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критерІї ОцІнЮВання І ПрОгнОзуВання фІнансОВОгО стану  
та результатІВ дІяльнОстІ ПІдПриЄМстВа

анотація. У статті розглянуто критерії оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів 
діяльності підприємства. Дана стаття присвячена вивченню фінансового аналізу діяльності підприєм-
ства в умовах економічної нестабільності, яка існує нині на території держави. Авторами розглянуто та 
проаналізовано сутність, ціль, головні прийоми та методика проведення фінансового аналізу, в контексті 
фінансового стану та результатів діяльності підприємства, яка виступає необхідною складовою апарату 
управління задля підтримки фінансової незалежності підприємства в період кризи. Також розглянуто-
види фінансового аналізу. Наведено характеристику основних методів фінансового аналізу діяльності 
підприємства. Визначено переваги та недоліки окремих методів фінансового аналізу діяльності підпри-
ємств. Досліджено роль фінансового аналізу в системі антикризового управління підприємством. Наведе-
но низку рисунків та таблиць, дослідженими авторами.
ключові слова: оцінювання, прогнозування, фінансовий стан, діяльність підприємства, фінансовий 
аналіз, ліквідність, платоспроможність, рентабельність, фінансова стійкість.
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crIterIa fOr eValuatIOn anD fOrecastIng Of fInancIal status  
anD results Of enterPrIse actIVIty

summary. The criteria of estimation and forecasting of financial status and results of activity of the enterprise 
are considered in the article. This article is devoted to the study of the financial analysis of the activity of the 
enterprise in the conditions of economic instability that exists today in the territory of the state. The authors 
examined and analyzed the nature, purpose, main techniques and methods of conducting financial analysis 
in the context of the financial status and performance of the enterprise, which acts as a necessary component 
of the management apparatus to maintain the financial independence of the enterprise in times of crisis.  
Financial analysis is part of an overall, complete analysis of financial business activity. Another component is 
production management analysis, also called "economic analysis". But it is necessary to distinguish economic 
analysis in a general sense (as an analysis of economics at the micro and macro levels) from economic analysis 
in a narrow sense (as a production management analysisonly at the micro level), so the authors carried out this 
study in their work. Financial analysis is based on analysis and management financial resources of economic 
entities. In order for an enterprise to survive in the face of fierce competition and be profitable and profitable, 
management must have a methodology of financial analysis, have a certaininformation base for its conduct 
and the appropriate qualifications to put this methodology into practice. Financial analysis is one of the most 
important management functions. Types of financial analysis are also considered. The description of the main 
methods of financial analysis of the enterprise. The advantages and disadvantages of individual methods of 
financial analysis of the activity of enterprises are determined. The role of financial analysis in the system of 
crisis management of the enterprise is investigated. A series of figures and tables are provided by the authors 
and the conclusions of the study are outlined.
Keywords: valuation, forecasting, financial condition, activity of the enterprise, financial analysis, liquidity, 
solvency, profitability, financial stability.

Постановка проблеми. Стабільність фі-
нансового стану підприємства в умовах 

ринкової економіки обумовлена значною мірою 
його грошових потоків, фінансових результатів, 
рентабельністю підприємства, його кредито-
спроможністю. Показники, які характеризують 
ділову та інвестиційну привабливість залежать 
від широти ринків збуту продукції, його ділової 
репутації (іміджу), ступеня виконання плану за 
основними показниками господарської діяль-
ності, рівня ефективності використання ресурсів 
(капіталу) і стабільності економічного зростання.
Таким чином, об'єктивна необхідність подальшо-
го розвитку теоретичних і методико-прикладних 
основ і практична значущість прогнозування 
фінансового стану підприємства, якій належить 
суттєва роль у забезпеченні його стабільного фі-
нансового стану й обумовили актуальність і до-
цільність вибору даної теми дослідження.

Тому необхідно мати широке поняття,значення 
та необхідність комплексної оцінки фінансового 
стану підприємства

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Фінансовій аналіз виступає досить важли-
вим важелем кожного підприємства. Ось тому 
велика кількість вітчизняних та зарубіжних 
вчених присвячують свої роботи цій темі, серед 
яких доцільно виділити праці: М.О. Юнацький, 
І.П. Ткаченко, Ю.В. Ковтуненко, І.П. Косарєва, 
Р.К. Шурпенкова, І.З. Адамова, Л.О. Волощук, 
О.І. Цмоць, О.Ф. Томчук та інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нині існує велика кіль-
кість наукових праць, збірників, видань, де 
описано доцільність фінансового аналізу, особ-
ливо у сфері фінансового стану, рентабельнос-
ті, висвітлені проблеми та їх усунення.В умовах 
ринкової економіки важливою вихідною основою 
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для прийняття управлінських рішень є резуль-
тати фінансового аналізу,проте на сьогоднішній 
день в ринковій економіці, виникають питання, 
які постійно потребують додаткового досліджен-
ня, висвітлення нових завдань та потреб для 
функціонування підприємства.Таким чином, 
об'єктивна необхідність подальшого розвитку те-
оретичних і методико-прикладних основ і прак-
тична значущість прогнозування фінансового 
стану підприємства, якій належить суттєва роль 
у забезпеченні його стабільного фінансового ста-
ну, й обумовили актуальність і доцільність вибо-
ру даної теми дослідження.

формулювання цілей статті. Метою до-
слідження є деталізація оцінки і прогнозуван-
ня фінансового стану та результатів діяльності 
підприємства. Дослідження сутності нинішніх 
проблем оцінки та прогнозування фінансового 
стану підприємства виступає в ролі фінансової 
нестабільності підприємств, що допоможе вияви-
ти пріоритетні чинники впливу на формування 
умов для прийняття дієвих управлінських рі-
шень щодо мінімізації фінансових ризиків під-
приємств та їх своєчасної адаптації до зовнішніх 
змін і тенденцій.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В умовах глобалізації економіки та постійно 
зростаючого рівня вимог до забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства як у коротко– 
так і довгостроковому періодах особливе значен-
ня відіграє проблема формування ефективної 
системи інформаційного забезпечення прийнят-
тя менеджментом управлінських фінансових 
рішень. Базою прийняття таких рішень мають 
бути результати фінансового аналізу та прог-
нозування на майбутнє. Поряд з цим у новітній 
практиці управління корпоративними фінан-
сами помітні тенденції до домінування методів 
фінансового аналізу, прогнозування та оцінці 
стану ефективної діяльності підприємства, спря-
мованих на дослідження об’єкта управління як 
цілісної системи взаємопов’язаних фінансових 
відносин.

Під прогнозуванням фінансового стану 
О.І. Цмоць розуміє передбачення обсягу та розмі-
щення фінансових ресурсів підприємства на пев-
ний термін наперед шляхом вивчення динаміки 
розвитку підприємства як суб’єкта господарської 
діяльності на фоні реалій економічного життя 
суспільства і держави [1, с. 349].

Р.К. Шурпенкова в своєму досліджені зазна-
чила, що економічне прогнозування фінансового 

стану – це процес розроблення науково обґрун-
тованого судження щодо перспектив розвитку 
певного економічного явища, що ґрунтується на 
наукових методах пізнання і використанні всієї 
сукупності методів, засобів і способів економічної 
діагностики. Воно, з одного боку, передує плану-
ванню, а з другого – є його складовою частиною, 
оскільки використовується на різних стадіях 
стратегічного управління, а саме на стадії аналі-
зу середовища, визначення передумов для фор-
мування стратегій, їх реалізації [2, с. 33].

Розглядаючи питання, стосовно сутності прог-
нозування необхідно виокремити окремі катего-
рії аналізу прогнозу (табл. 1).

Прогнозування ефективної фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства в сучасних 
умовах розвитку ринкових відносин необхідно 
для оцінки поточного фінансово-економічного 
стану, але майбутні його зміни з урахуванням 
залежать всіх різних факторів внутрішнього і зо-
внішнього середовища.

Найважливішими функціями прогнозування 
в системі аналізу є [2, с. 33]: 

– визначення можливих цілей і напрямів роз-
витку об’єкта прогнозування; 

– оцінка соціальних, економічних, наукових, 
технічних та екологічних наслідків реалізації 
кожного з можливих варіантів розвитку об’єктів 
прогнозу; 

– визначення змісту заходів щодо забезпечен-
ня реалізації можливостей і послаблення загроз 
кожного з можливих варіантів розвитку прогно-
зованих подій;

– оцінка необхідних витрат і ресурсів для 
впровадження розроблених заходів і наслідків 
щодо обмежень у системі «час – гроші».

Від прогнозування можна очікувати різні ре-
зультати, адже воно може відбуватисяна основі 
певних сценаріїв розвитку подій (табл. 2). 

При цьому прогнозування переслідує мету 
створення інформаційної бази для вибору 
оптимального шляху розвитку в майбутньому. 
Воно не лише виявляє об'єктивні тенденції (як 
позитивні,так і негативні) процесу розвитку для 
визначення майбутнього стану, але й надає ін-
формацію для розробки заходів щодо прийняття 
управлінських рішень для виникнення бажаних 
тенденцій [3].

І.З Адамова, дослідивши сутність економіч-
ного прогнозування з позицій ймовірнісно-ста-
тистичного підходу, наголошує що воно полягає 
у зменшенні ступеня невизначеності майбутньо-

Таблиця 1
характеристика прогнозування фінансового стану підприємства

№ 
з/п критерій Прогноз

1 Задачі передбачення перспектив зміни різних факторів, що впливають на діяльність підприємства

2 Функції аналіз і оцінка тенденцій зміни процесів і явищ для виявлення альтернатив 
розвитку об'єкту на перспективу

3 Самостійність більш незалежне поняття, ніж планування, але через останнє реалізується 
управлінський аспект прогнозування

4 Об'єкт об'єктом може виступати будь-яке явище або процес
5 Альтернативність може бути поліваріантним
6 Логіка припущення (думка) про стан об'єкту в майбутньому може бути істинним або помилковим
7 Терміни коригуються залежно від цілей прогнозування

Джерело: розроблено авторами за даними [3]
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го шляхом обмеження області можливих станів 
системи або об’єкта. Ефективність прогнозуван-
ня фінансового стану підприємства значною мі-
рою залежить від дотримання послідовності всіх 
його етапів (рис. 1).

Практичне забезпечення такої потреби здій-
снюється проведенням зведеного дослідження 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта гос-
подарювання – комплексного фінансового ана-
лізу та прогнозування. Функціонально-органі-
заційна структура комплексного фінансового 
аналізу представлена на рис. 2. 

Виступаючи формою організації фінансового 
аналізу, комплексний фінансовий аналіз част-
ково використовує спільні принципи та методи, 
однак характеризується реалізацією суттєво ін-
шої функціонально-організаційної структури мо-
делі дослідження фінансів підприємства. Тому 
І. П. Ткаченко вважає, що доцільно зупинитися на 
вивченні структури моделі комплексного фінан-
сового аналізу більш докладно. Системо-утворюю-
чим елементом моделі комплексного фінансового 
аналізу є мета організації та проведення аналі-
зу, від чіткості формулювання якої залежить як 
ефективність усієї моделі аналізу, так і достовір-
ність результатів дослідження [5, c. 200].

Л.О. Волощук зазначає, що фінансовий 
аналіз – спосіб акумулювання, трансформації 
та використання зібраної інформації фінансово-
го характеру, яка має на меті надання оцінки ре-
троспективному і перспективному фінансовому 
стану підприємства; розкриття ймовірних темпів 
розвитку господарства з позицій їх фінансового 
забезпечення; передбачення положення підпри-
ємства на ринку капіталу [6].

На рис. 3 визначенні основні сфери оцінки 
фінансового аналізу на підприємстві. Інформа-
ційною базою для розрахунку даних показників 

фінансового аналізу є дані річної фінансової звіт-
ності підприємства: Баланс, Звіт про фінансові 
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт 
про власний капітал, дані статистичної звітності 
та інші оперативні дані підприємства [7].

Водночас, вважаємо, що найбільш пристосо-
ваним видом аналітичного процесу з розгляну-
тих є комплексний аналіз (табл. 3). 

Наведена в таблиці 1 інформація свідчить 
про складний, багатогранний процес виконан-
ня аналізу фінансового стану підприємства. Для 
його практичної реалізації потребується не тіль-
ки час, статистична інформація, але й методичні 
підходи до виконання аналізу, розроблення мо-
делей та інтегрованих показників для виконан-
ня аналізу фінансового стану підприємства [8].

Важливість фінансового аналізу полягає 
в тому, що він є основою розроблення фінансо-
вої політики підприємства, засобом визначення 
недоліків у його функціонуванні та ухваленні 
управлінських рішень, спрямованих на підви-
щення ефективності фінансової діяльності під-
приємства оскільки дає змогу: 

− вишукувати резерви покращення фінансо-
вого стану підприємства; 

− об’єктивно оцінювати раціональність вико-
ристання усіх видів фінансових ресурсів; 

− своєчасно вживати заходів, спрямованих 
на підвищення платоспроможності, ліквідності 
та фінансової стійкості підприємства; 

− забезпечувати оптимальний виробничий та со-
ціальний розвиток колективу за рахунок викорис-
тання виявлених у результаті аналізу резервів; 

− забезпечити розроблення плану фінансово-
го оздоровлення підприємства [9].

Однією з основних складових комплексного 
фінансового дослідження є аналіз фінансових 
результатів діяльності підприємства. Залежно 

Таблиця 2
характеристика сценаріїв розвитку подій при прогнозуванні

№ 
з/п назва сценарію характеристика сценарію

1 Оптимістичний сценарій Передбачає виконання всіх умов прогнозування, закладених фінансовим 
менеджером.

2 Реалістичний сценарій Передбачає виконання лише частини найбільш можливих для реалізації 
умов прогнозування, закладених фінансовим менеджером.

3 Песимістичний сценарій Показує, що буде з підприємством, якщо існуючі тенденції не змінювати.
Джерело: розроблено авторами за даними [3]

 

1 етап Постановка мети 

Вибір об’єкта, стан якого підлягає перспективній оцінці 2 етап 

3 етап Оцінка інформаційного забезпечення прогнозування 

4 етап Розгляд і вибір методу прогнозування 

5 етап Побудова прогнозних моделей 

6 етап Практична реалізація отриманих результатів 

рис. 1. Послідовність прогнозування фінансового стану підприємства
Джерело: розроблено авторами за даними [4]
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Мета позиціонування підприємства на цільовому ринку 

Завдання  ідентифікація фінансово-економічного потенціалу 
підприємства 

Об’єкт  підприємство як економічна особа  
(цілісний майновий комплекс) 

Суб’єкти  

Інформаційні 
та рейтингові 

компанії 

Виконавці  Замовники 

менеджмент 

власники 

кредитори 

інвестори 

держава 

Аналітичні 
служби 

підприємства 

Аналітичні 
служби 

замовника 

Консалтингові 
компанії 

Методи 

математичні статистичні економетричні 

Результати  кількісний показник фінансово-економічного потенціалу 
підприємства 

рис. 2. функціонально-організаційна структура комплексного фінансового аналізу
Джерело: розроблено авторами за даними [5]

 

Фінансовий аналіз підприємства оцінює: 

майновий та фінансовий стан підприємства; 

стан ризику діяльності підприємства як наявність перспективи  
розрахунку своїх зобов’язань перед третіми особами; 

оцінку достатності власного капіталу для поточного функціонування  
діяльності підприємства і довгострокових інвестицій; 

наявність потреби в додаткових джерелах фінансування  
та їх раціональне залучення; 

здатність підприємства до примноження власного капіталу  
та його раціонального розподілу та використання; 

доцільність вибору тих чи інших інвестицій тощо. 

рис. 3. Основні сфери оцінки фінансового аналізу діяльності підприємства
Джерело: розроблено авторами за даними [7]

від мети проведення та виділених кваліфікацій-
них ознак розрізняють декілька форм аналізу 
фінансових результатів діяльності підприємства. 
Основні з них подано у таблиці 4.

І.П. Ткаченко наголошує, що існує також де-
кілька напрямів аналізу фінансових результатів 

підприємства. Перелік основних напрямів нада-
ний у таблиці 5.

У сучасних умовах постає питання щодо уза-
гальнення результатів дослідження окремих 
фінансових аспектів операційної, інвестицій-
ної та фінансової діяльності підприємства, а 
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також дотримання всіма учасниками комплек-
сного фінансового аналізу певної процедури 
його проведення. 

Аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємства дозволяє дати оцінку темпів зрос-
тання прибутку як в цілому по підприємству за 
певний період, так і за кожною його складовою; 
вивчити вплив суб'єктивних і об'єктивних фак-

Таблиця 3
сутнісні особливості комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства

№ 
з/п напрями аналізу: сутність

1 фінансових результатів діяльності 
Аналіз рівня, динаміки і структури прибутку – 
основного показника, що характеризує результат 
діяльності підприємства; оцінювання факторів, що 
його визначають

2 потоку грошових коштів 
Аналіз джерел та напрямів використання коштів. 
Аналіз достатності коштів для ведення поточної 
фінансової діяльності. Аналіз достатності коштів 
для ведення інвестиційної діяльності

3 фінансового стану 

Загальний аналіз фінансового стану, зокрема аналіз: 
– фінансової стійкості;
 – ліквідності та платоспроможності;
 – ділової активності;
 – оборотності запасів, кредиторської та 
дебіторської заборгованості – аналіз рентабельності

4 ефективності діяльності Динаміка показників прибутку, рентабельності та 
ділової активності

5 ефективності інвестиційних проектів Оцінювання ефективності реалізації інвестиційних 
проектів підприємства

6 визначення сутності та завдань комплексного 
фінансового аналізу; формулювання сутності й завдань

7 визначення інформаційної бази комплексного 
аналізу та системи вимог до неї; 

створення інформаційної системи для 
комплексного аналізу

8
визначення особливостей побудови моделі 
оброблення вхідної інформації відповідно до 
специфіки об’єкта дослідження; 

розроблення моделі оброблення інформації для 
виконання комплексного фінансового аналізу

9
визначення цільового елемента комплексного 
фінансового аналізу – інтегрованого показника 
оцінювання фінансового стану підприємства; 

розроблення інтегрованого показника 
комплексного фінансового аналізу фінансового 
стану підприємства

10 визначення комерційної надійності підприємства 
об’єкта дослідження; 

розрахунок показників комерційної надійності 
підприємства

11 визначення ймовірності банкрутства підприємства; обґрунтування ймовірності банкрутства 
підприємства

12
визначення майбутніх трендів фінансово-господарської 
діяльності підприємства на основі інтерпретації 
результатів комплексного фінансового аналізу 

прогнозування тенденцій розвитку фінансового 
стану підприємства

Джерело: розроблено авторами за даними [8]

Таблиця 4
Основні форми аналізу фінансових результатів підприємства

№ 
з/п Ознаки форми аналізу

1 За об'єктами дослідження ♦ аналіз формування прибутку; 
♦ аналіз розподілу і використання прибутку

2 За суб'єктами дослідження ♦ зовнішній аналіз; 
♦ внутрішній аналіз

3 За ступенем деталізації 
♦ аналіз прибутку по підприємству; 
♦ аналіз прибутку за центрами відповідальності; 
♦ аналіз прибутку окремої операції

4 За обсягом дослідження ♦ повний аналіз прибутку; 
♦ тематичний аналіз прибутку;

5 За періодами проведення
♦ попередній аналіз прибутку; 
♦ оперативний аналіз прибутку; 
♦ ретроспективний аналіз прибутку; 
♦ прогнозний аналіз прибутку

Джерело: розроблено авторами за даними [5]

торів на зміну прибутку та визначити рівень їх 
впливу; виявити резерви збільшення прибут-
ку. Оцінка фінансових результатів починається 
з аналізу динаміки й структури доходів і витрат, 
що дає можливість одержати найбільш загальне 
подання про фактори, що зробили вплив на їхнє 
формування. Далі необхідно проаналізувати ди-
наміку показників прибутку підприємства. Ана-
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Таблиця 5

Основні напрямки аналізу фінансових результатів підприємства
№ 
з/п напрямок аналізу Види аналізу

1 Горизонтальний аналіз

♦ порівняння показників прибутку звітного періоду з показниками попереднього 
періоду; 
♦ порівняння показників прибутку звітного періоду з показниками аналогічного 
періоду минулого року; 
♦ порівняння показників прибутку за ряд попередніх періодів

2 Вертикальний аналіз 

♦ структурний аналіз прибутку за видами діяльності; 
♦ структурний аналіз прибутку за видами продукції; 
♦ структурний аналіз доходів за видами діяльності; 
♦ структурний аналіз витрат за видами діяльності; 
♦ структурний аналіз використання прибутку

3 Порівняльний аналіз

♦ порівняльний аналіз показників прибутку підприємства з середньогалузевими 
значеннями; 
♦ порівняльний аналіз показників прибутку підприємства з контрагентами; 
♦ порівняльний аналіз показників прибутку окремих центрів відповідальності;
♦ порівняльний аналіз показників прибутку підприємства із запланованим

Джерело: розроблено авторами за даними [5]

ліз проводиться методом порівняння фактичних 
даних за звітний період зі звітними даними за 
попередній період.

Таким чином, можна навести низку рекомен-
дацій щодо процесу прогнозування фінансових 
результатів діяльності на підприємстві [2, с. 35]:

– щоб якісно оцінити тенденції майбутнього пе-
ріоду, потрібен великий масив інформації про ре-
зультати діяльності підприємства в минулому. Це 
дасть можливість підвищити точність прогнозу;

– прогнозування результатів діяльності під-
приємства обов’язково має здійснюватися з по-
дальшим проведенням перспективної фінансо-
вої діагностики, адже прогноз не має зводитися 
тільки до розрахунку орієнтирів, що мають кіль-
кісне вираження. Під ним також потрібно розу-
міти метод пошуку оптимальних стратегічних 
дій для підприємства; 

– для зменшення величини похибки прогнозу-
вання слід ураховувати ймовірні зміни в зовніш-
ньому середовищі підприємства та інші чинни-
ки, які впливають на його діяльність і не можуть 

бути ним усунені чи послаблені (наприклад, тем-
пи інфляції, зміни в податковому і митному зако-
нодавстві, активні дії конкурентів тощо); 

– при прогнозуванні доцільно використову-
вати метод сценаріїв і розглядати не лише най-
більш імовірне значення певного показника, а 
й те значення, що матиме місце за крайнього 
несприятливого і крайнього сприятливого стані 
в середовища.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Отже, можна виділити, що критерії 
оцінювання і прогнозування фінансового стану 
та результатів діяльності підприємства виступа-
ють основним інструментарієм і гарантією стій-
кого функціонування підприємства. Фінансова 
стійкість залежить від правильно розподілених 
коштів та економічно-врегульованого викорис-
тання фінансів у процесі господарської діяльнос-
ті. В той же час прогнозування виступає основою 
розроблених прогнозів на майбутнє щодо еко-
номіки підприємства у цілому та його окремих 
структурних підрозділів. 
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