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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, 
ЇЇ НЕОБХІДНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ 

 

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його 
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний тому 
що дохідність будь-якого підприємства, розмір прибутку багато в чому 
залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан 
підприємства і банки, розглядаючи режим кредитування та диференціацію 
відсоткових ставок. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є 
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських 
факторів і характеризується системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий 
стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної 
та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці 
види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані 
підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація 
високоякісної продукції [1, 12]. 

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації 
продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість 
підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. 

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її 
реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в 
результаті чого погіршується його платоспроможність [2, 10]. Існує і зворотний зв’язок, 
оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними 
ресурсами, а отже у виробничому процесі. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на 
забезпечення систематичного надходження й ефективного використання 
фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, 
досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, 
фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства 
[2, 8]. 

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість 
систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить 
суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану. 

Отже, фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик 
діяльності кожного підприємства. Метою оцінки фінансового стану 
підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і 
зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи 
підприємства та виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та 



іншими установами. 
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для 

розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. 
Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб 
мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного 
диференціювання відсоткових ставок. У результаті оцінки фінансового 
аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш 
інформативних параметрів, які дають об’єктивну та точну картину 
фінансового стану підприємства. 
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