну одиницю власних коштів 

підприємства 

< 1 

5. 
Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

Відношення власних оборотних коштів до 
власного капіталу 

Показує, яка частина власного капіталу 
використовується при фінансуванні поточної 

діяльності, а яка частина капіталізована 

- 

Показники ділової активності підприємства 

1. 
Коефіцієнт оборотності 
активів 

Відношення виручки від реалізації до 
середнього підсумку балансу 

Характеризує інтенсивність використання коштів 
підприємства 

збільшення 

2. 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської 
заборгованості 

Відношення виручки від реалізації до 

середньої величини дебіторської 
заборгованості 

Показує, скільки разів на рік обертаються кошти, 

вкладені в розрахунки збільшення 

3. 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

Виручка від реалізації, віднесена до 

середньої кредиторської заборгованості 

Відображає, скільки підприємству потрібно оборотів 

для сплати виставлених рахунків збільшення 

4. 

Коефіцієнт оборотності 

матеріально-виробничих 

запасів 

Віднесення собівартості реалізованої 

продукції до середніх виробничих запасів 

Показує, як часто обертаються запаси для забезпечення 

поточного обсягу продажу збільшення 

5. 
Коефіцієнт оборотності 
основних засобів 

Чистий дохід, поділений на середню 
вартість основних фондів 

Показує ефективність використання основних фондів 
підприємства 

збільшення 

6. 
Коефіцієнт оборотності 

засобів 

Чистий дохід, поділений на середню 

вартість оборотних активів 

Показує ефективність використання оборотних фондів 

підприємства 
збільшення 

7. 
Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу 

Відношення обсягу реалізованої продукції 
до середньої величини власного капіталу 

Відображає обсяг реалізованої продукції, що припадає 
на одиницю власного капіталу 

_ 

8. 
Тривалість обороту в днях Відношення кількості календарних днів 

звітного періоду до коефіцієнта оборотності 
Показує швидкість обороту в днях активів або їх 

окремих елементів 
зменшення 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 

Показники прибутковості підприємства 

1. 
Коефіцієнт рентабельності 
активів 

Відношення чистого прибутку до 
середньої величини активів 

Відображає величину прибутку на кожну одиницю 
вкладених коштів 

збільшення 

2. 
Коефіцієнти рентабельності 

реалізації 

Відношення чистого (валового) прибутку 

до виручки від реалізації продукції 

Відображає, скільки чистого (валового) прибутку 

міститься в грошовій одиниці реалізованої продукції 
збільшення 

3. 
Коефіцієнт рентабельності 
основної діяльності 

Відношення валового прибутку до 
собівартості реалізованої продукції 

Показує співвідношення валового прибутку і витрат на 
виробництво продукції 

збільшення 

4. 
Коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу 

Відношення чистого прибутку до 

середньої величини власного капіталу 

Характеризує ефективність використання власного 

капіталу 
збільшення 

5. 
Період окупності власного 
капіталу 

Показник, обернений до попереднього Показує, через скільки років авансований капітал 
повернеться власникам 

 

 



Фінанси підприємств 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

7 

 

7 

− в поняття платоспроможності вкладається поняття поточна 

ліквідність;  

− значення термінів ототожнюються;  

− показники ліквідності характеризують платоспроможність 

підприємства у дещо ширшому розумінні. 

Загальновідомо, що під ліквідністю підприємства розуміється його 

здатність розраховуватися за своїми фінансовими зобов’язаннями за рахунок 

наявних активів, що можуть бути використані для погашення боргів.  

Платоспроможність – здатність підприємства сплачувати кошти за 

своїми зобов’язаннями, що вже настали і потребують негайного погашення, за 

рахунок наявних грошей на банківських рахунках або у готівці. Іншими 

словами, це відповідність суто грошових активів підприємства потребам 

щоденних платежів. 

Для оцінювання платоспроможності підприємств авторами зазвичай 

використовуються відносні показники, що відрізняються набором ліквідних 

активів, які розглядають як покриття поточних пасивів. 

Призначення розрахунку показників ділової активності полягає у 

формуванні висновків відносно рівня достатності активів підприємства щодо 

поточних / запланованих обсягів виробництва. Достатнім в літературі для 

досягнення поставленої мети вважається обчислення наступних показників: 

середнього періоду покриття дебіторської заборгованості, коефіцієнта 

оборотності товарно-матеріальних запасів, коефіцієнта оборотності 

необоротних активів, коефіцієнта оборотності активів. Як правило, 

розрахунок показників оборотності здійснюється з метою здійснення аналізу 

динаміки використання активів всередині підприємства, а не для порівняння з 

іншими підприємствами. 

Задачею аналізу фінансової стійкості підприємства є об’єктивна оцінка 

величини та структури його активів і пасивів з метою визначення незалежності 

підприємства. Обчислення коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства з 
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метою формування висновків відносно рівня оптимальності структури 

капіталу та спроможності підприємства виконувати зобов’язання є важливим 

головним чином для інвесторів. Зазвичай обчислюються такі коефіцієнти 

фінансової стійкості: коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт фінансової 

стабільності, коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт 

маневреності власного капіталу тощо. 

Показники ділової активності дають змогу оцінити, наскільки ефективно 

підприємство використовує кошти. До цієї групи належать показники 

оборотності (розраховуються на основі середніх значень), які мають велике 

значення для оцінки фінансового стану, оскільки швидкість обороту коштів 

безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. 

Нарешті, у процесі аналізу фінансового стану підприємства 

розраховується також група показників прибутковості, досліджується процес 

формування і використання прибутку. 

Як підсумок, потрібно відзначити поверхнєвість висвітлення моніторингу 

як економічної функції управління економічними об’єктами у вітчизняній та 

російській літературі. Загальновизнаним є визначення поняття «моніторинг» 

як безупинного спостереження за економічними об’єктами з метою виявлення 

їх відповідності очікуваному результату, аналізу їх діяльності як складової 

частини управління. Несуттєві варіації у визначенні моніторингу можуть мати 

місце в залежності від об’єкта моніторингу. 

Під фінансовим станом підприємства автори звичайно розуміють ступінь 

забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для 

здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення 

грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Оцінка фінансового стану 

підприємства передбачає вивчення кожного показника, отриманого в 

результаті фінансового аналізу, з погляду відповідності фактичного його рівня 

нормальному для даного підприємства, ідентифікацію факторів, що вплинули 
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на величину показника, визначення необхідної величини показника на 

перспективу та засобів її досягнення. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

За даними ПАТ «Київстар» заповнити таблиці  

Таблиця  - Динаміка структури балансу підприємства 

Показник Код 
рядка 

За попередній 
період 

За звітний 
період 

Абсолютне 
відхилення  

тис. 

грн. 
% 

тис. 

грн. 
% 

АКТИВ 

       

… … … … … … … 

       

Баланс   100  100  

ПАСИВ 

       

… … … … … … … 

       

Баланс   100  100  

 

 

Таблиця - Показники оцінки майнового стану 

№зп Показник 
За попередній 

період 
За звітний 

період 
Відхилення  

1. Сума наявних коштів    

2. 
Питома вага активної частини 

основних засобів 

   

3. Коефіцієнт зносу    

4. Коефіцієнт придатності    

5. Коефіцієнт оновлення    

 
Таблиця - Показники оцінки ліквідності і платоспроможності 

№зп Показник 
За попередній 

період 

За звітний 

період 

Відхилення  

1. Величина власних оборотних коштів    

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності    

3. 
Коефіцієнт швидкої (проміжної) 

ліквідності 
  

 

4. 
Коефіцієнт поточної (загальної) 
ліквідності (покриття) 

  
 

5. 
Коефіцієнт маневреності власних 

оборотних коштів 
  

 

6. 
Частка власних оборотних коштів у 
покритті запасів 
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Таблиця - Показники, що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність 

№зп Показник 
За попередній 

період 

За звітний 

період 

Відхилення  

1. 
Коефіцієнт концентрації власного 

капіталу 
  

 

2. 
Коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу 
  

 

3. Коефіцієнт фінансової стабільності    

4. Коефіцієнт заборгованості    

5. 
Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 
  

 

 

Таблиця - Показники ділової активності підприємства 

№зп Показник 
За попередній 

період 

За звітний 

період 

Відхилення  

1. Коефіцієнт оборотності активів    

2. 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
  

 

3. 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
  

 

4. 
Коефіцієнт оборотності матеріально-

виробничих запасів 
  

 

5. Коефіцієнт оборотності основних засобів    

6. Коефіцієнт оборотності засобів    

7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу    

8. Тривалість обороту в днях    

 

Таблиця - Показники прибутковості підприємства 

№зп Показник 
За попередній 

період 
За звітний 

період 
Відхилення  

1. Коефіцієнт рентабельності активів    

2. Коефіцієнти рентабельності реалізації    

3. 
Коефіцієнт рентабельності основної 

діяльності 
  

 

4. 
Коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу 
  

 

5. Період окупності власного капіталу    
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