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9.1. Сутність і завдання аналізу фінансового стану 
підприємства 

 

Фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі 

характеризується такими показниками як ліквідність, платоспроможність і 

фінансова стабільність (стійкість). 

Ліквідність — це мобільність підприємства, його спроможність (при 

виникненні будь-яких обставин) за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел 

оперативно отримувати резерви платіжних коштів, необхідних для погашення 

боргів, і постійно, на будь-який момент часу, підтримувати рівновагу між 

обсягами і термінами перетворення активів в грошові кошти і обсягами і 

термінами погашення зобов'язань. 

Платоспроможність – це можливість підприємства своєчасно здійснювати 

платежі за рахунок обертання активів в наявні грошові кошти для погашення у 

будь-який момент своїх короткострокових зобов'язань перед кредиторами. 

Основними ознаками платоспроможності є наявність в достатньому обсязі 

коштів на поточному рахунку і відсутність простроченої кредиторської 

заборгованості. В процесі аналізу досліджується поточна і перспективна 

платоспроможність. 

Фінансова стійкість – це стан активів підприємства, що гарантує йому 

постійну платоспроможність. Фінансова стабільність підприємства є однією з 

найважливіших характеристик його фінансового стану. Вона залежить від 

структури зобов’язань підприємства і характеризується співвідношенням 

власного і залученого капіталу. 



 

Фінансова стійкість характеризується станом фінансових ресурсів, їх 

розподілом і використанням, що забезпечує розвиток організації на основі 

зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності. 

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є: 

− оцінка ступеня ліквідності оборотних активів підприємства; 

− оцінка ліквідності балансу підприємства; 

− оцінка рівня платоспроможності підприємства в короткостроковому 

періоді; 

− формування інформації про політику, що проводиться господарюючим 

суб'єктом задля підтримки необхідного рівня платоспроможності; 

− оцінка перспектив розвитку і розробка рекомендацій з усунення чинників, 

що несприятливо впливають на платоспроможність. 

− всебічна оцінка формування і використання фінансових ресурсів 

підприємства; 

− оцінка рівня забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами; 

− оцінка рівня забезпеченості підприємства власними коштами; 

− узагальнення аналізованої інформації для формулювання висновків про 

платоспроможність підприємства; 

− прогнозування потреб у фінансових ресурсах на основі розробки моделей 

фінансової стійкості при різноманітних варіантах розвитку економічної ситуації. 

Основним джерелом інформації для аналізу ліквідності і 

платоспроможності підприємств є форма №1 «Баланс». Інформаційною базою для 

аналізу фінансової стійкості підприємств є дані бухгалтерської звітності, 

документація управлінського обліку, статистичні й галузеві дані. 

 

9.2. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності 
 

Для оцінки платоспроможності і ліквідності господарюючого суб'єкта 

можна використовувати наступні методи: 

− аналіз ліквідності балансу; 

− розрахунок і оцінку фінансових коефіцієнтів ліквідності; 



 

− аналіз грошових (фінансових) потоків. 

Абсолютним показником ліквідності і платоспроможності є власний 

оборотний капітал. 

Підприємство вважають платоспроможним, якщо дотримано 

співвідношення, що сума оборотних активів є більшою або рівною 

короткострокових зобов’язань. 

Для проведення аналітичної роботи з аналізу ліквідності балансу активи і 

пасиви систематизують за наступними ознаками: 

− за ступенем убування ліквідності (активи); 

− за ступенем терміновості оплати зобов'язань (пасиви). 

Залежно від ступеня ліквідності активи підприємств розділяються на 

наступні групи: 

А1 – високоліквідні активи – грошові кошти підприємства і короткострокові 

фінансові вкладення; 

А2 – швидколіквідні активи – готова продукція, товари, дебіторська 

заборгованість, яка буде погашена згідно умов договорів; 

А3 – повільноліквідні активи – сировина і матеріали, незавершене 

будівництво, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув; 

А4 – важкореалізовані активи – основні засоби, обладнання та незавершені 

капітальні інвестиції, довгострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи. 

Пасиви балансу групують за ступенем терміновості їх оплати: 

П1 – найбільш термінові зобов'язання – поточні зобов’язання за 

розрахунками; 

П2 – короткострокові пасиви – позикові кошти короткострокового 

характеру; 

П3 – довгострокові пасиви – позикові кошти довгострокового характеру; 

П4 – постійні пасиви і власний капітал – доходи майбутніх періодів. 

Умови абсолютної ліквідності наступні: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 



 

Наступним кроком в оцінці платоспроможності підприємств туризму є 

аналіз коефіцієнтів ліквідності. В аналітичній роботі використовують наступні 

показники для оцінки ліквідності підприємств за даними фінансової звітності. 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал): 

ПЗ

ГК
К ал    (нормативне значення від 0,25 до 0,35) 

де ГК – грошові кошти і поточні фінансові вкладення; 

ПЗ – поточні зобов’язання. 

2. Коефіцієнт проміжної (швидкої) ліквідності (Кпрл) 

ПЗ

ГД
Кпрл    (нормативне значення від 0,7 до 0,8) 

де ГД – грошові кошти, поточні фінансові інвестиції, дебіторська 

заборгованість. 

3. Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) 

ПЗ

ОА
Кпл    (нормативне значення від 1 до 2) 

де ОА – оборотні активи. 

4. Коефіцієнт забезпеченої ліквідності (Кзл) 

ПЗ

ОК
К м

зл    (нормативне значення > 0,5) 

де ОКм – матеріальні оборотні кошти. 

Платоспроможність підприємств туризму також можна оцінити за 

допомогою коефіцієнту платоспроможності. Він найтіснішим чином пов’язаний з 

коефіцієнтами абсолютної, проміжної ліквідності і загального покриття, які були 

розраховані вище, але на відміну від них характеризує не стільки потенційну 

можливість підприємства сплатити свої зобов’язання, скільки реальні. 

 

 



 

Формула розрахунку коефіцієнта платоспроможності така: 

ПЗ

ПК
Кп    (нормативне значення від 1 до 2) 

де ПК – платіжні кошти; 

ПЗ – поточні зобов’язання. 

 

9.3. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості 
 

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, що 

характеризують міру забезпеченості запасів джерелами їх фінансування. 

Для характеристики наявності джерел фінансування запасів виділяють три 

основні показники: 

1. Наявність власних оборотних коштів на кінець розрахункового періоду. 

2. Наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел 

формування запасів. 

3. Загальну величину основних джерел формування запасів. 

Виділяють такі основні типи фінансової стійкості підприємства: 

1. Абсолютна фінансова стійкість (на теперішній час в Україні 

зустрічається рідко). 

2. Нормальна фінансова стійкість (гарантує виконання фінансових 

зобов’язань підприємства перед контрагентами і державою). 

3. Нестійкий фінансовий стан (виникає необхідність залучення 

додаткових джерел фінансування. Можливе відновлення платоспроможності). 

4. Критичний фінансовий стан (співвідношення показників підприємство 

повністю є неплатоспроможним і знаходиться на межі банкрутства). 

Відносні показники оцінки фінансової стійкості характеризуються великої 

кількості фінансових коефіцієнтів (табл.). 

 
 
 
 



 

9.4. Оцінка і прогнозування стану банкрутства 
 

За умов ринкової економіки підприємства постійно перебувають під 

впливом несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників, які можуть призвести 

до недостатності активів у ліквідній формі та банкрутства. 

Банкрутство (bankruptcy) – це неспроможність підприємства платити за 

своїми борговими зобов’язаннями та виконувати зобов’язання перед бюджетом. 

Оцінка ступеня близькості підприємства до банкрутства може бути названа 

аналізом неплатоспроможності. 

Відповідно до Закону України «Про банкрутство» під 

неплатоспроможністю розуміється нездатність суб'єкта підприємницької 

діяльності виконувати грошові зобов'язання після настання встановленого 

терміну їх сплати кредиторам, зокрема заробітної плати, а також виконувати 

зобов'язання по виплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як 

через відновлення платоспроможності. 

Критеріями визнання підприємства неплатоспроможним є: коефіцієнт 

поточної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт 

відновлення (втрати) платоспроможності. 

Структура балансу підприємства визнається незадовільною, а підприємство 

– неплатоспроможним за таких умов: 

− коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення 

менше за 1,0; 

− коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду 

має значення менше за 0,1. 

Якщо одно з наведених вище умов не виконується, оцінюється можливість 

відновлення платоспроможності підприємства. 

Найпоширенішими серед методів оцінки банкрутства є такі: 

− прогнозування банкрутства через аналіз системи фінансових коефіцієнтів; 

− прогнозування банкрутства через аналіз інтегральних показників; 

− прогнозування банкрутства через аналіз грошових потоків; 

− тестові показники прогнозування банкрутства; 

− суб'єктивні критерії. 


