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І. Вступ0

Результати аналізу фінансового стану під-
приємства сприяють раціональному розподілу
фінансових ресурсів підприємства, оскільки
від цього залежить вся його подальша діяль-
ність. Це пов’язано з тим, що фінансова стій-
кість підприємства передбачає такий рух гро-
шових потоків, що забезпечує постійне пере-
вищення доходів над видатками. В умовах
ринку поняття фінансової стійкості полягає в
отриманні стабільного доходу від реалізації
продукції підприємства (виконання робіт, на-
дання послуг), достатнього для покриття зо-
бов’язань перед державою (у вигляді подат-
ків, зборів, обов’язкових платежів), постача-
льниками, кредиторами, працівниками тощо.
Одночасно для розвитку підприємства необ-
хідні кошти на розвиток і модернізацію вироб-
ництва, технічне переоснащення матеріальної
бази, покращення соціального клімату, які по-
винні залишитися в його розпорядженні після
виконання зобов’язань.

Таким чином, фінансовий стан визначає
конкурентоспроможність підприємства, його
потенціал у діловому співробітництві, оці-
нює міру гарантування економічних інтере-
сів самого підприємства і його партнерів у
фінансових та інших відносинах. Найкращим
способом об’єктивного достовірного оціню-
вання фінансового стану підприємства є його
аналіз, який дає змогу відстежити тенденції
розвитку підприємства, комплексно оцінити
виконання плану з надходження фінансових
ресурсів та їхнє використання з позиції по-
ліпшення фінансового стану на основі ви-
вчення причинно-наслідкового взаємозв’яз-
ку між різними показниками виробничої, ко-
мерційної й фінансової діяльності. Дані фі-
нансового аналізу використовуються для
прогнозування можливих фінансових ре-
зультатів, економічної рентабельності, ви-
ходячи з реальних умов господарювання та
наявності власних і позикових ресурсів; роз-
робки моделей фінансового стану при різ-
них варіантах використання ресурсів; роз-
робки конкретних заходів, спрямованих на
зміцнення фінансового стану підприємства.

                                                          
0 © Чала О.А., 2013

В економічній літературі присвячено ба-
гато праць вітчизняних і зарубіжних учених,
які зробили вагомий внесок у розробку тео-
ретичних положень та методологічних під-
ходів до проблеми оцінювання фінансового
стану підприємства. У Російській Федерації
останні дослідження з цих питань висвітле-
но у працях У. Бєлоліпецького, І. Бланка,
Ф. Бутинець, О. Волкової, Г. Герасименко,
І. Дем’яненко, К. Ізмайлової, В. Ковальової,
Г. Панової, Р. Сайфуліна, О. Стоянової,
Є. Уткіної, В. Черкасової, А. Шеремета та
інших авторів, в Україні – у працях Т. Бені,
С. Довбні, В. Івахненко, М. Коробова, М. Ла-
пішко, Є. Мниха, А. Поддєрьогіна, С. Покро-
пивного, Н. Тарасенко та інших. У сучасних
умовах господарювання підприємств важ-
ливим є врахування поряд з такими елеме-
нтами, як платоспроможність, фінансова
стійкість, ділова активність, що визначаєть-
ся, зокрема, ефективністю оборотних кош-
тів, прибутковістю підприємства, таких як по-
тенціал формування та повнота використан-
ня фінансових ресурсів, збалансування гро-
шових потоків і рівень фінансового ризику.

Суттєве значення для дослідження про-
блеми функціонування та розвитку торгівлі
мають праці таких відомих вітчизняних уче-
них, як: В. Апопій, Г. Башнянин, Я. Гончарук,
Ю. Дайновський, В. Загорський, Л. Лігонен-
ко, А. Мазаракі, В. Марцин, Б. Мізюк, Н. Мі-
ценко, О. Покатаєва, А. Садєков, Л. Саркі-
сян, Н. Ушакова, Ф. Хміль, В. Шевчук, О. Шу-
бін. Проте вивченню оцінки фінансового
стану торговельних підприємств приділя-
ється дуже мало уваги, що зумовлює актуа-
льність дослідження.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – розглянути сутність та зміст

поняття “фінансовий стан підприємства”;
розкрити комплексні підходи до оцінювання
фінансового стану підприємства, зокрема
торгівлі.

ІІІ. Результати
Поняття фінансового стану включає такі

складові, як: платоспроможність підприємс-
тва, фінансова стійкість та ліквідність. Роз-
глянувши ці показники, будь-який партнер
зможе оцінити стійкість підприємства у ве-
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ликому бізнесі та прийняти рішення стосов-
но економічної доцільності встановлення
або продовження відносин з підприємством.
У стабільному фінансовому стані зацікавле-
но передовсім саме підприємство, однак
такий стан формується в процесі його від-
носин із постачальниками, покупцями, акціо-
нерами, банками та іншими юридичними і
фізичними особами. Безпосередньо від під-
приємства залежить міра його економічної
привабливості для всіх юридичних осіб, що
завжди мають можливість вибору між бага-
тьма підприємствами, спроможними задо-
вольнити той самий економічний інтерес
[15]. З іншого боку, фінансовий стан підпри-
ємства треба систематично оцінювати за
допомогою різноманітних прийомів та мето-
дів. Інформаційною базою для оцінювання
фінансового стану підприємства є дані: Фо-
рма № 1 (Баланс), Форма № 2 (Звіт про фі-
нансові результати), Форма № 3 (Звіт про
рух грошових коштів), Форма № 4 (Звіт про
власний капітал) та примітки до річної фі-
нансової звітності, а також дані статистичної
звітності й оперативні дані.

У науці існує велика кількість трактувань
цього поняття, але в більшості випадків во-
ни є схожими. Так, Б. Райзберг, Л. Лозов-
ський та Е. Стародубцева трактують понят-
тя “фінансовий стан” як рівень забезпечення
економічного суб’єкта грошовими коштами
для здійснення господарської діяльності,
підтримки нормального режиму роботи та
своєчасного проведення розрахунків [13].
Вважаємо, що таке визначення не повністю
розкриває зміст цього поняття, оскільки ро-
бить основний наголос на такий аспект, як
платоспроможність підприємства, не врахо-
вуючи інші критерії.

Так, Е. Маркар’ян та Г. Герасименко ви-
значають поняття фінансового стану під-
приємства як сукупність показників, що ві-
дображають його здатність своєчасно роз-
раховуватися за власними борговими зо-
бов’язаннями [7], однак це визначення вка-
зує лише на одну з характеристик цього по-
няття – відповідний рівень показника ліквід-
ності. Схоже визначення надає і О. Філімо-
ненков, розглядаючи його як рівень забез-
печеності підприємства відповідним обсягом
фінансових ресурсів, необхідних для здійс-
нення ефективної господарської діяльності
та своєчасних грошових розрахунків за
своїми зобов’язаннями [14].

Дуже звужене поняття фінансового стану
підприємства надають А. Ковальова та
В. Привалова, які розуміють його як сукуп-
ність показників, що відображають наяв-
ність, розміщення та використання фінансо-
вих ресурсів. Слід зауважити, що фінансо-
вий стан підприємства – це не тільки сукуп-
ність показників, за їх допомогою здійсню-
ється кількісний вимір [5].

А. Поддєрьогіну видається можливим
розширити поняття фінансового стану та на-

дати його комплексне визначення як резуль-
тату взаємодії всіх елементів системи фінан-
сових відносин підприємств, що визначаєть-
ся сукупністю виробничо-господарських фак-
торів і характеризується системою показни-
ків, які відображають наявність розміщення
та використання фінансових ресурсів [12].

С. Онисько та П. Марич зазначають, що:
“Фінансовий стан підприємства характери-
зується забезпеченістю його фінансовими
ресурсами, що необхідні для нормального
функціонування, доцільністю їх розміщення
й ефективністю використання, фінансовими
взаємовідносинами з іншими юридичними і
фізичними особами, платоспроможністю та
фінансовою стійкістю” [9]. Із цим визначен-
ням майже повністю погоджується М. Коро-
бов. Він стверджує, що “фінансовий стан
підприємства” – це складна, інтегрована за
багатьма показниками характеристика якос-
ті його діяльності. Фінансовий стан можна
визначити як міру забезпеченості підприєм-
ства необхідними фінансовими ресурсами і
ступінь раціональності їх розміщення для
здійснення ефективної господарської діяль-
ності за своєчасних грошових розрахунків за
своїми зобов’язаннями” [6].

В. Осмоловський визначав “фінансовий
стан підприємства” як комплексне поняття,
яке характеризується забезпеченістю фі-
нансовими ресурсами, необхідними для но-
рмальної виробничої діяльності комерційних
та інших суб’єктів господарювання, доціль-
ністю й ефективністю їх розміщення та ви-
користання, фінансовими взаємовідносина-
ми з іншими суб’єктами господарювання,
платоспроможністю та фінансовою стійкістю
[10]. У цьому визначенні автор звертає увагу
не тільки на забезпеченість фінансовими
ресурсами, а ще й на доцільність їх викори-
стання, платоспроможність та фінансову
стійкість підприємства. А. Загородній, Г. Воз-
нюк та Т. Смовженко це поняття пояснюють
як стан економічного суб’єкта, що характе-
ризується наявністю фінансових ресурсів,
забезпеченістю коштами, необхідними для
господарської діяльності, підтримання нор-
мального режиму праці та життя, здійснення
грошових розрахунків з іншими економічни-
ми суб’єктами [3]. Це визначення, за думкою
авторів, обмежується лише наявністю фі-
нансових ресурсів, здійснення грошових
розрахунків указує тільки на рух грошових
коштів у процесі нормальної господарської
діяльності.

Зокрема, найбільш повне визначення по-
няття “фінансовий стан підприємства” роз-
криває М. Дем’яненко, який вважає його
комплексним поняттям, що відображає якіс-
ну сторону виробничої та фінансової діяль-
ності підприємства, є результатом реалізації
всіх елементів зовнішніх і внутрішніх фінан-
сових відносин такого підприємства. Воно
характеризується системою показників, які
відображають стан капіталу в процесі його



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

152

кругообігу, здатність розраховуватися за
своїми зобов’язаннями і забезпечувати ефек-
тивне фінансування виробничої діяльності
на певний момент часу [2].

Узагальнюючи наукові погляди, можна
зробити висновки, що фінансовий стан під-
приємства є однією зі складових економіч-
ного потенціалу, адже його елементами
можна вважати всі ресурси, що будь-яким
чином пов’язані з функціонуванням і розви-
тком підприємства. Щодо забезпечення фі-
нансової стабільності діяльності суб’єкта
господарювання необхідно вирішувати два
основних завдання:
– підтримувати здатність відповідати за

поточними фінансовими зобов’язаннями
(характеристика фінансового стану під-
приємства з позиції короткострокової
перспективи);

– забезпечувати довгострокове фінансу-
вання в бажаних обсягах і здатність під-
тримувати існуючу або бажану структуру
капіталу – оцінювання фінансового ста-
ну підприємства з позиції довгострокової
перспективи [8].
Крім того, можна зробити такі висновки:
1. Фінансовій стан є сукупністю деяких

елементів, а саме: ліквідності та плато-
спроможності, ділової активності, фінансо-
вої стійкості та майнового стану підприємст-
ва. Тобто оцінити фінансовій стан за однією
ознакою неможливо, це можна зробити тіль-
ки маючи узагальнюючу інформацію щодо
сукупності всіх елементів, які характеризу-
ють підприємство.

2. Фінансовий стан характеризується на-
явністю коштів на рахунках підприємства.
Тобто всі наукові погляди відрізняються
один від одного, але збігаються в наявності
найголовнішого факту щодо сутності фінан-
сового стану підприємства, як його оцінки із
забезпеченості такого підприємства фінан-
совими ресурсами, які потрібні для ефекти-
вного використання та плідної співпраці з
іншими суб’єктами господарювання.

Після розгляду наукових поглядів щодо
сутності фінансового стану підприємства
стає зрозумілим, що в першу чергу він відо-
бражає рівень прибутку і це вважається
найголовнішою характеристикою поняття.
Але якщо більш детально привернути увагу
до фінансового стану саме торговельного
підприємства, то ми побачимо, що великий
вплив на рівень прибутку має взаємозв’язок
фінансових показників з даними господар-
ської діяльності торговельного підприємст-
ва, такими як обсяг роздрібного чи оптового
товарообігу, реалізації продукції, а також з
показниками ефективності використання
матеріальних ресурсів, праці, матеріально-
технічної бази тощо.

За результатами аналізу фінансовий
стан може бути оцінений як стійкий, нестій-
кий або кризовий. Фінансовий стан торгове-

льного підприємства вважається стійким за
наявності таких умов:
– власний капітал є в обсязі, не меншому

від його потреби, й використовується за
призначенням;

– достатньою є сума власного капіталу в
матеріальних оборотних активах і на-
самперед в оплаті товарів;

– розрахунки за зобов’язаннями перед
банками, бюджетом, постачальниками,
іншими кредиторами здійснюються
своєчасно і без перебоїв.
Якщо ці умови в комплексі не дотриму-

ються, підприємство має або буде мати фі-
нансові труднощі, а його фінансовий стан є
нестійким. А це найчастіше буває тоді, коли
не витримано чотири основні передумови
фінансової стійкості підприємств:
– виконання плану товарообігу чи реалі-

зації продукції;
– прискорення оборотності оборотних ак-

тивів;
– забезпечення необхідного рівня прибут-

ковості;
– збереження і примноження власного

оборотного капіталу.
Кризовим фінансовий стан підприємства

вважається тоді, коли воно має критичну
неплатоспроможність, яка є ознакою потен-
ційного банкрутства [1].

Дуже важливим фактором, який впливає
на рівень стійкості та в цілому на стан тор-
говельного підприємства, є конкурентоспро-
можність. Конкурентоспроможність торгове-
льного підприємства є відносною характе-
ристикою, яка виражає відмінності розвитку
цього підприємства від розвитку конкурент-
них підприємств за ступенем задоволення
своїми товарами, потреб споживачів і за
ефективністю господарської діяльності. Кон-
курентоспроможність характеризує можли-
вості та динаміку пристосування торговель-
ного підприємства до умов ринкової конку-
ренції. Необхідно зазначити, що конкурен-
тоспроможність підприємства залежить від
таких чинників, як:
– місткість ринку;
– легкість доступу на ринок;
– конкурентоспроможність галузі;
– можливість технічних новин у галузі;
– однорідність ринку;
– конкурентоспроможність регіону і країни

[11].
Отже, дослідивши різноманітні погляди

багатьох учених, можна зробити комплексне
трактування поняття. Фінансовий стан під-
приємства – це сукупність економічних по-
казників, за допомогою яких можна досліди-
ти платоспроможність підприємства, еконо-
мічну стійкість, здатність до саморозвитку, а
також конкурентоспроможність підприємст-
ва на ринковому середовищі.

ІV. Висновки
Особливого значення набуває своєчасне

й об’єктивне оцінювання фінансового стану
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підприємств, оскільки жодний власник не
повинен нехтувати потенційними можливос-
тями збільшення прибутку (доходу) підпри-
ємства, які можна виявити тільки на підставі
аналізу фінансового стану останнього. Тому
виникає необхідність у систематичному ана-
лізі фінансового стану, його платоспромож-
ності, ліквідності та фінансової стійкості.
Кожне підприємство намагається досягти
стійкого фінансового стану, тобто забезпе-
чити ефективне використання фінансових
ресурсів, що є гарантом своєчасності роз-
рахунків з постачальниками, бюджетом та
іншими ланками фінансової системи, пода-
льшого економічного й соціального розвитку
підприємства. Тому фінансова діяльність
підприємства має бути спрямована на за-
безпечення систематичного надходження та
ефективного використання фінансових ре-
сурсів, досягнення оптимального співвідно-
шення власних, позичених і залучених фі-
нансових ресурсів.

Таким чином, виникає об’єктивна необхід-
ність оцінювання фінансового стану суб’єктів
господарювання з метою раціонального ви-
користання їх фінансових ресурсів. Це умож-
ливить критичне оцінювання фінансових ре-
зультатів діяльності підприємства як у стати-
ці за певний період, так і в динаміці – за ряд
періодів, дасть змогу визначити “больові точ-
ки” у фінансовій діяльності та способи ефек-
тивнішого використання фінансових ресур-
сів, – їх раціонального розміщення.
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Чалая Е.А. Теоретические основы определения финансового состояния торговых
предприятий

В статье рассмотрены сущность и содержание понятия “финансовое состояние пред-
приятия”. Раскрыты комплексные подходы к оценке финансового состояния предприятия, в
частности торговли.
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Chalayа E. Theoretical bases of the financial state of trade enterprises
The article reviews the nature and concept of “financial condition.” Disclosed comprehensive

approach to assessing the financial condition of the company, including trade.
Key words: financial state of enterprise, estimation, description of the financial state, indexes, li-

quidity, competitiveness, solvency.




