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Постановка проблеми. Оцінка фінансового стану 
суб’єктів господарювання передбачає вивчення та 
розрахунок комплексу показників, які відображають 
різні сторони діяльності підприємств та впливають 
на ефективність прийняття управлінських рішень. 
За результатами оцінки фінансового стану можливо 
побачити проблемні сторони фінансової діяльності 
підприємства та розробити заходи щодо підвищен-
ня ліквідності, платоспроможності, рентабельнос-
ті, фінансової стійкості, також оцінити виробничий 
механізм та визначити перспективи його розвитку, 
виявити резерви підвищення ефективності функці-
онування підприємства та попередити виникнення 
фінансових негараздів. Групування зазначених по-
казників дозволяють отримати інтегральну оцінку 
фінансового стану підприємства у ринковому серед-
овищі.

Таким чином, актуалізується питання удоскона-
лення методики оцінки фінансового стану з метою 
чіткого уявлення про фінансове положення підпри-
ємств та можливості визначення рекомендацій щодо 
покращення їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еконо-
мічній літературі дослідженню методів оцінки фінан-
сового стану суб’єктів господарювання приділялось 
багато уваги зарубіжними та вітчизняними вченими, 
зокрема: Е. Альтманом, М.І. Бакановим, У. Біве-
ром, А. Гропелі, В.В. Ковальовим, И.Я. Лукасевич, 
Е. Нікбахтом, Р.С. Сайфуліним, Г.В. Савицькою, 
А.Д. Шереметом, та ін. Значний внесок у розроб-
ку теоретико-методичних засад оцінки фінансового 
стану підприємств внесли такі вчені, як: Т.Г. Бень, 
М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, С.Б. Довбань, В.М. Івах-
ненко, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, В.О. Подоль-
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ська, А.М. Поддєрьогін, В.В. Сопко, О.О. Терещенко, 
М.Г. Чумаченко, А.В. Чупіс, О.В. Яріш та ін.

Також існує нормативно-правове забезпечення 
для оцінки фінансового стану підприємства, зокрема: 
Методика проведення поглибленого аналізу фінансо-
во-господарського стану підприємств та організацій 
№ 81 від 27.06.97 [2]; Методика інтегральної оцінки 
інвестиційної привабливості підприємств та організа-
цій № 22 від 23.02.98 [1]; Методичні рекомендації по 
аналізу фінансово-господарського стану підприємств 
та організацій № 759/10/20-2117 від 27.01.98 р. [3]; 
Положення про порядок здійснення аналізу фінансо-
вого стану підприємств, що підлягають приватизації 
№ 49/121 від 26.01.2001 [5]; Методичні рекоменда-
ції щодо виявлення ознак неплатоспроможності під-
приємств та ознак дій з приховування банкрутства, 
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 
№ 14 від 19.01.2006 [4]; Положення про порядок фор-
мування та використання банками України резервів 
для відшкодування можливих втрат за активними 
банківськими №23 від 25.01.2012 р. [6]. 

Однак, незважаючи на велику кількість публікацій з 
питань оцінки фінансового стану підприємств, не існує 
єдиного підходу щодо формування основних показників 

оцінки фінансового стану, методики їх обчислення та 
інтерпретація оцінювальних параметрів, які впливають 
на якість та достовірність розрахунку інтегральної оцін-
ки фінансового стану суб’єктів господарювання.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати дослідження, яке полягає в аналізі 
методів розрахунку інтегральної оцінки фінансового 
стану з метою оперативної оцінки ліквідності, плато-
спроможності, рентабельності, фінансової стійкості, 
виявлення резервів підвищення ефективності функ-
ціонування підприємства та попередження виник-
нення фінансової кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мето-
дика оцінки фінансового стану підприємства та роз-
рахунок інтегральної оцінки передбачає реалізацію 
декількох етапів, а саме: визначення основних на-
прямів оцінки; вибір основних фінансових коефіці-
єнтів за кожним з аналітичних напрямів; розрахунок 
для кожного з коефіцієнтів нормативного значення; 
визначення вагомості окремих коефіцієнтів; форму-
вання узагальнюючих показників; розробку інте-
гральної оцінки фінансового стану підприємства.

Проведення діагностики за інтегральним показ-
ником фінансово-господарської діяльності дозволяє 

Таблиця 1
Інтерпретація груп показників оцінки фінансового стану підприємства 

Показник Розрахунок Оцінювальні 
(рекомендаційні) параметри 

1. Показники ліквідності та платоспроможності 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабл)  К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
 

 
 

b

ін

іф
і Р

Р
Х )(=   

b

ін

ікр
ікр Р

Р
Х )(=  

Б=∑Реі × Клі   

0,15 – 0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
 

 
 

b

ін

іф
і Р

Р
Х )(=   

b

ін

ікр
ікр Р

Р
Х )(=  

Б=∑Реі × Клі   

0,5 – 0,8

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
 

 
 

b

ін

іф
і Р

Р
Х )(=   

b

ін

ікр
ікр Р

Р
Х )(=  

Б=∑Реі × Клі   

1- 2 

Коефіцієнт власної платоспроможності (К впл) 

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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>1 

2. Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів (Коба)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Тенденція до зростання 

Коефіцієнт оборотності запасів (Кобз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Тенденція до зростання

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованос-
ті (Кодз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

Тенденція до зростання

Термін погашення дебіторської заборгованості 
(Кпдз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
 

 
 

b

ін

іф
і Р

Р
Х )(=   

b

ін

ікр
ікр Р

Р
Х )(=  

Б=∑Реі × Клі   

Тенденція до зростання

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгова-
ності (Кокз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

Тенденція до зростання

Термін погашення кредиторської заборгованості 
(Кпкз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Тенденція до зростання

3. Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфнз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

>0,5

Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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>1

Коефіцієнт співвідношення необоротних та обо-
ротних активів (Кна/оа)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 
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Коефіцієнт постійного активу (Кпа)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти
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4. Показники рентабельності

Рентабельність продажу (Рп)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
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Рентабельність активів (Ра)
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Рентабельність власного капіталу (Рвк)
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грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
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Рентабельність продукції (Рп-ї)
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отримати досить вичерпну інформацію про 
фінансовий стан підприємства на даному 
етапі його розвитку та можливу динаміку у 
майбутньому. Інтегральна оцінка формуєть-
ся на основі опису досліджуваного об’єкта, 
який характеризується великою кількістю 
ознак, меншим числом інформативних по-
казників. Агрегування ознак в одну інте-
гральну оцінку ґрунтується на так званій 
«теорії адитивної цінності», згідно з якою 
цінність цілого дорівнює сумі цінностей 
його складових [9, с. 26].

У вітчизняній та зарубіжній практиці іс-
нують різні підходи щодо побудови системи 
показників фінансового стану підприємства. 
На основі абсолютних показників фінансової звітності 
можна розрахувати більше 200 відносних аналітич-
них показників, які можуть використовуватись при 
аналізі фінансового стану, однак на практиці вико-
ристовується не більше 80-ти коефіцієнтів [10, с. 53].

Загалом при виділенні основних показників фі-
нансового стану підприємства з усієї сукупнос-
ті коефіцієнтів необхідно керуватись принципом 
максимальної інформативності та допустимої муль-
тиколінеарності, а групувати коефіцієнти відповід-
но до певного аспекту діяльності підприємства, який 
вони дозволяють описати. 

Отже, оцінити фінансовий стан підприємства про-
понуємо шляхом розрахунку чотирьох груп показни-
ків, таких як: ліквідність та платоспроможність; ді-
лова активність; фінансова стійкість; рентабельність. 
Кожна група характеризує окремий аспект діяльнос-
ті суб’єкта господарювання. 

Інтерпретація таких груп показників оцінки фі-
нансового стану наведена в табл. 1. 

Завершати методику оцінки фінансового стану під-
приємства пропонуємо через розрахунок інтегрального 
показника. В економічній літературі узагальнено існу-
ючі методи визначення інтегральних показників в на-
ступні групи: індексний метод; бальний (рейтинговий) 
метод; графічний метод; статистичний метод [7, с. 199]. 

Виділяємо бальний метод, суть якого полягає у 
визначені кожного показника певної кількості балів 
відповідно до його фактичного значення за спеціаль-
но розробленою шкалою оцінювання і результатом 
розрахунку є сума балів. 

Показники фінансового стану підприємства

НОРМАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЙНІ

Показники ліквідності

Показники фінансової 
стійкості

Показники ділової 
активності

Показники рентабельності

Рис. 1. Нормативні та тенденційні показники фінансового 
стану підприємства

Даний метод побудований на такому принципі: у 
неточних науках думки експертів і суб’єктивних су-
джень через необхідність мають замінити точні за-
кони причинності, що відбиваються природничими 
науками [8, с. 36]. 

Як видно з табл. 1. для оцінки фінансового стану 
є показники нормативні, які мають оцінювальні па-
раметри, та тенденційні показники, які їх не мають.

Отже, під нормативними показниками розумі-
ють такі показники, для яких встановлено оціню-
вальні (рекомендаційні) параметри. Під тенденцій-
ними показниками фінансового стану підприємства 
слід розуміти такі показники, для яких не встанов-
лено загальноприйнятих значень та які оцінюються 
бажаним вектором направлення (збільшення або ж 
зменшення).

Для проведення інтегральної оцінки фінансового 
стану підприємства пропонуємо сукупність показників 
фінансово-господарського стану підприємства поділити 
на дві групи: нормативні та тенденційні (рис. 1).

Доцільність такого поділу показників пояснюєть-
ся зменшення міри фінансового ризику при визна-
ченні рейтингу підприємства. Оскільки відповідність 
встановленим нормативам діяльності має бути пер-
шочерговою вимогою для оцінки фінансового стану, 
а динаміка тенденційних показників має бути похід-
ною від нормованих значень.

Групування показників і визначення мінімально 
граничного значення за критеріями оцінки фінансо-
вого стану, визначеними експертним шляхом пред-
ставлено в табл. 2.

Таблиця 2
Групування показників за критеріями оцінки фінансового стану (бальний метод)

Показник
Границі класів згідно з критеріями (бал)

1-й клас 2-й клас 3-й клас 4-й клас 5-й клас 6-й клас

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

Більше 0,25-
15б 0,2-12б 0,15-10б 0,1-8б 0,05-4б 0,04-0б

Коефіцієнт поточної 
ліквідності Більше 1,0-13б 0,9-11б 0,8-10б 0,7-9б 0,6-6б 0,5-0б

Коефіцієнт поточної 
ліквідності Більше 2,0-13б (1,9-1,7) – 

(12-11)б
(1,6-1,4) – 
(10,5-7,5)б

(1,3-1,1) – 
(6-3)б 1,0-2б Менше 1-0б

Коефіцієнт власної 
платоспроможності Більше 1 – 15б (0,9-0,8) – 

(14-12)б
(0,7-0,5) – 
(11-8,5)б

(0,4-0,3) – 
(7-4)б 0,2-1,5б Менше 1-0б

Коефіцієнт фінансової 
незалежності Більше 0,6-12б (0,59-0,54) –

(11-10)б
(0,53-0,43) – 

(9-7,4)б
(0,42-0,41) – 

(6,8-2,8)б 0,4-1,5б Менше 0,3-0б

Коефіцієнт фінансової 
залежності Більше 0,5-12б 0,4-10б 0,3-9б 0,2-6б 0,15-3б Менше 0,1-0б

Коефіцієнт співвідношення 
мобільних та іммобільних 
активів (Кма/іма)

Більше 1,0-10б 0,9-9б 0,8-7б 0,7-6б 0,6-3б Менше 0,5-0б

Коефіцієнт постійного 
активу (Кпа) Більше 0,5-10б 0,4-9б 0,3-7 0,4-6 0,3-3 Менше 0,2-0б

Мінімальне значення 
границі 100б 88-84б 73,5-66,4б 54,8-44,8б 24б 0б
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Отже, інтегральну оцінку фінансового стану під-

приємства можна провести на основі зіставлення гра-
ничних (критичних і нормальних) та фактичних зна-
чень індикаторів.

Експрес-оцінка фінансового стану є досить ефектив-
ною і може здійснюватися із застосуванням графічного 
підходу. При його використанні нормальні значення 
індикаторів обмежують зону нормального рівня фінан-
сового стану підприємства, критичні – зону критично-
го рівня, критичні плюс дельта – передкризову зону.

Нормування варто проводити стосовно нормаль-
ного значення показника:

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
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 – відповідно фактичне і нормального 

значення і-го показника;
b – показник ступеня (для показника типу «міні-

мум» дорівнює 1, для показника типу «максимум» 
дорівнює -1).

Нормоване значення критичного показника ви-
значається за формулою:
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де Р
ікр

 – критичне значення вихідних показників.
Таким чином, у якості індикаторів рівня фінан-

сового стану компанії можуть виступати нормовані 
значення показників, розраховані на базі нормаль-
них (граничних) значень вихідних показників. На-
приклад, якщо критичне значення коефіцієнта аб-
солютної ліквідності дорівнює 0,2, а нормальне 
0,5, то значення індикатора відповідно будуть рівні  
Х

кр
 = 0,2/05=0,4 і Х

н
=1.

Графічна інтерпретація отриманих оцінок допо-
магає кращому сприйняттю і характеризує не тільки 
поточний фінансовий стан компанії, але і той стан, 
до якого варто прагнути. Проілюструємо розгляну-
тий метод, використовуючи дані фінансової звітності 
великої групи компаній (ГК) виробничого спряму-
вання.

На підставі даних форми 1 Баланс (Звіт про фі-
нансовий стан) та форми 2 Звіт про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід) розраховано показни-
ки ліквідності та платоспроможності (табл. 3). 

Можна побачити, що найбільші значення показ-
ники ліквідності були у 2011 році, у 2012 році вони 
значно знизились, але майже усі відповідали нор-
мальним значенням, а у 2013 році підвищились на 
такий рівень: абсолютна ліквідність – 0,98; поточна 
ліквідність – 4,16; загальна ліквідність – 5,54; влас-
на платоспроможність – 4,54, такі результати свід-
чать про ліквідність та фінансову платоспроможність 
підприємства. 

Також проаналізовано показники фінансової стій-
кості підприємства (табл. 4).

Аналіз фінансової стійкості за 2011–2013 рр. по-
казав, що протягом аналізованого періоду підпри-
ємство було фінансово стійким, оскільки показники 
фінансової незалежності були вище 0,5, що свідчить 
про достатність власних коштів; показники фінансо-
вої залежності – більше 1, що свідчить про можли-
вість покриття залучених кошти за рахунок власних 
ресурсів; показники співвідношення мобільних до 
іммобільних активів – більше 1, свідчить достатність 
оборотних активів, що актуально для виробничого 
підприємства; показники постійного активу більше 

Таблиця 3
Показники ліквідності та платоспроможності ГК за 2011–2013 рр.

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Відхилення

2012–2011 рр. 2013–2012 рр. 2013–2011 рр.

Запаси, тис. грн. 10645 10648 12096 3 1448 1451

Дебіторська заборгованість за звітний 
період, тис. грн. 10688 13187 12702 2499 -485 2014

Грошові кошти та їх еквіваленти, 
тис. грн. 21541 1152 8608 -20389 7456 -12933

Оборотні активи, тис. грн. 45382 34121 48566 -11261 14445 3184

Поточні зобов’язання, тис. грн. 6254 9698 8774 3444 -924 2520

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(Кабс) 3,44 0,12 0,98 -3,33 0,86 -2,46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) 5,55 2,42 4,16 -3,13 1,74 -1,40

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 7,26 3,52 5,54 -3,74 2,02 -1,72

Коефіцієнт власної платоспроможнос-
ті (К впл) 6,26 2,52 4,54 -3,74 2,02 -1,72

Таблиця 4
Показники фінансової стійкості ГК за 2011–2013 рр.

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Відхилення

2012–2011 рр. 2013–2012 рр. 2013–2011 рр.

Необоротні активи, тис. грн. 47539 85677 110948 38138 25271 63409

Оборотні активи, тис. грн. 45382 34121 48566 -11261 14445 3184

Власний капітал, тис. грн. 84063 108099 139326 24036 31227 55263

Залучений капітал, тис. грн. 8858 11699 20898 2841 9199 12040

Сума балансу, тис. грн. 92921 119798 159514 26877 39716 66593

Коефіцієнт фінансової незалежності 
(Кфнз) 0,90 0,90 0,87 0,00 -0,03 -0,03

Коефіцієнт фінансової залежності 
(Кфз) 9,49 9,24 6,67 -0,25 -2,57 -2,82

Коефіцієнт співвідношення мобільних 
до іммобільних активів (Кіма/ма) 1,05 2,51 2,28 1,46 -0,23 1,24

Коефіцієнт постійного активу (Кпа) 0,57 0,79 0,80 0,23 0,00 0,23
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0,5, що свідчить про фінансування власних ресурсів 
у розвиток підприємства. 

Для побудови діаграми індикаторів рівня оцінки 
фінансового стану визначено нормовані значення від-
повідних показників (табл. 5). 

Результати аналізу показали, що фактичні (2013 
року) показники абсолютної, поточної та загальної 
ліквідності мають значення 0,98; 4,16; 5,54, а нор-
мальні їх значення 0,25; 1; 2 це означає, що підпри-
ємство є абсолютно ліквідним, оскільки фактичні ре-
зультати значно перевищують їх нормальні значення.

Показники фінансової незалежності та залежнос-
ті у 2013 році мали такі значення: 0,87; 6,67; 2,28, 
а нормальні їх значення 0,6; 0,5, це означає, що під-
приємство повністю забезпечене власним капіталом і 
є фінансово незалежним, оскільки фактичні резуль-
тати значно перевищують їх нормальні значення. 

Графічно критичні, нормальні і фактичні значен-
ня наведено на діаграмі індикаторів оцінки фінансо-
вого стану ГК за 2013 рік (рис. 2).
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Рис. 2. Діаграма індикаторів оцінки фінансового 
стану ГК за 2013 рік

Як видно із діаграми, ГК має дуже добрий фінан-
совий стан у 2013 рік, фактичні результати більші 
від критичних та нормованих, що їх майже не видно. 

Отже, для інтерпретації інтегральної оцінки роз-
межуємо значення з використанням методом рей-
тингової оцінки. В основі визначення класу (рівня) 
фінансового стану лежать граничні значення показ-
ників (табл. 5) та їхній рейтинг. Якщо оцінка має 
значення вище нормального, то їй присвоюють І 
клас, нижче нормального, але вище критичного – 
присвоюють ІІ клас, нижче критичного – ІІІ клас. 
Модель шкали, що включає показники ліквідності, 
платоспроможності та фінансової стійкості, подана у 
табл. 6

Таблиця 6
Шкала для оцінки фінансового стану компанії 

Найменування 
показника І клас ІІ клас ІІІ клас

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

Більше 
0,25 0,1 0,04

Коефіцієнт поточної 
ліквідності

Більше 
1,0 0,7 0,5

Коефіцієнт загальної 
ліквідності

Більше 
2,0 1,3-1,1 Менше 1

Коефіцієнт власної 
платоспроможності Більше 1 0,4-0,3 Менше 1

Коефіцієнт фінансової 
незалежності

Більше 
0,6 0,42-0,41 Менше 

0,3

Коефіцієнт фінансової 
залежності 

Більше 
0,5 0,2 Менше 

0,1

Коефіцієнт 
співвідношення 
мобільних та 
іммобільних активів 

Більше 
1,0 0,7 Менше 

0,5

Коефіцієнт постійного 
активу 

Більше 
0,5 0,4 Менше 

0,2

Загальна оцінка дається у балах, які визначають-
ся як добутки рейтингу кожного показника на клас, 
а рейтинг кожного показника встановлюється в за-
лежності від цілей дослідження і важливості показ-
ника для обраного напрямку дослідження:
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де Б – сума балів; Р

еі
 – рейтинг і-го показника; 

К
лі
 – клас і-го показника.
Практичне відображення оцінки фінансового ста-

ну ГК за 2013 рік згідно розробленої шкали наведена 
(табл. 7). 

В результаті аналітичних розрахунків видно, що 
інтегральна оцінка фінансового стану ГК за 2013 рік 
склала 100 балів, що відповідає І класу і дозволяє 
оцінити фінансовий стан компанії вище нормально-
го, що свідчить про високий рівень показників лік-
відності, платоспроможності і фінансової стійкості. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, в результаті використання інтегральної оцін-
ки фінансового стану можливо побачити проблемні 
сторони фінансового стану підприємства та розроби-
ти заходи щодо підвищення ліквідності, платоспро-
можності, виявити резерви підвищення ефективності 
функціонування підприємства та попередити виник-
нення фінансової кризи. 

Запропонована методика може використовуватися у 
діяльності вітчизняних підприємствах України, так і за 
кордоном. Це пояснюється її універсальністю, повнотою 
множини оцінювальних параметрів, а також просто-
тою розрахунків. Виходячи з проведеного дослідження, 

Таблиця 5
Вихідні дані для побудови діаграми індикаторів оцінки фінансового стану ГК за 2013 р. 

Показники

Граничне значення 
показника

Граничне значення 
індикатора Фактичне значення

критичне 
Ркр

нормальне 
Рн

критичне 
Хкр

нормальне 
Хн

показника 
Рф

індикатора 
Хф

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,25 0,16 1 0,98 6,13

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,5 1 0,5 1 4,16 8,32

Коефіцієнт загальної ліквідності 0,9 2 0,45 1 5,54 12,31

Коефіцієнт власної платоспроможності 0,9 1 0,9 1 4,54 5,04

Коефіцієнт фінансової незалежності 0,2 0,6 0,33 1 0,87 2,64

Коефіцієнт фінансової залежності 0,1 0,5 0,2 1 6,67 33,35

Коефіцієнт співвідношення мобільних 
та іммобільних активів (Кма/іма) 0,5 1 0,5 1 2,28 4,56

Коефіцієнт постійного активу (Кпа) 0,15 0,5 0,3 1 0,8 2,67
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Таблиця 7
Інтегральна оцінка фінансового стану ГК

за 2013 рік 

Показники
Рейтинг 

показників, 
%

Фактичне 
значення 
показника

Клас Бали

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності

15 0,98 1 15

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності

13 4,16 1 13

Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності

13 5,54 1 13

Коефіцієнт власної 
платоспроможності 15 4,54 1 15

Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності

12 0,87 1 12

Коефіцієнт 
фінансової 
залежності 

12 6,67 1 12

Коефіцієнт 
співвідношення 
мобільних та 
іммобільних 
активів 

10 2,28 1 10

Коефіцієнт 
постійного активу 10 0,8 1 10

Інтегральна оцінка 
фінансового стану 100 Х Х 100

можна стверджувати, що універсальність та адекват-
ність запропонованої моделі дозволяє покласти її в осно-
ву прогнозування фінансового стану підприємства, тому 
подальшої розробки потребує методика прогнозування 
фінансового стану виробничих підприємств.
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