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ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ МЕТОДІВ ОЦІНКИ 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розглядаються сучасні методи оцінки фінансового стану підприємства. На підставі 
аналізу методів виявлено основні переваги та недоліки методів оцінки фінансового стану 
підприємства. 
 

Конкурентні умови діяльності підприємств у ринковому середо-
вищі, взаємовідносини підприємств з державою, кредиторами, інвес-
торами спонукають виникненню різноманітних форм економічних та 
фінансових ситуацій, які досить сильно впливають на фінансовий стан 
підприємств.  

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи керу-
вання підприємством. Необхідним стає більш швидке реагування під-
приємців на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого 
фінансового стану підприємства. Досягнення стійкого фінансово-
економічного стану вимагає глибокого, науково обґрунтованого аналі-
зу фінансових і господарських відносин. 

Питанням оцінки фінансового стану підприємства присвячено 
безліч праць авторів різних країн. При цьому використовують різні 
підходи та методології оцінки фінансового стану підприємства. Нако-
пичений досвід потребує огляду, систематизації методів оцінки фінан-
сового стану, виявлення переваг та недоліків під час їх практичного 
використання. 

В Росії останні дослідження з цих питань висвітлено у працях 
В.В.Ковальова, А.Д.Шеремета, Р.С.Сайфуліна, Є.В.Негашева, 
О.С.Стоянової [6, 13, 15] та ін. Що стосується України, то це праці 
А.М.Поддєрьогіна, В.В.Краснової, Б.О.Жнякіна, О.П.Крайника, 
М.Я.Коробова, І.А.Бланка [4, 7-9, 12]. Також слід відмітити таких нау-
ковців, що приділили значну увагу дослідженню фінансового стану 
підприємства, як А.О.Азарову, О.В.Рузакову, М.Д.Білик, Т.Г.Бень, 
С.Б.Довбню, В.О.Захарченко, С.І.Счасну, В.Г.Савицьку, А.М.Турило, 
О.Л.Хотомлянського, П.А.Знахуренка [1-3, 5, 10, 11, 14] та ін. 

При всій значимості проведених наукових досліджень окремі пи-
тання щодо використання методів оцінки фінансового стану підприєм-
ства вивчені недостатньо і потребують подальшого розвитку. 
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Мета нашого дослідження – на основі аналізу літературних        
джерел виявити переваги та недоліки методів оцінки фінансового             
стану підприємства. Очевидно, що знаючи про той чи інший метод, 
можна більш точно виконати діагностику фінансового стану підприєм-
ства. 

Фінансовий стан – це важлива характеристика економічної діяль-
ності підприємства у зовнішньому середовищі. Відомо, що оцінку фі-
нансового стану підприємств здійснюють за низкою методик, розроб-
лених міністерствами (відомствами), НБУ та комерційними банками. 
Першооснову таких методичних підходів до оцінки фінансового стану 
підприємства закладено у 1998 р. Агентством з питань запобігання 
банкрутству підприємств та Державною податковою адміністрацією 
України. 

Проаналізувавши літературні джерела вітчизняних та закордон-
них авторів, можна визначити п’ять методів оцінки фінансового стану 
підприємства: коефіцієнтний, комплексний, інтегральний, беззбитко-
вий та рівноважний. 

Найбільш розповсюджуваним методом є коефіцієнтний. Він базу-
ється на розрахунку системи коефіцієнтів, що відображають різні ас-
пекти діяльності підприємства і враховують чинники внутрішнього і 
зовнішнього впливу на фінансовий стан підприємства. Коефіцієнтний 
метод має безліч модифікацій, які з урахуванням світового досвіду і з 
позицій обліку аспектів діяльності підприємств можна систематизува-
ти наступним чином (рис.1). 

Під час оцінки фінансового стану підприємства коефіцієнтним 
методом використовують або всю сукупну діяльність підприємства, 
або їхню певну групу, розширюючи при цьому склад коефіцієнтів (від 
3 до 10). Через це зростає трудомісткість такого методу, досить склад-
ним стає процес формування результатів оцінки фінансового стану 
підприємства. Істотним недоліком цього методу є відсутність норма-
тивних значень більшості коефіцієнтів, що використовуються. Також є 
недоліком те, що зміни величин коефіцієнтів у динаміці не можуть 
бути інтерпретовані належним чином, оскільки і чисельник, і знамен-
ник будь-якого коефіцієнта змінюються у часі. 

При комплексній оцінці фінансового стану підприємства найзага-
льніші показники його діяльності аналізуються у динаміці і групують-
ся за двома напрямами. До загальних показників комплексної оцінки 
фінансового стану підприємства належать показники дохідності (абсо-
лютна величина прибутку чи доходу) і рентабельності (відсоткове від-
ношення прибутку від реалізації продукції до її собівартості або това-
рообігу) (рис.2). 
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*  у знаменнику – всі активи, власний капітал відповідно; 
**  у знаменнику – середньорічна вартість активів власного капіталу відповідно. 

 

Рис.1 – Склад і зміст елементів коефіцієнтного методу оцінки  
фінансового стану підприємства 

 

СКЛАД ЕЛЕМЕНТІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Платоспроможність – здатність підприємства 
своєчасно та повністю виконувати свої зо-
бов’язання за всіма операціями грошового харак-
теру на певний час 

● Сума господарських коштів підприємства  
● Частка активної частини основних коштів 
● Коефіцієнт зношення, вибуття, відновлен-
ня основних фондів 

● Коефіцієнт власності 
● Коефіцієнт платоспроможності 
● Коефіцієнт фінансової залежності 

 
 
Майновий стан – величина і стан майна підпри-
ємства 

● Коефіцієнт загальної ліквідності 
● Коефіцієнт термінової ліквідності  
● Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

Ліквідність – здатність підприємства продавати 
активи з метою отримання коштів задля сплати 
своїх боргів 

Прибутковість – показник, що показує наскільки 
ефективно використовувались ресурси, які 
забезпечують отримання конкретного доходу 

● Прибутковість активів* 
● Прибутковість власного капіталу* 
● Коефіцієнт валової маржі 
● Прибутковість інвестицій 

Рентабельність – показник, що показує, наскільки 
прибуткова діяльність підприємства 

● Коефіцієнт рентабельності активів** 
● Коефіцієнт рентабельності реалізації 
● Рентабельність власного капіталу** 

 
Фінансова стійкість – фінансові можливості 
підприємства щодо підтримання платоспромож-
ності підприємства у перспективі на необхідному 
рівні 

● Коефіцієнт оборотності активів 
● Коефіцієнт оборотності дебіторської, 
кредиторської заборгованості 
● Коефіцієнт оборотності матеріально-
виробничих запасів 

 
Ділова активність – здатність підприємства 
ефективно використовувати свої ресурси 

● Коефіцієнт автономії (незалежності) 
● Коефіцієнт довгострокового запозичення 
коштів 
● Коефіцієнт концентрації позикового 
капіталу 

● Прибуток на одну акцію 
● Співвідношення ціни і прибутку на одну 
акцію 
● Співвідношення ринкової і балансової 
вартості однієї акції 

 
Ринкова активність – думка про підприємства на 
ринку та ринкове сприйняття ступеня його 
ризику  
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Рис.2 – Показники комплексної оцінки фінансового стану підприємства 
 

Комплексний метод дає змогу виявити саме ті напрямки в діяль-
ності підприємства, в яких виникають проблеми, а також дає змогу 
досліджувати причини, що їх зумовили. Однак виникає велика склад-
ність зробити обґрунтовані висновки щодо фінансового стану підпри-
ємства в цілому. Комплексний метод є також дуже трудомістким. Не-
доліками цього методу є відсутність нормативних значень більшості 
коефіцієнтів, що використовуються і те, що зміни величин коефіцієн-
тів у динаміці не можуть бути інтерпретовані належним чином (як і під 
час оцінки фінансового стану підприємства коефіцієнтним методом). 
Ці недоліки обмежують використання даного методу оцінки на прак-
тиці, особливо під час оперативної оцінки фінансового стану підпри-
ємства. 

Що стосується інтегрального методу оцінки фінансового стану 
підприємства, то він застосовується тоді, коли фінансовий стан необ-

Найзагальніші показники 
діяльності підприємства 

Задовільний 
фінансовий стан 

Незадовільний 
фінансовий стан 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Загальні показники 
фінансового стану 
підприємства 

● стійка 
платоспроможність  
● ефективне використання 
капіталу 
● своєчасна організація 
розрахунків  

● відсутність власних 
оборотних коштів 
● неефективне 
розміщення ресурсів 
● наявність стійкої 
заборгованості з 
платежів 
● негативні тенденції у 
виробництві 

Показники 
дохідності 

Показники 
рентабельності 
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хідно виміряти якимось одним сукупним (інтегральним) показником. 
Під час інтегральної оцінки розраховується інтегральний показник на 
базі узагальнюючих показників за рівнем платоспроможності, фінан-
сової незалежності, якості активів підприємства. Розрахунок узагаль-
нюючих показників при цьому проводиться за єдиною методикою з 
використанням характеристик, що представлено на рис.3. 

 

 
Рис.3 – Загальні показники інтегральному методу оцінки  

фінансового стану підприємства 
 

До переваг інтегрального методу оцінки фінансового стану під-
приємства можна віднести можливість доповнення будь-якої кількості 
аналітичних напрямків і коефіцієнтів оцінки в разі потреби в їхньому 
включенні до інтегрального показника. Але в цьому методі паралельно 
виникає так звана «неузгодженість» понять «платоспроможність» та 
«ліквідність». Також інтегральний метод базується на розрахунках 
коефіцієнтів, то він теж є трудомістким і йому притаманні всі недоліки 
коефіцієнтного методу оцінки фінансового стану підприємства. 

Розглядаючи беззбитковий метод оцінки фінансового стану під-
приємства, можна зазначити, що він базується на ролі операційного 
важеля у формуванні результатів діяльності підприємства, на можли-

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ІНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДУ 

Рівень 
платоспроможності 
характеризує фінансові 
можливості підприємства 
щодо виконання поточних 
зобов’язань за рахунок 
різних видів активів 

Рівень фінансової 
незалежності 

характеризує ступінь 
фінансування діяльності 
підприємства за рахунок 

власних і стабільних джерел, 
а також мобільність власного 

капіталу 

Рівень якості активів 
характеризує якість активів 
підприємства з урахуванням 
їхньої ліквідності, джерел 

формування, а також розміру 
й якості дебіторської 

заборгованості 

● Коефіцієнт покриття 
● Коефіцієнт поточної 
ліквідності 
● Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

● Коефіцієнт автономії 
● Коефіцієнт фінансової 
стабільності 
● Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

● Частка високоліквідних 
активів 
● Коефіцієнт якості 
дебіторської заборгованості 
● Коефіцієнт чистих обігових 
активів 
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вості управління його витратами й результатами з метою досягнення 
необхідних показників беззбитковості виробництва. Критерієм оцінки 
фінансового стану підприємства в цьому випадку виступає запас фі-
нансової міцності підприємства, тобто той виторг від реалізації, що 
підприємство має після проходження порога рентабельності (в абсо-
лютному і відсотковому значенні). Отже, чим вищий запас фінансової 
міцності у відсотках, тим стійкіший фінансовий стан підприємства. 

Також беззбитковий метод оцінки фінансового стану підприємст-
ва дає можливість виміряти внесок кожного виду продукції, напрямку 
діяльності, структурного підрозділу підприємства у формуванні запасу 
фінансової міцності підприємства, а отже, надає можливість керувати 
ним, враховуючи результати аналізу за цими елементами. 

Оскільки беззбитковий метод включає беззбитковість (базовий 
аспект діяльності підприємства) та витрати, тому цей метод необхідно 
розглядати як сучасний та зручний для практичного використання. 
Однак, він не узгоджується з такими сторонами оцінки діяльності під-
приємства як конкурентоспроможність, кредитоспроможність, ринкова 
і ділова активність, тобто потребує подальшого розвитку.  

Рівноважний метод базується на понятті ліквідності та оцінці              
фінансового стану підприємства з позицій досягнення рівноваги між 
ліквідними потоками у сфері господарсько-інвестиційної і фінансової 
діяльності підприємства. Перша виступає як зона створення коштів,             
а друга як зона споживання коштів. Формовані й споживані в                     
них ліквідні грошові потоки мають назву результату господарської 
діяльності і результату фінансової діяльності відповідно. Рівність між 
цими результатами (при однаковій їхній величині і протилежного зна-
ку) створює ситуацію ідеальної фінансової рівноваги підприємства, 
коли сукупний результат господарської та фінансової діяльності дорі-
внює нулю. Таку ситуацію можна зобразити графічно, як показано на 
рис.4. 

 

 
 

Рис. 4 – Оцінка фінансового стану підприємства рівноважним методом 
 

0 

Зона безпеки 

Зона створення коштів 
результату господар-
ської діяльності 

Зона створення коштів 
результату господар-
ської діяльності 
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Границі зони безпеки визначаються величиною результату госпо-
дарської діяльності і результату фінансової діяльності, які вимірюють-
ся у відсотках до доданої вартості (як найважливішого показника, що 
впливає на ефективність функціонування підприємств) та істотно 
впливають на його фінансовий стан. 

Методика передбачає розрахунок показника результату господар-
ської діяльності. Цю методику представлено на рис.5. 

 
 

 
Рис.5 – Методика розрахунку результату господарської діяльності 

 

Позитивне значення результату господарської діяльності визначає 
фінансовий стан підприємства і відкриває перед ним можливості впро-
вадження нової техніки, інвестування коштів у нові види діяльності 
тощо, якщо воно при цьому узгоджується з величиною результату фі-
нансової діяльності, який розраховується за методикою, яку наведено 
на рис.6. 

Рівноважний метод оцінки фінансового стану підприємства апро-
бований світовим досвідом. Його практична реалізація дала змогу 
встановити дев’ять типових ситуацій фінансового стану підприємства і 
розробити відповідні рекомендації загального характеру для досягнен-
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Зміна фінансово-експлуатаційних потреб 
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ня фінансово-господарської рівноваги у разі відхилення підприємства 
від лінії рівноваги чи зони безпеки, що є дуже цінним під час викорис-
тання даного методу оцінки. 

Незважаючи на ряд переваг, рівноважний метод оцінки фінансо-
вого стану підприємства має недолік у тому, що він не має можливості 
врахувати стан підприємства в конкретному, діловому, кредитному і 
ринковому середовищі.  

 

 
Рис.6 – Методика розрахунку результату фінансової діяльності 

 

Таким чином, використання фінансових коефіцієнтів є зручним 
засобом узагальнення великого обсягу фінансових даних, а також є 
інструментом порівняльного аналізу підприємства. Коефіцієнти допо-
магають поставити правильні запитання, але рідко дають відповіді на 
них. 

Коефіцієнти слід використовувати як засіб для постановки зміс-
товних питань та складових елементів для формування повноцінного 
уявлення про фінансовий стан підприємства. 

Метою даної статті було визначення переваг та недоліків методів 
оцінки фінансового стану підприємства. Проаналізувавши вище ці ме-
тоди, переваги та недоліки методів оцінки можна звести у таблицю. 

Встановивши переваги та недоліки методів оцінки фінансового 
стану підприємства, ми спостерігаємо необхідність їхнього удоскона-
лення з позицій поєднання позитивних сторін кожного методу та зруч-
ності їхньої практичної реалізації для управління фінансовим станом у 
потрібному напрямку. 
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Переваги та недоліки методів оцінки фінансового стану підприємства 
 

Метод Переваги Недоліки 

К
ое
ф
іц
іє
нт
ни
й 
м
ет
од

 ● розрахунок системи коефіцієнтів, що 
відображають різні аспекти діяльності 
підприємства; 
● коефіцієнти враховують чинники 
внутрішнього та зовнішнього впливу на 
фінансовий стан підприємства; 
● має безліч модифікацій; 
● при цьому методі використовують або 
всю сукупну діяльність підприємства, 
або визначену групу. 

● висока трудомісткість; 
● складний процес формування висновків 
про фінансовий стан підприємства; 
● відсутність нормативних даних більшості 
використовуваних коефіцієнтів; 
● зміни величин коефіцієнтів у динаміці не 
можуть бути інтерпретовані належним чи-
ном. 

К
ом
пл
ек
сн
ий

 
м
ет
од

 

● виявляє проблемні напрямки в діяль-
ності підприємства; 
● досліджує причини, що зумовили 
появу проблемних напрямків; 

● висока трудомісткість; 
● дуже складно зробити обґрунтовані ви-
сновки про фінансовий стан підприємства в 
цілому; 
● властиві усі недоліки коефіцієнтного ме-
тоду, що обмежує його використання на 
практиці. 

Ін
те
гр
ал
ьн
ий

 м
ет
од

 ● використання цього методу під час 
необхідності виміру фінансового стану 
підприємства одним інтегральним пока-
зником; 
● можливість доповнення будь-якої 
кількості аналітичних напрямків і кое-
фіцієнтів оцінки фінансового стану 
підприємства в разі потреби і їхньому 
включенні в інтегральний показник. 

● висока трудомісткість; 
● властиві усі недоліки коефіцієнтного ме-
тоду; 
● притаманна неузгодженість понять «лікві-
дність» та «платоспроможність». 

Б
ез
зб
ит
ко
ви
й 
м
ет
од

 

● дає змогу виміряти внесок кожного 
виду продукції, напрямку діяльності, 
структурного підрозділу у формуванні 
запасу фінансової міцності підприємст-
ва; 
● надає можливість керування підпри-
ємством; 
● включає базовий аспект діяльності 
підприємства – беззбитковість; 
● тісно пов’язаний з управлінням ви-
тратами. 

● не узгоджується з такими сторонами оцін-
ки діяльності підприємства як його конку-
рентоспроможність, кредитоспроможність, 
ринкова та ділова активність; 
● потребує подальшого розвитку; 
 

Р
ів
но
ва
ж
ни
й 
м
ет
од

 

● зручність; 
● простота; 
● наочність та науковість; 
● практична реалізація цього методу 
дала змогу встановити 9 типових ситуа-
цій фінансового стану підприємства і 
розробити відповідні рекомендації 
загального характеру для досягнення 
фінансово-господарської рівноваги у 
разі відхилення підприємства від лінії 
рівноваги чи зони безпеки. 

● не дає можливості врахувати стан підпри-
ємства в конкурентному, діловому, кредит-
ному та ринковому середовищі. 
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В.О.КОСТЮК, канд. экон. наук  
Харьковская  национальная академия городского хозяйства 
  
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФАКТОРНОМУ АНАЛИЗУ 
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Приводится методика расчета влияния важнейших факторов на динамику измене-
ния чистой прибыли строительного предприятия. 
 

С переходом Украины к созданию экономической системы ры-
ночного типа всё большее значение приобретает анализ хозяйственной 
деятельности предприятий.  В условиях конкуренции и стремлении 
предприятий к максимизации прибыли анализ их финансово-
хозяйственной деятельности является неотъемлемой функцией управ-
ления. Этот аспект управления фирмой становится наиболее значимым 
в настоящее время, так как практика функционирования рынка пока-
зывает, что без глубокого и всестороннего анализа деятельности пред-
приятия, оно не может эффективно хозяйствовать и достичь высоких 
результатов. Проведение такого анализа позволяет правильно и свое-


