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У статті розглянуто та обґрунтовано 
основи аналізу показників відстеження 
фінансового стану промислових підпри-
ємств. Визначено його вплив на фінансово-
господарську діяльності підприємства. 
Запропоновано методику розрахунку осно-
вних показників, що характеризують фінан-
совий стан підприємств промисловості 
та шляхи їх покращення.
ключові слова: фінансовий стан, фінансові 
показники, фінансова стійкість, платоспро-
можність, рентабельність, ділова актив-
ність підприємства.

В статье рассмотрены и обоснованы 
основы анализа показателей отслежива-
ния финансового состояния промышленных 
предприятий. Определено его влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия. Предложена методика рас-

чета основных показателей, характеризу-
ющих финансовое состояние предприятий 
промышленности и пути их улучшения.
ключевые слова: финансовое состоя-
ние, финансовые показатели, финансовая 
устойчивость, платежеспособность, рен-
табельность, деловая активность пред-
приятия.

The article reviewed and substantiated the basis 
of analysis of indexes tracking the financial con-
dition of industrial enterprises. Its impact on the 
financial and economic activity of the enterprise 
is defined. The methods of calculating the main 
indicators characterizing the financial condition of 
industrial enterprises and ways of their improve-
ment are proposed.
Key words: financial condition, financial perfor-
mance, financial stability, solvency, profitability, 
business activity of company.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку ринкових умов функціонування про-
мислових підприємств, за наявності численних 
протиріч у національній економіці, відбувається 
системне зниження рівня платоспроможності 
та фінансової стійкості вітчизняних підприємств. 
Саме тому першочерговою проблемою збере-
ження та покращення фінансового стану про-
мислових підприємств є постійний, правдивий 
та своєчасний аналіз показників відстеження їх 
діяльності. Потребу аналізу можна пояснити, 
насамперед, тим, що при неправильній оцінці 
фінансового стану підприємства, в майбутньому 
можуть виникнути серйозні перешкоди для його 
ефективного функціонування та для економіки 
в цілому. Так як однією з найважливіших цілей 
проведення такого аналізу, є пошук напрямів під-
вищення рентабельності виробництва, ліквідності 
та фінансової стійкості підприємства, а також роз-
робка науково-методичних шляхів щодо поперед-
ження та подолання кризи на підприємстві. Отже, 
аналіз показників відстеження фінансового стану 
підприємств промисловості визначає їх конку-
рентоспроможність на ринку, можливості зрос-
тання та розвитку, а також наскільки своєчасно 
та чи в повному обсязі задовольняються еконо-
мічні інтереси підприємства, що безсумнівно обу-
мовлює актуальність даної теми.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам аналізу показників фінансового стану 
підприємств промисловості присвячені численні 
праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених еко-
номістів, серед них: О. Я. Базилінська, І. С. Благун, 
В. А. Борисов, В. В. Вітлінський, В. П. Долинський, 
О. В. Деркач, К. В. Ізмайлов, А. М. Ковальов, 

А. С. Левченко, Г. В. Савицька, С. Я. Салига, 
Г. Г. Старостенко, І. С. Ткаченко та інших.

Незважаючи на широке коло теоретичних 
та практичних досягнень у сфері аналізу фінан-
сового стану підприємств, визначення необхід-
них показників для проведення обґрунтованого 
та достовірного аналізу підприємств промисловості 
потребує подальшого наукового дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз системи показників оцінки фінансового 
стану підприємств промисловості, визначення 
основних проблем, що виникають у процесі відсте-
ження фінансового стану вітчизняних підприємств 
та обґрунтування заходів щодо їх вирішення.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи аналіз показників відстеження фінан-
сового стану підприємств промисловості доцільно 
зупинитися на терміні «фінансовий стан». Фінан-
совий стан є однією із найважливіших харак-
теристик діяльності кожного підприємства. Під 
фінансовим станом розуміють спроможність під-
приємства фінансувати свою діяльність [1, с. 132]. 
Він характеризується забезпеченістю фінансо-
вими ресурсами, необхідними для нормального 
функціонування підприємства, ефективністю їх 
розміщення та використання, фінансовими від-
носинами з іншими суб’єктами господарювання, 
платоспроможністю та фінансовою стійкістю. 
Оптимізація фінансового стану підприємства 
є запорукою успішного його розвитку, водночас 
кризовий фінансовий стан свідчить про потенційну 
загрозу настання банкрутства.

Отже, на нашу думку, фінансовий стан підпри-
ємства – це комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відно-
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син підприємства, визначається сукупністю вироб-
ничо-господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають наявність, 
розміщення й використання фінансових ресурсів.

Метою аналізу показників відстеження фінан-
сового стану промислових підприємств є пошук 
шляхів підвищення рентабельності виробничої-
збутової та господарської діяльності, підвищення 
їх платоспроможності, як основи стабільної роботи 
та можливості виконання ними зобов’язань перед 
бюджетами, банками, кредиторами та іншими 
установами.

Важливість такого аналізу полягає в тому, що 
він дає змогу:

– об’єктивно оцiнити рацiональнiсть викорис-
тання фiнансових ресурсiв;

– своєчасно вжити заходiв, спрямованих 
на пiдвищення платоспроможностi, лiквiдностi 
та фiнансової стiйкостi пiдприємства;

– забезпечити оптимальний виробничий 
та соцiальний план фiнансового оздоровлення 
пiдприємства.

У вітчизняній практиці досить часто застосову-
ються горизонтальний, вертикальний, факторний, 
трендовий, порівняльний та коефіцієнтний аналіз. 
При цьому аналіз проводиться як за абсолютними, 
так і за відносними показниками. Відомі десятки 
показників, які мають відмінність у вітчизняній 
практиці та зарубіжному досвіді, тому для зруч-
ності їх поділяють на кілька напрямів, що пред-
ставлено на рисунку 1.

До переваг зарубіжних методик можна віднести 
їх конкретність та визначеність у кількісному складі 
показників та інтерпретації їх результатів, А також 
у спрощеному аналізі та оцінки фінансового стану 
підприємств. У свою чергу – вітчизняні методики 
аналізу фінансового стану, навпаки характери-
зуються значною відмінністю серед різних авто-
рів у наборі показників для аналізу того чи іншого 

напряму, та різноманітною їх комбінацією. У цьому 
зв’язку пропонуються групи показників, які характе-
ризують фінансовий стан промислового підприєм-
ства залежно від конкретної мети аналізу (табл. 1).

Таблиця 1
основні групи показників, що характеризують 

фінансовий стан підприємства [3, с. 21]
Групи показників назва показника

1) Рентабельності

1.1. Коефіцієнт рентабельності 
активів
1.2. Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу
1.3. Коефіцієнт рентабельності 
сукупного капіталу
1.4. Коефіцієнт рентабельності 
діяльності

2) Плато-
спроможність

2.1. Коефіцієнт покриття
2.2. Коефіцієнт загальної 
ліквідності
2.3. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності
2.4. Коефіцієнт заборгованості

3) Фінансової 
стійкості

3.1. Коефіцієнт фінансової 
стійкості підприємства
3.2. Коефіцієнт концентрації 
залученого капіталу

4) Оцінки майнового 
стану

4.1. Коефіцієнт зносу основних 
засобів
4.2. Коефіцієнт оновлення 
основних засобів

Як показують дослідження чисельних літе-
ратурних джерел із області фінансового аналізу 
об’єктів промисловості, при оцінці фінансового 
стану підприємства можуть бути використані й інші 
економічні ознаки. Але оскільки, стійкий фінансо-
вий стан підприємства формується у процесі всієї 
виробничо-господарської діяльності, то загальну 
оцінку ефективності управління промисловим під-
приємством та використання його активів можна 
об’єктивно здійснити тільки за допомогою цілого 

 

Напрями проведення аналізу фінансового стану підприємства

вітчизняний  досвід зарубіжний  досвід

1) аналіз активів;
2) аналіз пасивів – зобов’язань
довгострокової платоспроможності,
фінансового важеля;
3) аналіз ліквідності та
платоспроможності;
4) аналіз прибутковості.
5) аналіз ринкової вартості.

1) оцінка майнового стану;
2) аналіз ділової активності;
3) аналіз рентабельності;
4) аналіз ліквідності та платоспроможності;
5) аналіз фінансової стійкості;
6) аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства.

рис. 1. напрями проведення аналізу фінансового стану промислового підприємства 
[2, с. 142–146]
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комплексу показників, які характеризують прибут-
ковість активів, майновий стан, платоспромож-
ність та ліквідність підприємства (табл. 2).

У цілому таблиця 2 вміщує більше 14 показни-
ків, призначених для детальної і всебічної оцінки 
фінансового стану підприємств. Використання 
даних показників дає можливість оцінити плато-
спроможність і кредитоспроможність промислових 
підприємств, виявити найбільш важливі аспекти 
і найбільш слабкі позиції у фінансовому стані на 
конкретному підприємстві та показує, за якими 
конкретними напрямами необхідно здійснювати 
діяльність, щоб не допустити банкрутства.

З вищеперерахованого ряду показників, для 
оцінки майнового стану промислового підприємства, 
вчені рекомендують використовувати коефіцієнт 
зносу основних засобів та коефіцієнт їх оновлення. 
Ділову активність підприємства можна оцінити за 
допомогою коефіцієнта оборотності активів, який 
показує, наскільки зміни у наявних активах пов’язані 
зі змінами доходу (виручки) від реалізації.

Систематичний аналіз фінансового стану під-
приємств промисловості може здійснюватися 

шляхом розрахунку інтегрального показника пред-
ставленого у формулі 1 [4, с. 148–150]:

ІФСП = 0,24*МС + 0,17*ЛП + 0,21*ФС + 
+ 0,18*ДА + 0,2*РН,                    (1)

де: ІФСП – інтегральний показник фінансового 
стану підприємства; МС – майновий стан; ЛП – лік-
відність і платоспроможність; ФС – фінансова стій-
кість; ДА – ділова активність; РН – рентабельність.

Дана методика розроблена з метою визначення 
об’єктивних і суб’єктивних причин збитковості, 
забезпечення єдності підходів при оцінці фінан-
сово-господарського стану та ефективності управ-
ління промисловими підприємствами України.

Такий підхід дозволяє отримати більш-менш 
достовірну оцінку ймовірності банкрутства підпри-
ємства, але характеризується рядом недоліків:

– є ризик виключення з інтегральної оцінки кри-
тичних показників;

– значення коефіцієнтів при основних складових 
інтегрального показника визначається науковцями 
з врахуванням наявного програмного забезпечення;

– застосування методики прогнозування ймо-
вірності банкрутства не дає повної гарантії на 

Таблиця 2
основні показники, що використовуються для аналізу  

фінансово-господарської діяльності підприємства [3, с. 21]

Показник формула для розрахунку Пояснення оптимальне 
значення показника

Коефіцієнт 
рентабельності активів Кра = Пр/(Вб0+Вб1)/2

Пр – чистий прибуток; Вб0 – валюта 
балансу на початок періоду; Вб1 – 
валюта балансу на кінець періоду

>0 Збільшення

Коефіцієнт 
рентабельності 
власного капіталу

Крвк = Пр/(Вк0+Вк1)/2
Вк0 – сума власного капіталу 
на початок періоду; Вк1 – сума 
власного капіталу на кінець періоду

>0 Збільшення 
(~0,13–0,24)

Коефіцієнт 
рентабельності 
сукупного капіталу

Крск = Ф0/(Вб0+Вб1)/2
Фо – фінансовий результат 
від операційної діяльності до 
оподаткування

>0 Збільшення 
(~0,12–0,18)

Коефіцієнт 
рентабельності 
діяльності

Крд = Пр/ЧД ЧД – чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт послуг) >0 Збільшення

Коефіцієнт зносу 
основних засобів Кзоз = З/Оз

З – сума зносу; Оз – первісна 
вартість основних засобів Зменшення

Коефіцієнт оновлення 
основних засобів Кооз = НОз/Оз

НО3 – сума основних засобів, що 
надійшли у плановому періоді Збільшення

Коефіцієнт оборотності 
активів Коо = ЧД/(Вб0+Вб1)/2 ПЗ – поточні зобов’язання Збільшення

Коефіцієнт фінансової 
стійкості підприємства Кфс = Вк/(Дз+Кз)

Вк – власний капітал; Дз – 
довгострокові зобов’язання; К3 – 
короткострокові зобов’язання

Збільшення

Коефіцієнт покриття Кп = Обз/ПЗ Обз – оборотні засоби >1 Збільшення
Коефіцієнт загальної 
ліквідності Кзп = Обз/(ДЗ+ПЗ)/2 ДЗ – довгострокові зобов’язання Збільшення

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності Казп = Гк/ПЗ Гк – грошові кошти ~0,2–0,35

Коефіцієнт 
заборгованості Кз = Зк/(Вк) Зк – залучений капітал; Вк – 

власний капітал 0,5–0,7

Коефіцієнт концентрації 
залученого капіталу Ккзк = Пр/(За+ДЗ+ПЗ+ДМ)/Вб

За – забезпечення наступних 
витрат і платежів; Д – доходи 
майбутніх періодів

<1 Зменшення
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достовірний результат, що більший період, на який 
виконується прогноз, то нижча достовірність роз-
рахованого показника.

При проведенні аналізу показників фінансового 
стану промислових підприємств за коефіцієнтами 
мають враховуватися галузеві особливості підпри-
ємств (табл. 3).

Таким чином, галузеві особливості діяльності 
підприємств істотно впливають на формування 
структури майна, капіталу та рівня фінансових 
коефіцієнтів, що безумовно необхідно врахову-
вати при аналізі показників відстеження фінансо-
вого стану промислових підприємств.

Виходячи з того, що структура фінансової звіт-
ності відрізняється залежно від галузевої прина-
лежності підприємства, можна зробити висновок, 
що існують також розбіжності щодо інтерпретації 
та рекомендованих (нормативних) значень фінан-
сових коефіцієнтів (табл. 4).

Як бачимо, існують деякі розбіжності стосовно 
рекомендованих значень для промислових та тор-
говельних підприємств. Для підтримання фінан-
сової рівноваги рекомендована рентабельність 
промислових підприємств має бути вище, ніж тор-
говельних, що пов’язано зі швидкістю обігу капі-

талу. У промисловості значення цього показника 
значно нижче, ніж у торгівлі. Така ситуація є харак-
терною для високотехнологічних галузей, що від-
різняються значною капіталомісткістю.

Загалом, для покращення показників фінансо-
вого стану промислове підприємство має вжити 
наступних заходів:

1) удосконалити інформаційно-методологічне 
забезпечення процесу прогнозування;

2) оптимізувати структуру аналізу залежно 
від мети та змісту роботи на кожному етапі 
виробництва;

3) упроваджувати єдину та комплексну мето-
дику, яка б сприяла оцінці оптимальної кількості 
фінансових показників;

4) адаптувати інформаційну базу та методику 
аналізу показників відстеження фінансового стану 
підприємства промисловості до сучасних еконо-
міко-правових умов [1, с. 92–100].

висновки з проведеного дослідження. В умо-
вах нестабільності вітчизняної економіки, постійних 
злетів зовнішнього середовища, необхідність вирі-
шення проблем, пов’язаних із постійним і своєчасним 
аналізом показників діяльності підприємств промис-
ловості, достовірність отриманої прогнозної оцінки 

Таблиця 3
оцінка ефективності діяльності підприємства з урахуванням галузевої специфіки [5, с. 245–248]

коефіцієнт 
оборотності 

активів

коефіцієнт 
рентабельності 

діяльності

коефіцієнт 
рентабельності 

власного капіталу
оцінка ефективності діяльності з 
урахуванням галузевої специфіки

Високе значення Високе значення Високе значення Задовільне для всіх підприємств

Низьке значення Високе значення Середнє значення Задовільне для підприємств видобувної 
промисловості

Низьке значення Середнє значення Середнє значення Задовільне для підприємств сільського 
господарства

Середнє значення Високе значення Низьке значення Задовільне для будівельних підприємств

Високе значення Низьке значення Середнє значення Задовільне для підприємств переробної, 
харчової промисловості, торгівлі

Низьке значення Низьке значення Низьке значення Незадовільне для всіх підприємств

Таблиця 4
Порівняльна характеристика коефіцієнтів та нормативних значень фінансового стану 

торговельних та промислових підприємств [1, с. 25–253]

Показники Галузь
промисловість торгівля

Загальна ліквідність ≥ 2 ≥ 1,5
Швидка ліквідність ≥ 0,7–1 ≥ 0,5–0,8
Миттєва ліквідність ≥ 0,5 ≥ 0,3
Автономії ≥ 0,6 ≥ 0,5
Забезпеченість власними обіговими коштами ≥ 0,6–0,8 ≥ 0,5
Рентабельність власного капіталу ≥ 0,2 ≥ 0,15
Рентабельність продажу ≥ 0,2 ≥ 0,15
Оборотність обігових активів (кількість оборотів) ≥ 3 зростання
Період обороту обігових активів (днів) < 122 зменшення
Обіговість дебіторської заборгованості (кількість оборотів) ≥ 4,9 зростання
Період інкасації дебіторської заборгованості (днів) < 73 зменшення
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зовсім невелика. До того ж велике розмаїття та недо-
статня обґрунтованість показників, що характери-
зують фінансовий стан підприємств промисловості, 
ускладнюють оцінку, облік та аналіз, перешкоджають 
формуванню ефективної системи управління про-
мисловим підприємством. З огляду на це, необхідно 
віддавати перевагу розрахунку тих показників, які 
мають найбільшу змістовність та необхідність дослі-
дження фінансового стану підприємств.
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ANALYSIS OF INDICES OF TRACKING THE FINANCIAL CONDITION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

The primary problem of preservation and improvement of the financial state of industrial enterprises is the 
constant, truthful, and timely analysis of indicators, tracking of their activities. The analysis of indices of track-
ing the financial state of industrial enterprises determines their competitiveness in the market, opportunities, 
growth, and development, as well as how timely and fully the economic interests of the enterprise are satisfied, 
which undoubtedly determines the relevance of the topic.

The article reviewed and substantiated the basis of analysis of indexes tracking the financial condition of 
industrial enterprises. Its impact on the financial and economic activity of the enterprise is determined. Meth-
ods of calculating the main indicators characterizing the financial condition of industrial enterprises and ways 
of their improvement are considered.

We analysed the system of indicators tracking the financial state of enterprises of industry and identified 
the key challenges that need to be addressed to achieve sustainable financial condition. Justified key areas 
of activity of the enterprise on this issue and made conclusions about their advantages and disadvantages. It 
is necessary to give preference to the calculation of those indicators that have the greatest richness and the 
need to study the financial state of enterprises. Determination of appropriate indicators for conducting sound 
and reliable analysis of industrial enterprises requires further research.


