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Актуальність. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується значною 

мінливістю та нестабільністю як політичної, так і  економічної  ситуації. Жорстка 

конкурентна боротьба, постійний ріст цін та високий рівень інфляції  вимагають від 

вітчизняних підприємств швидкого реагування на зміни, які відбуваються в країні, пошук 

шляхів підвищення ефективності виробництва та якості реалізованої ними продукції, що, в 

свою чергу, підвищує прибутковості та конкурентоздатність підприємства, як на 

вітчизняному, так і на європейському ринку.  

Метою статті є визначення сутності фінансового стану підприємства та обґрунтування 

методики його оцінки. 

Викладення основного матеріалу. Фінансовий стан підприємства — це комплексне 

поняття, яке є результатом взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських чинників і 

характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і 

використання фінансових ресурсів. Зміцнення фінансово стану є ключовою складовою 

економічної діяльності підприємства. Його об’єктивна оцінка відображає фінансову 

конкурентоспроможність, здатність виконувати свої зобов’язання та дозволяє правильно 

визначити напрям розвитку підприємства на майбутнє. 

 Метою оцінки фінансового стану підприємства є розробка і реалізація заходів, 

спрямованих на його зміцнення, нарощення потенціалу та розширення можливостей 

підприємства здійснювати господарську діяльність на основі підвищення рівня 

прибутковості. 

Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись шляхом обчислення 

системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансове становище 

суб'єктів господарювання. 

До основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, належать 

такі: показники оцінки майнового стану підприємства, ліквідності, платоспроможності, 

фінансової незалежності та ділової активності (обертання оборотних коштів, дебіторської та 

кредиторської заборгованостей), аналізу рентабельності (загальна рентабельність, 

оборотність та рентабельності капіталу). 

Таким чином, оцінка фінансового стану дозволяє визначити й охарактеризувати: 

 – ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому; 

  – рівень кредитоспроможності підприємства 

– основні пріоритети якісного планування, прогнозування, бюджетування;  

– ефективні шляхи розподілу і використання прибутку для потреб суб’єкта 

господарювання;  

– основні тенденції і напрями розвитку підприємства за показниками його фінансового 

стану. 

 

Список використаних джерел. 

1. 1. Салига К.С. Методичні підходи діагностування фінансового стану підприємства 

/К.С. Салига // Держава та регіони. Економіка та підприємництво. №3. — 2011. — С. 204—

210. 

2. Козлянченко О.М. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану 

підприємства при загрозі банкрутства / О.М. Козляченко // Актуальні проблеми економіки. 

— №10(112). — 2011. — С. 182—187. 

Науковий керівник: Воронянська О.В., к.е.н., доцент 


