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СУТЬ І АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО  

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Актуальним для підприємств України сьогодні є питання 

фінансово-економічного стану підприємства. В умовах ринкових 
відносин зростає самостійність підприємств, їх економічна і 
правова відповідальність. 

Аналіз фінансово-економічного стану є важливим 
складником ефективного управління формуванням, розміщенням 
і використанням ресурсів підприємства. Фінансовий стан 
визначається величиною, складом і структурою активів, власного 
капіталу і зобов'язань. 

Серед фінансових проблем чи не найважливішою є оцінка і 
аналіз фінансового стану підприємства, який формується під 
впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. З одного боку, 
він є результатом діяльності суб'єкта господарювання, з іншого – 
виявляє передумови та резерви для розвитку підприємства. 

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм 
господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз 
фінансового-економічного стану підприємств, який відповідає за 
відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та 
інших даних. 

Економічний аналіз фінансового стану підприємства 
використовує весь комплекс доступної інформації, і цілком 
підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий 
аналіз дає змогу реально оцінити стан справ на підприємстві та 
досліджувати структуру собівартості [1, с.63]. 

Основними показниками оцінювання фінансово-
економічного стану підприємства є такі: 

1. Показники майнового стану: коефіцієнти зношення 
основних засобів, мобільності активів і частка обігових 
виробничих активів; 

2. Показники ліквідності: коефіцієнти поточної, абсолютної 
ліквідності та співвідношення короткотермінової дебіторської і 



кредиторської заборгованостей. 
3. Показники платоспроможності: коефіцієнти 

забезпеченості власними 
обіговими коштами. 
4. Показники ділової активності: коефіцієнти обіговості 

активів, дебіторської заборгованості, основних засобів і період 
фінансового циклу. 

5. Показники рентабельності: коефіцієнти рентабельності 
власного капіталу, період окупності капіталу і стійкості 
економічного зростання [2, с.28]. 

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими 
ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему 
ринкових відносин зумовлює потребу розроблення певної 
фінансової стратегії на певному етапі розвитку підприємства [3, 
с.80]. 

Отже, світовий досвід доводить, що дійсне просування на 
шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та 
знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль у 
забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних 
підприємствах відіграє аналіз фінансового-економічного стану 
підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію 
фінансових, економічних та інших даних, що впливають на 
процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. 
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