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У статті розглянуто види аналітичного 
процесу, що застосовуються в аналізі 
фінансового стану підприємства. Про-
аналізовано сутнісні особливості комплек-
сного фінансового аналізу діяльності під-
приємства. Розглянуто характеристику 
сутності поняття «фінансовий стан під-
приємства» та надано власне авторське 
трактування. Визначено важливість фінан-
сового аналізу.
Ключові слова: аналітичний процес, діа-
гностика, моніторинг, аналіз, комплексний 
аналіз, оцінка, фінансовий стан, показники.

В статье рассмотрены виды аналитиче-
ского процесса, применяемые в анализе 
финансового состояния предприятия. 
Проанализированы сущностные особен-
ности комплексного финансового анализа 
деятельности предприятия. Рассмо-
трена характеристика сущности понятия 

«финансовое состояние предприятия» 
и предоставлена собственно авторская 
трактовка. Определена важность финансо-
вого анализа.
Ключевые слова: аналитический про-
цесс, диагностика, мониторинг, анализ, 
комплексный анализ, оценка, финансовое 
состояние, показатели.

The article considers the types of analytical pro-
cess used in the analysis of the financial state of 
the enterprise. The essential features of the com-
plex financial analysis of the enterprise activity 
are analyzed. It was considered the characteris-
tic of the essence of the concept of “financial con-
dition of the enterprise” and provided the author’s 
own interpretation. The importance of financial 
analysis is determined.
Key words: analytical process, diagnostics, 
monitoring, analysis, complex analysis, estima-
tion, financial status, indicators.

Постановка проблеми.  Сучасний  розвиток 
нашої  економіки  можна  назвати  періодом  потря-
сінь. Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умо-
вами прогресуючої  світової  кризи,  стали нормою 
сьогодення. Якщо підприємства не будуть пряму-
вати до  змін,  які  охоплюють увесь сучасний світ, 
вони  зазнають  краху й  збанкрутують. Тому осно-
вним  завданням  має  стати  розроблення  нових 
механізмів управління фінансовим станом підпри-
ємства. Ефективна діяльність підприємства зале-
жить від багатьох чинників, проте одним із найваж-
ливіших  є  фінансовий  стан.  Але  сьогодні  немає 
чіткого визначення сутності поняття «фінансовий 
стан  підприємства»,  а  також  загальноприйнятої 
точки зору щодо його трактування. Тому необхід-
ним є уточнення сутності поняття «фінансовий стан 
підприємства» та важливості фінансового аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні  питання  аналізу фінансового  стану  під-
приємств  розглядається  в  працях  таких  дослід-
ників,  як О. Ареф’єва, Д.  Городинська, А. Череп, 
Л. Кириченко, Т. Обущак та ін. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних та 
методичних засад оцінки фінансового стану вітчиз-
няних підприємств зробили такі вчені-економісти: 
Л. Білик, Ф. Бутинець, В. Івахненко, Л. Лахтіонова, 
Є. Мних, А. Поддєрьогін, В. Сопко, О. Терещенко, 
С. Шкарабан та ін. 

Питання  оцінки  фінансового  стану  підпри-
ємств розглядалися в працях зарубіжних науков-
ців  і  практиків,  зокрема  М.  Баканова,  І.  Балаба-
нова,  Л.  Бернстайна, О. Єфімова,  В.  Ковальова, 
М.  Метьюса,  Д.  Міддлтона,  В.  Привалова, 
Ж. Рішара, В. Родіонової, Г. Савицької, Д. Стоуна, 
Е. Хелферта, А. Шеремета та ін.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження теоретичних основ фінансового стану під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення  фінансового  стану  підприємства  є 
одним із головних завдань управління фінансами 
підприємства. Особливого значення дослідження 
фінансового стану підприємства набуває у період 
розвитку ринкових відносин створення у державі 
сприятливого  інвестиційного  клімату,  що  сприяє 
зменшенню впливу різноманітних ризиків та ухва-
ленню відповідних рішень щодо запобігання кри-
зовим ознакам на підприємстві.

Багато  науковців  по-різному  характеризують 
аналітичний  процес,  який  пов’язаний  із  дослі-
дженням фінансового стану підприємства. Напри-
клад,  існують  такі  визначення,  як  діагностика, 
моніторинг,  аналіз,  комплексний  аналіз,  оцінка. 
Очевидно, що залежно від цілі, яку ставить перед 
собою  дослідник,  акцент  роблять  на  те  чи  інше 
поняття. 

Деякі автори поєднують ці поняття, наприклад, 
Н. Волощук говорить: «Дослідження у сфері ана-
лізу фінансового  стану  та  діагностики  діяльності 
підприємства актуалізується саме в період транс-
формаційних  змін  у  системі  національної  еконо-
міки» [4, с. 242]. 

Зрозуміло, що ці два поняття («аналіз» та «діа-
гностика») застосовані до різних об’єктів: «фінан-
совий стан» і «діяльність підприємства» в цілому.

Далі  цей  же  автор  пише:  «Проблемам  оці-
нювання  фінансового  стану  та  проведення  діа-
гностики  діяльності  підприємства,  обґрунтування 
комплексних  підходів  забезпечення  ефективного 
фінансового  аналізу  присвячено  наукові  праці 
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вітчизняних  та  зарубіжних  науковців»  [4,  с.  242] 
та  «Вагомого  значення  для  адекватного  сприй-
няття  аналізу  фінансового  стану  підприємства 
(фінансового  оцінювання)  набуває  з’ясування 
сутності комплексного аналізу й окреслення його 
основних завдань» [4, с. 242]. 

Тому,  на  нашу  думку,  доцільним  є  надання 
характеристики  переліченим  раніше  поняттям,  а 
графічне представлення перелічених видів аналі-
тичного процесу наведено на рис. 1.

Пояснимо  кожний  із  видів  аналітичного  про-
цесу окремо:

1) поняття «моніторинг», на думку різних еко-
номістів та науковців, (від лат. monitor – застереж-
ний) – метод дослідження об’єкта, що припускає 
його відстежування і контроль діяльності (функці-
онування) з метою прогнозування [2, с. 169].

Моніторинг  –  це  тривалий  процес  спостере-
ження за об’єктом, який містить періодичне зняття 
параметрів,  реєстрацію,  збереження  та  аналіз. 
Комплекс  заходів  завжди  розтягнутий  у  часі  й 
дозволяє вивчити властивості об’єкта в динаміці, 
зрозуміти напрями його розвитку, виявити прихо-
вані  проблеми  та  резерви.  Моніторинг  дозволяє 
глибше  проникнути  в  проблему  і  зрозуміти  при-
роду її появи [16];

2) діагностика – поверхневе або повне вивчення 
стану  об’єкта,  що  припускає  активну  взаємодію 
з ним. Головна мета – виявлення несправностей 
і  неполадок,  що  впливають  на  коректну  роботу 
системи з подальшим усуненням [16].

Таким чином, головна відмінність між категорі-
ями  криється  в  принципах  взаємодії  з  досліджу-
ваним  об’єктом. Моніторинг  –  це  спостереження 
з боку, а діагностика – активне тестування.

Обидва  методи  вивчення  важливі  для  різних 
сфер  людської  діяльності  і  є  взаємодоповнюю-
чими.

Відмінність моніторингу від діагностики полягає 
в такому:

–  моніторинг  –  тривала  дія,  яка  нараховує 
кілька спостережень; 

–  діагностика  –  вивчення  об’єкта  в  статиці 
нетривалий період часу;

– моніторинг обмежується спостереженням;
– діагностика містить проведення експеримен-

тів.

– діагностика необхідна для того, щоб швидко 
виявити несправності, що лежать на поверхні, 

– моніторинг доцільно застосовувати для вста-
новлення прихованих проблем [16].

Можна зазначити, що моніторинг – це постійне 
збирання  і  реєстрація  інформації  за  наперед 
визначеним  переліком  показників  (індикато-
рів), а оцінка – це епізодичний аналіз досягнень, 
пов’язаних із реалізованою програмою або проек-
том [12].

Моніторинг – це спеціально організоване систе-
матичне та безперервне спостереження за станом 
об’єкта  та  оперативна  його  оцінка.  До  основних 
структурно  формуючих  елементів  моніторингу 
системи  діагностики  належать  механізми,  які 
сприяють інформаційному забезпеченню організа-
ційних структур стосовно нормального стану під-
приємства,  його  конкурентоздатного  потенціалу 
та інших характеристик, а також щодо потенційно 
небезпечного та негативного [2];

3) розглянемо зміст поняття «аналіз», що похо-
дить від грец. análysis – розкладання, розчленову-
вання), – процедура уявного, а часто і реального 
розчленовування  предмета  (явища,  процесу), 
властивості предмета (предметів) або відношення 
між предметами на частини (ознаки, властивості, 
стосунки) [5].

Процедурою,  зворотною  аналізу,  є  синтез, 
із  яким  аналіз  часто  поєднується  в  практичній 
або  пізнавальній  діяльності.  Аналітичні  методи 
настільки  поширені  в  науці,  що  термін  «аналіз» 
часто є синонімом дослідження взагалі як у природ-
них, так і в суспільних науках (кількісний і якісний).

Процедури аналізу є складником у будь-якому 
науковому дослідженні й утворює його першу ста-
дію, коли дослідник переходить від нерозчленова-
ного опису об’єкта, що вивчається, до виявлення 
його  будови,  складу,  а  також  його  властивостей, 
ознак. Але  і на  інших рівнях пізнання аналіз збе-
рігає  своє  значення,  хоча  тут  він  виступає  вже 
в єдності з іншими процедурами дослідження [5];

4) комплексний фінансовий аналіз є сукупністю 
заходів,  спрямованих на  збирання,  узагальнення 
та  оброблення  вхідної  фінансової  інформації 
з  метою  ідентифікації  економічного  потенціалу 
об’єкта аналізу, а також форми подання результа-
тів  такої  ідентифікації.  Комплексний  фінансовий 

1. Моніторинг 4. Комплексний фінансовий аналіз

3. Аналіз 5. Оцінка

2. Діагностика Види аналітичного процесу

Рис. 1. Види аналітичного процесу, що застосовуються  
в аналізі фінансового стану підприємства 

Джерело: розробка автора
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аналіз свідчить про фінансовий стан підприємства, 
який є результатом взаємодії всіх елементів сис-
теми фінансових відносин підприємства, визнача-
ється  сукупністю  виробничо-господарських  фак-
торів і характеризується системою показників, що 
відображають  наявність,  розміщення  і  викорис-
тання фінансових ресурсів [1, с.34–36];

5) термін «оцінка» (appraisal, valuation – для різ-
них видів майна в США, valuation – у Європі) має 
кілька значень (залежно від контексту, в якому він 
використовується). Він може означати і діяльність 
у  сфері оцінки,  і  процес професійного вартісного 
оцінювання,  і  позначати  прикладну  економічну 
науку, і висловлювати думку оцінювача, і, нарешті, 
використовуватися висновком про вартість, тобто 
власне звіт [5].

Сутність  оцінки  фінансового  стану  підприєм-
ства полягає в отриманні повної, достовірної і сво-
єчасної інформації щодо фінансових можливостей 

підприємства, визначенні змін, тенденцій розвитку 
та факторів впливу [18, с. 324]. 

Усі  перелічені  види  аналітичного  процесу,  що 
були  розглянуті,  обґрунтовані  й  цілком  можуть 
бути  застосованими  для  виявлення  фінансового 
стану підприємства. 

Водночас, на наш погляд, найбільш пристосо-
ваним видом аналітичного процесу з розглянутих 
є аналіз, зокрема комплексний аналіз. Тому важ-
ливим є  визначення напрямів  комплексного ана-
лізу та характеристика їх сутності (таблиця 1). 

Наведена в nаблиці 1 інформація свідчить про 
складний,  багатогранний  процес  виконання  ана-
лізу  фінансового  стану  підприємства.  Для  його 
практичної реалізації потребується не тільки час, 
статистична інформація, але й методичні підходи 
до  виконання  аналізу,  розроблення  моделей  та 
інтегрованих  показників  для  виконання  аналізу 
фінансового стану підприємства.

Таблиця 1
Сутнісні особливості комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства

Напрями аналізу: Сутність
Н. Волощук

фінансових результатів діяльності 
Аналіз рівня, динаміки і структури прибутку – основного 
показника, що характеризує результат діяльності підприємства; 
оцінювання факторів, що його визначають 

потоку грошових коштів 

Аналіз джерел та напрямів використання коштів. 
Аналіз достатності коштів для ведення поточної фінансової 
діяльності. 
Аналіз достатності коштів для ведення інвестиційної діяльності 

фінансового стану

Загальний аналіз фінансового стану, зокрема аналіз: 
 – фінансової стійкості; 
 – ліквідності та платоспроможності; 
 – ділової активності; 
 – оборотності запасів, кредиторської та дебіторської 
заборгованості 
 – аналіз рентабельності

ефективності діяльності  Динаміка показників прибутку, рентабельності та ділової 
активності 

ефективності інвестиційних проектів  Оцінювання ефективності реалізації інвестиційних проектів 
підприємства 

Н. Власюк
визначення сутності та завдань комплексного 
фінансового аналізу; формулювання сутності й завдань

визначення інформаційної бази комплексного 
аналізу та системи вимог до неї; створення інформаційної системи для комплексного аналізу

визначення особливостей побудови моделі 
оброблення вхідної інформації відповідно до 
специфіки об’єкта дослідження;

розроблення моделі оброблення інформації для виконання 
комплексного фінансового аналізу

визначення цільового елемента комплексного 
фінансового аналізу – інтегрованого показника 
оцінювання фінансового стану підприємства;

розроблення інтегрованого показника комплексного фінансового 
аналізу фінансового стану підприємства 

визначення комерційної надійності 
підприємства – об’єкта дослідження; розрахунок показників комерційної надійності підприємства

визначення ймовірності банкрутства 
підприємства; обґрунтування ймовірності банкрутства підприємства

визначення майбутніх трендів фінансово-
господарської діяльності підприємства на 
основі інтерпретації результатів комплексного 
фінансового аналізу

прогнозування тенденцій розвитку фінансового стану 
підприємства

Джерело: за матеріалами [3; 4]
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Для  більш  ефективної  реалізації  визначених 
напрямів комплексного фінансового аналізу необ-
хідно  визначити  саму  суть  поняття  «фінансовий 
стан  підприємства».  Існування  значної  кількості 
трактувань цього поняття свідчить про відсутність 
єдиного підходу до визначення поняття. Проаналі-
зуємо деякі з них (табл. 2). 

Таким  чином,  можна  надати  таке  визначення 
поняттю «фінансовий  стан  підприємства»:  система 
фінансових  відносин,  що  характеризується  сукуп-
ністю  показників,  які  відображають  наявність,  роз-
міщення  і  використання  фінансових  ресурсів  під-
приємства, а також його конкурентоспроможність та 
здатність підприємства фінансувати свою діяльність.

Таблиця 2
Характеристика сутності поняття «фінансовий стан підприємства»

Джерело Характеристика поняття «фінансовий стан підприємства» Основний зміст поняття

Т. Косова 
[10, с.127]

фінансовий стан – це результат взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, який визначається 
сукупністю факторів, пов’язаних зі звичайною діяльністю 
підприємства;

Система фінансових 
відносин;

Л. Кузьменко 
В. Шаповалова 

[11]

фінансовий стан підприємства визначається сукупністю 
показників, що відображають наявність, розміщення і 
використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні 
фінансові можливості. Він безпосередньо впливає на 
ефективність підприємницької діяльності господарюючих 
суб’єктів;

сукупністю показників, що 
відображають наявність, 
розміщення і використання 
ресурсів підприємства;

Т. Ніколаєва [13]
фінансовий стан підприємств характеризується сукупністю 
показників, що відображають процес формування і 
використання його фінансових ресурсів;

сукупністю показників, 
що відображають 
процес формування 
і використання його 
фінансових ресурсів;

Н. Коломієць 
В. Павличенко, 
О. Коломієць 
[8, с.224]

фінансовий стан – це здатність (спроможність) підприємства 
фінансувати свою діяльність. Він характеризується 
забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для 
нормального
функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та 
ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами 
з іншими юридичними та фізичними особами, 
платоспроможністю та фінансовою стійкістю;

це здатність 
(спроможність) 
підприємства фінансувати 
свою діяльність;

М. Коробов 
[9]

фінансовий стан підприємства – це забезпеченість 
підприємства необхідними фінансовими ресурсами та ступінь 
раціональності розміщення для здійснення ефективної 
господарської діяльності й своєчасних грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями;

це забезпеченість 
підприємства необхідними 
фінансовими ресурсами 
та ступінь раціональності 
розміщення;

Л. Саприкіна, 
К. Шипіл.

[15]

фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик 
виробничо-фінансової діяльності підприємства;

характеристика 
виробничо-фінансової 
діяльності підприємства;

М. Чумаченко 
[17 ]

фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової 
конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, 
платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та 
іншими підприємствами;.

це показник 
його фінансової 
конкурентоспроможності;

М. Заюкова, 
А. Ковальчук 

[7]

це одна  із найважливіших характеристик економічної діяльності 
кожного  підприємства  як  у  внутрішньому,  так  і  в  зовнішньому 
середовищі,  яка  знаходить  своє  відображення  у  комплексі 
показників  щодо  конкурентоспроможності  підприємства, 
рентабельності  виробництва,  комерційного  розрахунку  (основи 
стабільної  роботи  підприємства)  й  виконання  ним  зобов’язань 
перед бюджетом, банком й іншими установами, фінансової стійкості 
та  спроможності  підприємства  фінансувати  свою  діяльність.

це характеристика 
діяльності підприємства

А. Поддєрьогін
[14, с.282–283]

Фінансовий стан – 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

комплексне поняття, яке 
є результатом взаємодії 
всіх елементів системи 
фінансових відносин

Таким чином, можна надати таке визначення поняттю «фінансовий стан підприємства»: система фінансових 
відносин, що характеризується сукупністю показників, які відображають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів підприємства, а також його конкурентоспроможність та здатність підприємства фінансувати 
свою діяльність.
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Фінансовий  стан  підприємства  залежить  від 
результатів його виробничої, комерційної та фінан-
сово-господарської діяльності. Тому на нього впли-
вають усі ці види діяльності підприємства. Як пра-
вило,  чим  вищі  показники  обсягу  виробництва  і 
реалізації  продукції,  робіт,  послуг  і  нижча  собі-
вартість,  тим  вища  прибутковість  підприємства, 
а це позитивно впливає на його фінансовий стан.

Проте  неможливо  відділяти  фінансовий  стан 
від  його  аналізу,  оскільки  лише  шляхом  визна-
чення  тенденцій розвитку підприємства можливо 
досягати позитивних змін в управлінні фінансовим 
станом підприємства. Основою покращення фінан-
сового  стану підприємства  завжди є його аналіз.

Важливість фінансового аналізу полягає в тому, 
що  він  є  основою  розроблення  фінансової  полі-
тики підприємства, засобом визначення недоліків 
у його функціонуванні та ухваленні управлінських 
рішень,  спрямованих  на  підвищення  ефектив-
ності фінансової діяльності підприємства оскільки  
дає змогу: 

−  вишукувати  резерви  покращення  фінансо-
вого стану підприємства;

−  об’єктивно  оцінювати  раціональність  вико-
ристання усіх видів фінансових ресурсів;

−  своєчасно  вживати  заходів,  спрямованих 
на  підвищення  платоспроможності,  ліквідності 
та фінансової стійкості підприємства;

−  забезпечувати  оптимальний  виробничий  та 
соціальний  розвиток  колективу  за  рахунок  вико-
ристання виявлених у результаті аналізу резервів;

− забезпечити розроблення плану фінансового 
оздоровлення підприємства [6].

Висновки з проведеного дослідження. 
Вивчення  фінансового  стану  підприємства  є 
одним із головних завдань управління фінансами 
підприємства.  Фінансовий  стан  розглядається 
однією  з  головних  характеристик  усієї  діяльності 
підприємства. Тому визначення сутності фінансо-
вого стану, уточнення поняття фінансового стану 
та обґрунтування видів аналітичного процесу, що 
можуть бути застосовані для дослідження фінан-
сового  стану  підприємства  дають  можливість 
більш детально та об’ємно виявляти всі необхідні 
характеристики.  У  процесі  дослідження  фінан-
сового  стану  підприємства,  керівництво  підпри-
ємством  має  можливість  отримувати  необхідну 
інформацію  для  покращення  ситуації  з  фінан-
совим  станом,  властиву  короткостроковому  та 
довгостроковому  періоду  розвитку  фінансового 
складника виробничого процесу.
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RESEARCH OF THEORETICAL BASIS OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

The modern development of our economy can be characterized as a period of upheaval. Changes related 
to risks, losses and conditions of a progressive world crisis have become the norm today. If enterprises do not 
follow changes that affect the whole of the modern world, they will collapse and go bankrupt. Therefore, the 
main task should be the development of new mechanisms for managing the financial condition of the enter-
prise. Effective business activity depends on many factors, but one of the most important is the financial con-
dition. But today there is no clear definition of the concept of “financial state of the enterprise”, as well as the 
generally accepted point of view regarding its interpretation. Therefore, it is necessary to clarify the essence of 
the concept of “financial state of the enterprise” and the importance of financial analysis.

Studying the financial condition of the company is one of the main tasks of managing the finances of the 
enterprise. Particular importance of the study of the financial state of the enterprise acquires during the devel-
opment of market relations, the creation of a favorable investment climate in the state, which helps to reduce 
the impact of various risks and the adoption of appropriate decisions in advance to prevent the crisis signs in 
the enterprise.

The article considers the types of analytical process used in the analysis of the financial state of the enter-
prise. Thus, the main difference between the categories lies in the principles of interaction with the object under 
study.

The essential features of the complex financial analysis of the enterprise activity are analyzed. The given 
information  in  the  table  1  shows  the  complex, multifaceted process of  analyzing  the  financial  condition  of 
the enterprise. For its practical implementation it takes not only time, but also statistical and methodological 
approaches to the analysis, development of models and integrated indicators for the analysis of the financial 
tan of the enterprise.

It was considered the characteristic of the essence of the concept of “financial condition” of the enterprise 
and provided the author’s own interpretation. The importance of financial analysis is determined.

Studying the financial condition of the company is one of the main tasks of managing the finances of the 
enterprise. Financial condition is considered as one of the main characteristics of the entire business activity. 
In this regard, the definition of the nature of the financial condition, refinement of the concept of financial status 
and the substantiation of the types of analytical process that can be applied to the study of the financial state 
of the enterprise give the opportunity to more fully and bulkly identify all the necessary characteristics. In the 
process of studying the financial condition of an enterprise, management has the opportunity to obtain the nec-
essary information to improve the financial situation with the inherent short-term and long-term development 
of the financial component of the production process.


