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Аналіз фінансового стану підприємства: завдання та адаптивність 

 

Ефективне функціонування підприємства в умовах ринкової економіки значною мірою залежить від 

обґрунтованості і якості прийнятих управлінських рішень, які ґрунтуються на  результатах аналізу його 

фінансового стану. Діагностика фінансового стану підприємства є однією з ключових складових економічного 

аналізу, що надає можливість визначати рівень його конкурентоспроможності, здійснювати контроль за його 

ліквідністю, платоспроможністю, фінансовою та ринковою стійкістю, розробляти заходи щодо запобігання 

банкрутства. Завдяки комплексній діагностиці фінансового стану з’являється можливість значно зменшити 

невизначеність та ризик, які притаманні будь-якому процесу прийняття управлінських рішень в ринковому 
середовищі господарювання [1, с. 264]. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке і 

характеризується системою показників, що відображають наявність, оптимальність розміщення та ефективність 

використання фінансових його ресурсів. 

Аналіз фінансового стану підприємства є науковою базою прийняття управлінських рішень у бізнесі, а 

тому в умовах ринкової економіки загалом, та на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні 

зокрема, не втрачає свою актуальність та потребує повсякчасного удосконалення методики такого аналізу 

відповідно до ринкових тенденцій. Тож не дивно, що протягом тривалого часу проблема дослідження суті 

фінансового стану, його оцінки та управління фінансовим станом суб'єктів господарювання є однією з 

ключових тем сучасних наукових досліджень [2, с. 97] 

Застосування аналітичних досліджень для успішного функціонування фінансового менеджменту, 

системи контролю й аудиту фінансового стану дозволяє визначати найважливіші характеристики 
конкурентоспроможності підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, сприяє зростанню 

ефективності реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин. Зазначені аспекти знайшли 

відображення у працях українських та зарубіжних вчених і практиків, однак, ще не всі проблеми оцінки 

фінансового стану підприємств достатньо відповідають вимогам  сучасної управлінської практики. Аналіз 

фінансового стану підприємства має провадитись на основі методологічної єдності й узгодженості ієрархічно 

взаємопов’язаних мікро- та макрорівнів. [3, с. 4].  

Беззаперечним залишається той факт, що оцінка фінансового стану на підприємстві є основою 

створення інформаційної системи забезпечення управління і прийняття ефективних фінансових та 

господарських рішень. Вона становить інтерес для стейкхолдерів і тому одним з основних завдань кожного 

підприємства є пошук шляхів покращення фінансового стану. В той же час до основних проблем аналізу 

фінансового стану підприємства відносять формування системи якісного інформаційного забезпечення аналізу 
фінансового стану.  

Під основними напрямами удосконалення організації і методики аналізу фінансового стану слід 

вбачати правильний вибір та раціональну методику розрахунків систем аналітичних показників, які 

відповідатимуть меті управлінського завдання та характеризуватимуть стан й тенденції фінансово-

господарської діяльності в комплексі [4]. Отже, здійснене дослідження сучасних проблем організації аналізу 

фінансового стану підприємств дозволило зробити висновки щодо недостатньої міри їх адаптованості до 

сучасних реалій ринкової економіки. Вимагають уточнення чинники, які формують фінансовий стан 

підприємства, визначення категорії фінансового стану підприємства.  
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