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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ,  
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ  

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах ринкових відносин питанню платоспроможно-
сті суб'єктів господарської діяльності приділяється особлива 
увага. 

Показником платоспроможності підприємства на визна-
чену дату є відсутність прострочених боргів банку, бюджету, 
постачальникам, робітникам та службовцям. Оцінка платос-
проможності здійснюється на основі характеристики 
ліквідності поточних активів. 

 О.В. Ярошевська, 2013 
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Ліквідність – термін, який характеризує здатність окрем-
их видів майнових цінностей швидко i без значних втрат  
своєї вартості перетворюватися на кошти. 

Ліквідність підприємства – це його спроможність швид-
ко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зо-
бов'язань, тобто це співвідношення величини його високолік-
відних активів (кошти, ринкові цінні папери, дебіторська за-
боргованість) i короткострокової заборгованості. 

Ліквідність балансу – це рівень покриття зобов'язань під-
приємства його активами, строк перетворення яких на гроші 
відповідає строкам погашення зобов'язань. 

С. Мошенський та О. Олійник зауважили: «Фінансовий 
стан підприємства з позиції короткострокової перспективи 
оцінюється показниками платоспроможності та ліквіності» [1]. 

Ліквідність підприємства – це його здатість швидко про-
дати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань [2]. 

С. Онисько та П. Марич визначили термін «ліквідність» 
як відношення вартості ліквідних активів до його заборгова-
ності [3]. 

Отже, ліквідність підприємства полягає в тому, як швид-
ко воно може продати свої активи, отримати кошти i погасити 
заборгованість перед постачальниками i банком щодо повер-
нення кредитів, перед бюджетом та позабюджетними цен-
тралізованими фондами зі сплати податків та платежів, перед 
працівниками з виплати заробітної плати тощо. 

Ліквідність підприємства оцінюється відношенням вели-
чини його високоліквідних активів, а саме чистої реалізованої 
вартості коштів та їх поточних фінансових інвестицій, дебі-
торської заборгованості за товари, роботи, послуги, дебіторсь-
кої заборгованості за рахунками та іншої поточної дебіторсь-
кої заборгованості до короткострокової заборгованості. 

Мета статті – проаналізувати методи оцінки ліквідності, 
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. 

Ліквідність балансу визначається рівнем покриття зобо-
в'язань підприємства його активами, строк перетворення яких 
на кошти відповідає строку погашения зобов'язань. Для визна-
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чення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за 
кожною групою активу й пасиву балансу. 

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства 
поділяються на такі групи: 

а) найліквідніші активи (грошові кошти та їх еквівален-
ти і поточні фінансові інвестиції) – мають дорівнювати креди-
торській заборгованості (тобто найтерміновішим зобов'язан-
ням) або перевищувати її; 

б) швидкореалізовувані активи (дебіторська заборго-
ваність та інші оборотні активи) – мають дорівнювати або пе-
ревищувати короткострокові пасиви; 

в) повільнореалізовувані активи (запаси) – мають дорів-
нювати або перевищувати довгострокові зобов'язання (креди-
ти та інщі зобов'язання); 

г) важкореалізовувані активи (нематеріальні активи, не-
завершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінан-
сові інвестиції та інші необоротні активи) – мають дорівнюва-
ти джерелам власних коштів або перевищувати їx. 

Якщо на підприємстві виконуються перші три умови, 
тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання 
підприємства, то обов'язково виконується й остання умова, 
оскільки це свідчить про нaявнicть у підприємства власних 
оборотних коштів, що забезпечують його фінансову стійкість. 
Невиконання однієї з перших трьох умов вказує на те, що фак-
тична ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. 

Отже, аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні 
активів, які згруповані за ступенем ix ліквідності й розміщені в 
порядку зменшення ліквідності, iз зобов'язаннями за пасивом, 
які згруповані за термінами їx погашения i розміщенні в по-
рядку зростання цих термінів [4]. 

Пасиви балансу відповідно до зростання строків пога-
шення зобов'язань групуються таким чином [5]: 

негайні пасиви – це кредиторська заборгованість, ро-
зрахунки за дивідендами; 
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короткострокові пасиви – це короткострокові кредити 
банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'я-
заннями, векселі видані; 

довгострокові пасиви – це довгострокові зобов'язання; 
постійні пасиви – це власний капітал.  
Баланс буде ліквідним, якщо виконати такі умови: 
найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви 

або дорівнюють їм; 
активи, що швидко реалізуються, дорівнюють коротко-

строковим пасивам або більші за них; 
активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довго-

строковим пасивам або більші за них; 
активи, що важко реалізуються, менші за постійні паси-

ви. 
На основі порівняння активів та пасивів підприємства 

визначається тип його ліквідності (див. таблицю). 
Таблиця 

Типи ліквідності підприємства 
Абсолютно  

ліквідне Ліквідне Неліквідне Відносно  
неліквідне 

Абсолютно  
неліквідне 

А1>П1 А1 <П1 А1 <П1 А1 <П1 АКП1 
А2>П2 А2>П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 
АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ A3 >ПЗ АЗ>ПЗ АЗ<ПЗ 
А4<П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

 
Аналіз ліквідності доповнюється оцінкою платоспро-

можності, яка характеризує спроможність підприємства своє-
часно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які ви-
пливають iз кредитних та інших операцій грошового характе-
ру, що мають певні терміни сплати. Проте слід зазначити, що 
ліквіність підприємства зовсім не тотожна його платоспро-
можності. Так, коефіцієнти ліквідності можуть характеризува-
ти фінансовий стан як задовільний, однак, по суті, ця оцінка 
буде помилковою, якщо в поточних активах значну питому 
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вагу матимуть неліквідні активи й короткострокова дебіторсь-
ка заборгованість. 

Підприємство вважається платоспроможним, якщо його 
загальні активи перевищують поточні. Нездатність підприєм-
ства задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів, оплати 
платежів у бюджет, позабюджетні фонди, тощо у зв'язку з пе-
ревищенням зобов'язань над вартістю майна та інших активів 
характеризує його неплатоспроможність або неспроможність. 

Підприємство визнається неплатоспроможним у разі ви-
явлення незадовільної структури балансу. 

Незадовільна структура балансу – це такий стан майна i 
зобов'язань боржника, коли не може бути забезпечене вико-
нання зобов'язань перед кредиторами через недостатній рівень 
ліквідності майна [7]. 

Ознаками платоспроможності є: 
наявність грошей у кaci, на поточних рахунках; 
відсутність простроченої кредиторської заборгованості. 
Однак наявість тільки незначних залишків грошей на по-

точних рахунках не означає неплатоспроможності підприєм-
ства, бо кошти на поточні рахунки можуть надійти протягом 
кількох днів. Загалом можна сказати, що головне завдання 
фінансового менеджера підприємства полягає в тому, щоб на 
розрахунковому рахунку та в кaci грошей було не менше (але 
й не більше), ніж потрібно для виконання поточних платежів, 
а решта їх має бути вкладена в матеріальні та інші ліквідні ак-
тиви. Досягненню такого стану, крім усього іншого, сприяє 
грамотне складання платіжних календарів. 

Наявність різних показників ліквідності пояснюється 
різними інтересами споживачів аналітичної інформації: 

коефіцієнт абсолютної ліквідності є важливим для по-
стачальників сировини i матеріалів; 

коефіцієнт швидкої ліквідності – для банків; 
коефіцієнт поточної ліквідності – для покупців i влас-

ників акцій та облігацій підприємства. 
Залежно від того, якими платіжними коштами підприєм-

ство може погасити свої зобов'язання, розраховують кілька 
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показників ліквідності [8]. Найважлившим показником ліквід-
ності та платоспроможності підприємства є коефіцієнт пок-
риття, що характеризує рівень покриття активами підприємст-
ва своїх зобов'язань. Коефіцієнт покриття (Кп) визначається 
відношенням ycix поточних активів підприємства до  
його поточних зобов'язань. 

Якщо Кп>1, підприємство може своєчасно погасити свої 
зобов'язання, а якщо Кп<1, підприємство має неліквідний ба-
ланс. Отже, підприємство вважається платоспроможним, якщо 
його загальні активи перевищують поточиі зобов'язання. У 
цьому разі у підприємства стійкий фіансовий стан i воно може 
своєчасно погасити свої зобов’язання. 

За цим коефіцієнтом одержують загальну оцінку 
ліквідності активів. Biн показує, скільки гривень поточних ак-
тивів підприємства припадає на одну гривню поточних зо-
бов'язань. Логіка даного показника полягає в тому, що 
підприємство погашає короткострокові зобов'язання в основ-
ному за рахунок поточних активів, отже, якщо поточні активи 
перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприєм-
ство вважається ліквідним. Розмір перевищення задається 
коєфіцієнтом покриття. Значения цього показника залежить й 
від галузі i від виду діяльності. У західній обліково-
аналітичній практиці наводиться критичне нижнє значения 
цього показника. Визнано, що поточні активи мають удвічі 
перевищувати короткострокові зобов'язання. 

Для з'ясування причин модифікації цього показника не-
обхідно проаналізувати зміни у складі джерел коштів i ix роз-
міщенні порівняно з початком року. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кш.л.) за смисловим 
значениям аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчи-
слюється по вужчому колу поточних активів, коли з розрахун-
ку виключена найменш ліквідна їx частина  – виробничі запа-
си. Середнє значення коефіцієнта Кш.л. = 0,5. 

Виключаються матеріальні запаси не тільки через те, що 
вони менш ліквідні, а в основному через те, що кошти, які мо-
жна одержати у випадку вимушеної реалізації виробничих за-
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пасів, можуть бути icтотно нижчими за витрати на їx закупку. 
В умовах ринкової економіки типовою є ситуація, коли при 
ліквідації підприємства одержують 40% i менше від облікової 
вартості запасів. «Розумним» коефіцієнтом швидкої ліквіднос-
ті є співідношення 1:1. 

На практиці багато підприємств мають більш низький 
коефіцієнт швидкої ліквідності (наприклад, 0,5:1), тому для 
оцінки їх ліквідності необхідно проаналізувати тенденції зміни 
цього показника за певний перюд часу. Так, якщо зростання 
коефіцієнта швидкої ліквідності було пов'язане в основному зi 
зростанням невиправданої дебіторської заборгованості, то це 
свідчитиме про серйозні фінансові проблеми підприємства. У 
західній економічній літературі цей коефіцієнт називають ко-
ефіцієнтом миттєвої оцінки. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Каб.л.) характеризу-
ється рівнем покриття зобов'язань підприємства його актива-
ми, строк перетворення яких на гроші відповідає строку пога-
шення зобов'язань. Визначається коефіцієнт абсолютної лікві-
дності як відношення суми коштів i короткострокових фінан-
сових вкладень до суми короткострокових (поточних) зобов'я-
зань. 

Коефіцієт абсолютної ліквідності показує, що частина 
короткострокових позикових зобов'язань може бути при необ-
хідності погашена негайно. Значения коефіцієнта абсолютної 
ліквідності Каб.л>0,2 достатнє, щоб підприємство своєчасно 
розрахувалося за своїми боргами з кредиторами. Зменшення 
цього коефіцієнта відображає зовнішню причину неплатос-
проможності підприємства. Якщо коефіцієнт абсолютної лік-
відності Каб.л.<0,2, а коефіцієнт покриття Кп.<0,5, підприєм-
ство вважається банкрутом i може підлягати ліквідації з про-
дажем майна. 

У практиці фактичні середні значення коефіцієнтів 
ліквідності бувають висновки щодо можливості підприємства 
негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, щоб yci креди-
тори підприємства одночасно поставили йому свої боргові ви-
моги. 
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Ліквідність підприємств характеризує також показник 
маневреності власного капіталу (капіталу, що функціонує, – 
Км). Цей показник показує, яка частина власного капіталу ви-
користовується для фінансування поточної діяльності, тобто 
характеризує ту частину власних обігових коштів, які перебу-
вають у формі коштів, що мають абсолютну ліквідність. 

Нормативне значения показника Км>0,1. Прийнятне 
орієнтовне значення показника встановлюється підприємством 
самостійно i залежить, наприклад, від того, наскільки висока 
щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах. 

Основними показниками, на ocновi яких можна визначи-
ти платоспроможність підприємства, є: коефіцієнт автономії 
(фінансової незалежності), коефіцієнт фінансової стабільності, 
коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт 
фінансового левериджу. 

Коефіцієнт автономії (Ка) – показник, який характеризує 
частку власних активів у загальній cyмі всіх активів підприєм-
ства, розраховується діленням суми власного капіталу на вар-
тість майна підприємства. 

Мінімальне (нормативне) значення коефіцієнта автономії 
Ка>0,5. Таке значения цього показника дає змогу припустити, 
що вci зобов'язання підприємства можуть бути покриті влас-
ними активами. Збільшення коефіцієнта автономії свідчить 
про більшу фінансову незалежність, підвищення гаранта по-
гашення підприємством своїх зобов'язань. Отже, що більший 
коефіцієнт автономії, то кращий фінансовий стан підприєм-
ства. 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кф.с.) – показник, 
який характеризується відношенням власних i позикових кош-
тів підприємства, тобто він показує, скільки позикових коштів 
залучило підприємство в розрахунку на 1 грн, вкладених в ак-
тиви власних коштів. 

Значения показника Кф.с>1 є нормативним. Перевищен-
ня власних коштів над позиковими свідчить про те, що під-
приємство має стійкий фінансовий стан i відносно незалежне 
від зовнішніх фінансових джерел. 
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Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Квл.к.) – 
показник, який характеризує рівень забезпеченості підприєм-
ства власними джерелами формування оборотних активів, тоб-
то показує, скільки власних джерел формування оборотних 
активів підприємства припадає на одиницю цих активів. Ро-
зраховується цей коефіцієнт за даними балансу підприємства 
за відповідний період у такому порядку: від підсумку за пер-
шим розділом пасиву балансу віднімається підсумок за пер-
шим розділом активу й отримана різниця ділиться на суму 
підсумку другого розділу активу балансу, тобто розрахована 
фактична наявність власних джерел формування обігових 
коштів ділиться на фактичну вартість наявних обігових 
коштів. 

Значення показника Квл.к.>0,1 визначає достатній piвень 
забезпеченості піприємства власними коштами. Це свідчить 
про те, що наявні оборотні активи підприємства покриваються 
власними джерелами. Збільшення коефіцієнта забезпеченості 
означатиме, що у підприємства є надлишкові джерела фор-
мування оборотних активів, а його зниження свідчить про не-
стачу цих джерел. В обох випадках фінансовий стан підприєм-
ства буде нестійким. 

Коефіцієнт фінансового левериджу (Кф.л.) характери-
зується відношенням довгострокових зобов'язань i джерел 
власних коштів підприємства, тобто показує, скільки дов-
гострокових зобов'язань припадає на одиницю джерел власних 
коштів. Нормативне значения показника: Кф.л.<1. У цьому 
разі фіансовий стан підприємства відносно нормальний. 

Підвищення рівня платоспроможності підприємства за-
лежить від поліпшення результату його виробничої i ко-
мерційної діяльносі. Разом із цим надійний фінансовий стан, а 
отже, i його ліквідність та платоспроможніть залежать також 
від раціональної організації використання фінансових 
pecypciв. Тому в умовах ринкової економіки доцільно 
здійснювати не тільки оцінку aктивів i пасивів балансу, а та-
кож i поглиблений щоденний аналіз стану i використання гос-
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подарських засобів. Інформаційною базою для такого аналізу є 
дані управлінського обліку. 

Для встановлення платоспроможності підприємства 
перш за все вивчається структура балансу [9]. Вона може бути 
визнана незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, 
якщо: 

а) загальний коефіцієнт лiквiднocтi на кінець звітного 
періоду має значення нижче нормативного (1,5); 

б) коефіцєнт забезпеченості власними оборотними ко-
штами на кінець звітного періоду має значення нижче норма-
тивного (0,3). 

Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується за фор-
мулою 

Кл = (ПА – Р) / (ПП – Д) ,  (1) 
де ПА – поточні активи; 

Р – витрати майбутніх періодів; 
ПП – поточні пасиви; 
Д – доходи майбутніх періодів. 
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними кошта-

ми розраховується за формулою 

Кз = (ПА – ПП) / ПΔ.  (2) 
У кожного підприємства для забезпечення нормального 

процесу виробництва має бути віповідна кількість оборотних 
активів. Розмір цих активів на певному підприємстві пов'яза-
ний як з обсягом виробництва, так i зi швидкістю їx обороту. 
Розширення обсягів виробництва потребує збільшення обіго-
вих коштів. Прискорення ж оборотності оборотних активів, 
навпаки, призводить до зменшення їх кількості, що необхідна 
для забезпечення нормального процесу виробництва. В остан-
ньому випадку підвищується ефективність використання обо-
ротних активів, які вкладаються у виробництво. Тому аналіз 
забезпеченості підприємства обіговими коштами й ефектив-
ності їх використання має суттєве значення для оцінки фінан-
сового стану піприємства. 
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Забезпеченість підприємства власними оборотними ак-
тивами визначається порівнянням їx фактичної наявності, що 
визначається за балансом на відповідну звітну дату, зi вста-
новленим нормативом (плановою потребою). При перевищен-
ні фактичної наявності над встановленим нормативом у під-
приємства утворюється надлишок власних оборотних активів, 
а при перевищенні встановлених нормативів над фактичною 
наявністю оборотних активів, навпаки, утворюється їx нестача. 
Наявність як надлишку, так i нестачі оборотних активів нега-
тивно впливає на фінансову діяльність підприємства, його 
фінансовий стан. Тому чітка організація оборотних активів, 
дотримання відповідності фактичної їх наявності встановле-
ному нормативу сприяють стабілізації фінансового стану 
підприємства. 

Однією з найважливіших характеристик фінансового 
стану будь-якого підприємства є його фінансова стійкість. Во-
на пов'язана зі ступенем залежності від кредиторів i інвесторів 
та характеризується співвідношенням власних i позикових 
коштів, тобто під фінансовою стійкістю підприємства ро-
зуміють забезпечення запасів i витрат джерелами коштів для їх 
формування. 

Фінансова стійкість підприємства – це такий його стан,  
коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупають-
ся за рахунок грошових надходжень від господарювання, а от-
риманий прибуток забезпечує самофінансування та незалеж-
ність підприємства від зовшнішніх залучених джерел фор-
мування активів. Визначається фінансова стійкість відношен-
ням вартості матеріальних оборотних активів (зaпaciв та вит-
рат) до величини власних та позикових джерел коштів для їх 
формування [10,  с. 283]. 

Отже, на нашу думку, фінансова стійкість – це такий 
стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній 
для погашення зобов'язань, тобто підприємство платоспро-
можне. 

Фінансова стійкість передбачає здатність підприємства 
зберігати заданий режим функціонування за найважливішими 
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фінансово-економічними показниками. Вона може розгляда-
тися як результативна категорія, що характеризує рівень стій-
кості роботи підприємства, його здатність забезпечити 
стабільні техніко-економічні показники й ефективно адаптува-
тися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 
Рівень фінансової стійкості впливає i на можливості підприєм-
ства. Визначення меж фінансової стійкості належить до 
найбільш важливих економічних проблем, тому що недостатня 
фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності 
підприємства й відсутності зacoбiв для розвитку виробництва, 
а надлишкова буде перешкоджати розвитку, формуючи на 
підприємстві зайві запаси i резерви. 

Фінансова стійкість має характеризуватися таким станом 
фінансових pecypciв, який відповідає вимогам ринку, а їх 
розподіл i використання мають забезпечувати розвиток підп-
риємства на основі зростання прибутку й капіталу при збере-
женні платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. 
Зміна ж стану pecypciв у фінансово стійкого підприємства не 
має призвести до зміни обраної ним стратегії. 

З eфeктивнicтю виробничо-господарської дяльності 
підприємства пов'язана його фінансова стійкість. Однак необ-
хідно зазначити, що стійсть того чи iншого піприємства не 
завжди є наслідком недостатньої ефективності його діяльності. 
У хиткому стані може опинитися й ефективно функцюнуюче 
підприємство. Криза може бути результатом недостатньо ви-
сокого рівня менеджменту, прояву впливу яких-небудь 
несприятливих факторів (наприклад, неплатоспроможність 
замовника). Внутрішня стійкість підприємства відображає та-
кий стан його трудового потенціалу, матеріально-речової й 
вартісної (грошової) структур виробництва i таку його ди-
наміку, при якій забезпечуються стабільно високі натурально-
речові й фінансові результати функціонування підприємства. 
В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства ле-
жить своєчасне та гнучке управління внутрішніми й 
зовнішніми факторами його діяльності. 
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У свою чергу, зовнішню щодо суб'єкта господарювання 
стійкість слід визначати на основі стабільності економічного 
середовища, у рамках якого здійснюються його операції. Вона 
досягається відповідним макроекономічним регулюванням 
ринкової економіки. 

Можливе й виділення так званої спадкової стійкості, яка 
визначається наявністю певного запасу міцності, досягнутого 
підприємством за період його попередньої діяльності, i яка за-
хищає від впливу несприятливих дестабілізуючих факторів. 

Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена 
лише за умови стабільної реалізації (звичайно, своєчасної 
оплати за поставлену продукцію, надані послуги, виконані ро-
боти) й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб вико-
нати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з по-
стачальниками, кредиторами, працівниками тощо. Іншими 
словами, загальна стійкість підприємства передбачає такий 
рух його грошових потоків, який забезпечує постійне переви-
щення доходів над витратами. Саме така ситуація виявляє 
зміст фінансової стійкості, яка є головним компонентом (умо-
вою) загальної стійкості підприємства. 

Фінансова стійкість відображає такий стан його фінансо-
вих pecypciв i такий ступінь їх використання, при якому 
підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне забезпечи-
ти безперебійний процес виробництва й реалізації продукції, а 
також витрати на його розширення й оновлення. 

Значний практичний інтерес мають кількісні характери-
стики фінансової стійкості підприємства, тобто питання – при 
яких саме показниках фінансовий стан підприємства можна 
вважати стійким. Фінансовий стан підприємства можна вважа-
ти стійким, якщо воно власними оборотними коштами покри-
ває не менш як 50% фінансових pecypciв, необхідних для 
здійснення господарської діяльності, ефективно й цілеспрямо-
вано використовує фінансові ресурси, дотримується фінансо-
вої, кредитної й розрахункової дисципліни, тобто платоспро-
можне. 
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У підприємства, що має низький рівень фінансової стій-
кості, спостерігається спад ділової aктивності, рентабельності 
й віддачі наявних активів. Збитковість фінансово-
господарської діяльності свідчить про те, що підприємство пе-
ребуває під загрозою банкрутства. Однак це не означає, що 
будь-яке збиткове підприємство негайно збанкрутує. Збит-
ковість може бути тимчасовою, i не виключено, що керів-
ництво й менеджери підприємства знайдуть ефективні рішен-
ня й виведуть підприємство з фінансової кризи. Проте i на-
явність високої фінансової стійкості не гарантує захист від 
банкрутства. 

Отже, фінансова стійкість – комплексне поняття, яке пе-
ребуває під впливом різноманітних фінансово-економічних 
процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових 
pecypciв підприємства, результативності їх розміщення й ви-
користання, при якому забезпечується розвиток виробництва 
чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й ак-
тивів, при збереженні плато- та кредитоспроможності. 

Для характеристики фінансової стійкості підприємства 
використовується система абсолютних та відносних показ-
ників. 

Найбільш узагальнюючими абсолютними показниками 
фінансової стійкості є відповідність або невідповідність 
(надлишок або нестача) джерел коштів для формування 
зaпaciв i витрат, тобто різниця між сумою джерел коштів i су-
мою запасів та витрат. 

За рівнем покриття різних видів джерел суми запасів i 
витрат розрізняють такі види фінансової стійкості підприєм-
ства: 

абсолютна стійкість фінансового стану – коли власні 
джерела формування оборотних активів покривають запаси i 
витрати. При цьому наявність власних джерел формування 
оборотних активів визначається за балансом підприємства як 
різниця між сумою джерел власних та прирівняних до них 
коштів i вартістю основних фондів та інших необоротних ак-
тивів; 
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нормальний стійкий фінансовий стан – коли запаси i 
витрати покриваються сумою власних джерел формування 
оборотних активів i довгостроковими позиченими джерелами; 

нестійкий фінансовий стан – коли запаси i витрати по-
криваються сумою власних джерел формування оборотних 
активів, довгострокових позикових джерел, короткострокових 
кредитів i позик; 

кризовий фінансовий стан – коли запаси i витрати не по-
криваються всіма видами можливих джерел їx забезпечення 
(власних, позикових та ін.), підприємство перебуває на межі 
банкрутства. 

Важливого значення для функціонування підприємств в 
умовах ринкової економіки набуває їx фінансова незалежність 
від зовнішніх позикових джерел. Запас джерел власних коштів 
означає запас фінансової стійкості підприємства за умови, що 
його власні кошти перевищують позикові. 

Стійкість фінансового стану підприємства оцінюється 
щодо власних i позикових коштів за темпами нагромадження 
власних коштів у результаті поточної фінансової діяльності, 
достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів вла-
сними джерелами. 

Фінансова стійкість підприємства характеризується сис-
темою фінансових коефіцієнтів, які розраховуються як відно-
шення абсолютних показників активу й пасиву балансу. Порів-
няння цих коефіцієнтів із базисними величинами (середньо-
галузевими, показниками фінансово стійкіших підприємств, 
оптимально розрахованими) дає можливість встановити міру 
фінасової стійкості аналізованого підприємства. 

Основними показниками, які характеризують фінансову 
стійкість підприємства, його незалежність від позикових кош-
тів, є коефіцієнти: автономії, забезпеченості власними кошта-
ми, фінансової залежності, відношення позикових i власних 
коштів, маневреності робочого та власного капіталу. 

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) характе-
ризує ринкову стійкість підприємства. Biн характеризується 
відношенням власних джерел до валюти балансу. Теоретичне 
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значення коефіцієнта автономії має бути не менше 0,5. Збіль-
шення показника свідчить про зростання фінансової незалеж-
ності та підвищення підприємством гарантії погашення своїх 
зобов'язань. 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характе-
ризує рівень забезпечення підприємства власними коштами й 
розраховується як відношення суми фактичної наявності дже-
рел власних i прирівняних до них коштів (за винятком сум за-
боргованостей за розрахунками з учасниками, доходів майбут-
ніх періодів, резерву майбутніх витрат i платежів, реструкту-
ризованого боргу) до суми наявних оборотних активів 
підприємства. Фінансовий стан підприємства вважається нор-
мальним, якщо коефіцієнт забезпеченості власними коштами 
більше за 1. 

Для визначення частки активів, що належить до власного 
капіталу, розраховується коефіцієнт фінансової залежності. 
Зростання цього показника в динаміці означає збільшення 
частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Якщо 
його значення наближається до 1 (або 100%), то це означає, що 
власники повністю фінансують своє підприємство. 

Важливим показником, який характеризує фінансову 
стійкість підприємства, є коефіцієнт маневреності власних 
коштів. Biн показує, скільки довгострокових позикових коштів 
використано для фінансування активів підприємства разом  із 
власними коштами. Чим менше позикових коштів залучає 
підприємство для здійснення своєї статутної діяльності, тим 
вища його фінансова стійкість. Тобто цей коефіцієнт показує, 
яка частина власного капіталу використовується для фінансу-
вання поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а 
яка частина капіталізована. Значення цього показника може 
змінюватися залежно від структури капіталу й галузевої при-
належності підприємства (норматив – 0,4-0,6). 

Щоб визначити фінансову стійкість підприємства, можна 
додатково розраховувати й показники: концентрації залучено-
го капіталу, фінансування, довгострокового залучення позико-
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вих коштів, забезпеченості запасів, забезпеченості оборотних 
коштів, короткострокової заборгованості. 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує 
частку залучених коштів у формуванні активів. Оптимальне 
значення коефіцієнта концентрації залученого капіталу < 0,5. 

Коефіцієнт фінансування показує, скільки власних 
коштів піприємства припадає на одну гривню позикових. 
Нормативне значення коефіцієнта фінансування > 1. 

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 
характеризує структуру капіталу. 

Коефіцієнт забезпеченості запасів показує, яка частка 
матеріальних обігових коштів фінансується за рахунок власно-
го обігового капіталу, має оптимальне значення > 0,8. 

Коефіцієнт забезпеченості oбігових коштів показує, яка 
частка власних коштів підприємства вкладена в обіговий 
капітал. Оптимальне значення коефіцієнта забезпеченості 
обігових коштів > 0,5. 

Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає 
частку поточних зобов'язань пдприємства в загальній cyмі зо-
бов'язань. 

Висновки. Професійне управління фінансами потребує 
глибокого аналізу, що дозволяє найбільш точно оцінити не-
визначеність ситуації за допомогою сучасних кількісних мето-
дів дослідження. У зв'язку із цим істотно зростає пріоритет i 
роль аналізу фінансового стану, основним змістом якого є 
комплексне системне вивчення фінансового стану підприєм-
ства i факторів його формування з метою оцінки ступеня 
фінансових ризиків i прогнозування рівня прибутковості 
капіталу. 

Ліквідність підприємства полягає в тому, як швидко во-
но може продати свої активи, одержати кошти й погасити за-
боргованість перед постачальниками i банком щодо повернен-
ня кредитів, перед бюджетом та позабюджетними централізо-
ваними фондами зi сплати податків та платежів, перед праців-
никами з виплати заробітної плати тощо. 
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Підприємство вважається платоспроможним, якщо його 
загальні активи перевищують поточні. Нездатність підприєм-
ства задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів, сплати 
платежів у бюджет, позабюджетні фонди тощо у зв'язку з пе-
ревищенням зобов`язань над вартістю майна й інших активів 
характеризує його неплатоспроможність або неспроможність. 

Підвищення рівня платоспроможності підприємства за-
лежить від поліпшення результатів його виробничої та комер-
ційної діяльності. Разом із тим надійний фінансовий стан, а 
отже, і його ліквідність та платоспроможність залежать від ра-
ціональної організації використаних фінансових ресурсів. То-
му в умовах ринкової економіки доцільно здійснювати не 
тільки аналіз активів і пасивів балансу, а також і поглиблений 
аналіз стану і використання господарських засобів. Інфор-
маційною базою для такого аналізу є дані управлінського 
обліку. 

Фінансова стійкість відображає такий стан його фінансо-
вих pecypciв i такий ступінь їх використання, при якому 
підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне забезпечи-
ти безперебійний процес виробництва й реалізації продукції, а 
також витрати на його розширення й оновлення. 
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О.В. Аборчі  

АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Досвід свідчить, що розвиток національної промислово-
сті тісно пов'язаний із процесами у банківській системі. Ви-
кликане це тією обставиною, що лише за умови стабільного 
функціонування фінансового сектору, ядром якого є банки, 
можливе стійке й ефективне функціонування промислових  
підприємств, тому що вони через кредитні та інвестиційні ме-
ханізми тісно пов’язані з банківської системою. Також вар- 
 

 О.В. Аборчі, 2013  
 

то пам’ятати, що продуктивність та ефективність української 
промисловості завжди залежали від загальної макроекономіч-
ної ситуації в країні, а вона, у свою чергу, детермінована ста-
ном справ у фінансовому та банківському секторі.     
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