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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ: МЕТОДИЧНИЙ  
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

 
В статті розглянуті проблемні питання фінансового аналізу суб’єкту господарювання 
задля забезпечення прийняття обґрунтованих і виважених управлінських рішень, що є  
особливо актуальними в існуючих економічних умовах країни. 
 
Subjects of management financial analysis problem issues are considered in the article for 
proved and weighed administrative soultions securing that especially topical in existing 
economic conditions of the country. 
 

Вступ. Поточні реалії фінансово-економічного стану суб’єктів 
господарювання (СГ), незалежно від галузевої належності, свідчать про 
значний спад їх діяльності. Тому найважливішими завданнями для фахівців є 
вибір пріоритетів їх фінансового оздоровлення, вибору напрямків розвитку й 
методів оцінки фінансового стану, визначення стратегії розвитку й способів її 
реалізації. Задля цього суб’єктами господарювання має проводитись певна 
аналітична робота, яка потребує ефективного, зрозумілого методичного 
забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансового 
аналізу на основі звітності підприємства, з використанням множини 
різноманітних коефіцієнтів, досить поширено розглядається в роботах 
вітчизняних і зарубіжних вчених [1-3,6]. Слід зауважити, що значення 
рекомендованих критичних рівнів коефіцієнтів в роботах науковців мають 
певні розбіжності, крім того, практично не встановлені їх значення, що 
відповідають галузевим особливостям. Пропоновані методичні підходи до 
проведення фінансового аналізу потребують певної кваліфікації і розуміння 
бізнес-процесів, виливаються в трудомісткий процес  аналітичної роботи, 
тоді як (виходячи з об’єктивних умов) прийняття обґрунтованих 
управлінських  рішень потребує  ефективних нескладних розрахунків.  

Мета i постановка задачі. Фінансовий аналіз – це досить складна й 
багатогранна система процедур і методик, але мета статті – дати загальний 
огляд найбільш доступних і простих методів, сформувати алгоритм 
фінансового аналізу суб’єкту господарювання, який дасть можливість 
уніфікувати аналітичну роботу на основі вибору найбільш доцільних 
показників. 

Матеріали та результати дослідження.  Найбільш поширеними в 
літературі є три блоки завдань фінансового аналізу: аналіз ефективності 



діяльності; аналіз фінансових результатів діяльності; аналіз фінансового 
стану підприємства. 

Механізм керування ефективністю діяльності підприємства заснований 
на взаємозв’язку таких факторів як обсяг реалізації; сума й рівень змінних і 
постійних операційних витрат, що можуть розглядатися як основні при 
формуванні суми різних видів прибутку, впливаючи на них можна одержати 
необхідні результати, задля підвищення ефективності діяльності 
підприємства.   

Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» (CVP – аналіз) дозволяє відстежити 
залежність формування фінансових результатів на всіх етапах діяльності СГ, 
може бути застосований як в оперативному, так і стратегічному управлінні 
(рис.1). В процесі аналізу визначається точка беззбитковості; відсоток 
досягнення беззбитковості (відношення фактичної суми реалізації до точки 
беззбитковості); коефіцієнт витратоємності (показує, скільки грн. коштів 
було вкладено для одержання 1 грн. доходу. При беззбитковому рівні 
дорівнює 1, при прибутковій діяльності менше 1, при збитковій діяльності - 
більше 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 - Роль CVP – аналізу в процесі діяльності СГ 
 
Виручку від реалізації умовно можна розділити на дві складові: обсяг, 

який формує точку беззбитковості і запас безпеки – обсяг реалізації, що 
«працює» на одержання прибутку. За інших рівних умов у випадку 
зменшення виручки в рамках запасу безпеки, то беззбитковість вже буде 
забезпечена [5]. 

Розрахунок операційного важелю орієнтований на оцінку перспектив 
росту: на скільки відсотків збільшиться прибуток підприємства при 
збільшенні доходів на 1 %. 

Другий блок припускає визначення абсолютних показників фінансових 
результатів (прибутку від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності, 
прибутку до оподаткування, чистого прибутку) і порівняння їх в динаміці з 

 CVP – аналіз в процесі діяльності дає можливість відповіді на запитання: 

Як зміниться прибуток при збільшенні постійних витрат? 

Як зміниться прибуток при збільшенні обсягу продажів? 

Як зміниться прибуток, якщо скоротити змінні витрати? Як зміниться прибуток, якщо скоротити змінні витрати? 

Який обсяг продукції варто зробити (продати), щоб досягти 
граничної виручки?

Якою повинна бути ціна реалізації продукції для одержання 
бажаного розміру прибутку?



попередніми (чи бюджетними) показниками та визначення  відносних 
показників – показників рентабельності. 

На наш погляд найбільш доцільним є визначення таких показників 
рентабельності: рентабельність продукції, рентабельність продажу, 
рентабельність активів та рентабельність власного капіталу. 

Показник рентабельності продукції (виду діяльності) можна 
застосовувати для аналізу як суб’єкта господарювання в цілому, так і його 
підрозділів. Також  можна виконати і аналіз елементів витрат, зробивши 
вибірку даних за ряд послідовних тимчасових періодів, простежити вплив 
темпу росту рівня витрат на оплату праці, на темпи росту прибутку 
(особливо показовим буде розрахунок у процентному співвідношенні) [4].  

Показник рентабельності продажу також дозволяє оперативно 
реагувати на ситуацію. Потрібно уяснити, що зростання виручки не 
обов'язково тотожне зростанню прибутковості, оскільки за нераціонального 
управління як трудовими, так і матеріальними ресурсами, рентабельність 
може істотно знижуватися. 

Доцільним  буде і проведення інтегрального аналізу рентабельності на 
основі моделі «DuPont». 

Однак одержання прибутку і рентабельності ще не є індикатором 
стійкого розвитку СГ. Тому у третьому блоці фінансового аналізу найбільш 
важливими можуть бути наступні процедури: оцінка рівня ділової 
активності; оцінка платоспроможності (ліквідності); оцінка фінансової 
стабільності. 

В процесі оцінки ділової активності перш за все доцільно 
проаналізувати  тенденції змін прибутку, виручки та власного капіталу і 
виконання співвідношення (1), що свідчить про ефективну діяльність СГ: 

Тп > Тв >Твк>100%                                                       (1) 
де Тп – темп  зміни прибутку; Тв – темп зміни чистого доходу від реалізації; 
Твк – темп зміни власного капіталу. 

Нерівність може не виконуватись за умови освоєння нових ринків 
збуту або нових товарів, здійснення довгострокових капіталомістких 
проектів ін. 

Залежно від галузевої належності і виду діяльності суб’єкту 
господарювання доцільно оцінити наступні показники: операційний цикл 
(термін, протягом якого СГ виробляє продукцію, збуває її і одержує кошти); 
фінансовий цикл (усереднений строк оборотності кредиторської 
заборгованості),  оборотність різних активів (в днях). Тенденція зменшення 
абсолютних значень вищенаведених показників є позитивною. 

Звичайно для оцінки оборотності застосовують метод коефіцієнтів, 
порівнюючи коефіцієнт оборотності певного активу з нормативними 
значеннями в динаміці. 

Для оцінки стану дебіторської і кредиторської заборгованості можуть 
бути розраховані середні коефіцієнти і середні періоди інкасації дебіторської 
заборгованості, що дасть можливість визначитись з часткою неоплачених 
зобов'язань у загальній вартості проданих товарів, наданих послуг і ін., та 



визначити часовий відрізок, протягом якого можна чекати погашення цих 
зобов'язань. 

Для оцінки платоспроможності виконується аналіз коефіцієнтів 
ліквідності.  Завдання оцінки платоспроможності ускладнюється за умови 
впровадження проекту чи посилення впливу зовнішніх факторів, що 
змінюються нестандартно.  

В процесі проведення фінансового аналізу необхідно враховувати 
галузеві особливості, оскільки, наприклад, для матеріалоємних виробництв, 
виробництв з тривалим циклом, підприємств торгівлі більш адекватно 
відображає платоспроможність коефіцієнт поточної ліквідності. 

Досить наочним є застосування показника чистого оборотного 
капіталу, що розраховується шляхом вирахування з вартості оборотних 
активів суми короткострокових зобов'язань. Його зростання за ряд 
послідовних періодів (або на початок і на кінець звітного року) свідчить про 
позитивну тенденцію розвитку платоспроможності підприємства.  

В прямій залежності від структури джерел формування активів 
перебуває  показник фінансової стабільності, тобто забезпеченості запасів і 
витрат джерелами для їхнього формування (капіталом підприємства).  

У структурі капіталу насамперед виділяють власні й позикові кошти та 
аналізують їх співвідношення. При аналізі власного капіталу провадять 
порівняння величини статутного капіталу з показником чистих активів 
(розраховується як різниця між валютою балансу, зобов'язаннями й 
збитками), що дає змогу прийняти  управлінське рішення щодо регулювання 
величини статутного капіталу. В процесі аналізу зобов’язань визначають їх 
структурні співвідношення з врахуванням термінів погашення. Особливу 
увагу потрібно приділити позиковим коштам зі стікаючими термінами 
погашення та простроченим. 

 
Рис.2 – Приклад фінансового аналізу  в форматі Excel 

Визначивши ключові індикатори, що впливають на фінансово-
господарську діяльність СГ, аналітик в Excel розробляє робочий формат, 
який включає як вихідні дані за місяць, одержані за результатами 
бухгалтерського обліку  (форма №1 і форма №2), так і розрахунково-
аналітичні дані (рис. 2). 



Висновки. Проведення оперативного фінансового аналізу дозволить 
зменшити  вплив фінансових ризиків на діяльність СГ, поліпшити його 
фінансовий стан і фінансові результати. 

Для одержання об’єктивних результатів фінансового аналізу необхідна 
достовірна і повна інформація. Проте і натепер на більшості українських 
підприємств не організовано облік з диференціацією витрат  на постійні і 
змінні, що негативно впливає на стан аналітичної роботи в процесі 
обґрунтування оперативних управлінських рішень, є недопустимим в умовах 
впливу кризових подій.  Слід підкреслити, що цей чинник негативного 
впливу на аналітичність інформаційної бази не єдиний. Тому відповідним 
державним закладам доцільно було б: проаналізувати і внести певні зміни до 
нормативної бази щодо ведення обліку, встановлення рекомендованого рівня 
коефіцієнтів-індикаторів фінансового стану з врахуванням галузевої 
належності суб’єктів господарювання і т.п. 

Фінансовий аналіз діяльності підприємства дасть свої результати 
тільки в тому випадку, якщо це буде не разовий захід, а постійний і добре 
налагоджений процес. Задля забезпечення якості і достовірності аналізу не 
слід захоплюватися аналізом і щомісячним моніторингом великої кількості 
показників, оскільки обсяг цих робіт залежить від обсягів підприємства і 
чисельності обліково-аналітичних служб. Найбільш ефективним буде 
визначити перелік розрахунково-аналітичних показників, періодичність їх 
аналізу з огляду на особливості виду діяльності підприємства й конкретних 
потреб користувачів. 
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