
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

350 Випуск 27. 2019

теоретичні основи уПравліннЯ  
фінансовим станом ПідПриЄмства
THEORETICAL BASIS OF MANAGEMENT  
OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

УДК 658.15

чемчикаленко р.а.
к.е.н., доцент, доцент кафедри  
фінансів і кредиту
Харківський інститут фінансів 
Київського національного  
торговельно-економічного університету
сукрушева Г.о.
к.е.н., доцент, доцент кафедри 
економіки та менеджменту
Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна
ткаченко а.Ю.
студент
Харківський інститут фінансів 
Київського національного  
торговельно-економічного університету

В представленому дослідженні, визначено 
поняття управління фінансовим станом 
підприємства, в сучасних умовах розвитку 
економіки держави. На основі літературних 
джерел, авторами наведене власне поняття 
цієї економічної категорії – фінансовий стан 
це результат фінансово-господарської 
діяльності підприємства, який можна оці-
нити за допомогою комплексних показників, 
що характеризують наявність, розміщення 
та використання фінансових ресурсів його 
фінансової конкурентоздатності, тобто 
платоспроможності, кредитоспроможності 
та виконання зобов’язань перед державою 
та іншими підприємствами. Обґрунтовано 
основні інструменти діагностики фінансо-
вого стану підприємства. Доведено необ-
хідність постійного моніторингу фінан-
сового стану, виходячи із постійних змін 
внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства. В роботі узагальнено етапи 
формування управлінських рішень щодо 
фінансового стану підприємства.
ключові слова: фінансовий стан, фінансова 
стійкість, вартість підприємства, плато-
спроможність, фінансові ресурси, фінансова 
спроможність.

В представленном исследовании, опре-
делено понятие управления финансовым 

состоянием предприятия, в современных 
условиях развития экономики государства. 
На основе литературных источников, 
авторами приведенное само понятие этой 
экономической категории – финансовое 
состояние это результат финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятия, который можно оценить с помощью 
комплексных показателей, характеризую-
щих наличие, размещение и использование 
финансовых ресурсов его финансовой кон-
курентоспособности, т.е. платежеспособ-
ности, кредитоспособности и выполнения 
обязательств перед государством и дру-
гими предприятиями. Обоснованы основ-
ные инструменты диагностики финан-
сового состояния предприятия. Доказана 
необходимость постоянного мониторинга 
финансового состояния, исходя из посто-
янных изменений внешней и внутренней 
среды предприятия. В работе обобщены 
этапы формирования управленческих реше-
ний относительно финансового состояния 
предприятия.
ключевые слова: финансовое состо-
яние, финансовая устойчивость, сто-
имость предприятия, платежеспособ-
ность, финансовые ресурсы, финансовая 
состоятельность.

Постановка проблеми. В умовах економіч-
ної реформи суб’єктам підприємницької діяль-
ності необхідно змінювати умови та принципи 
управління фінансовим станом підприємства. 
Саме тому гостро постала проблема ефективного 
управління фінансовим станом суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, виникла необхідність у розро-
бленні системи діагностики й запобігання банкрут-
ству, а також стратегій виходу з кризових ситуацій 
на самих підприємствах. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою ефективного управління фінансовим ста-
ном підприємства займаються багато науковців 
таких як: М.Ю. Аверіна, А.О. Петінова, О.Я. Базілін-
ська, Г.В. Савицька, Ю.С. Цал-Цалко, М.Д. Білик, в 

роботах яких можна побачити напрями удоскона-
лення управління фінансовим станом підприємства.

Постановка завдання. Метою роботи є тео-
ретичне обґрунтування управління фінансовим 
станом підприємства в сучасних умовах розвитку 
економіки.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні головною проблемою ефективного функ-
ціонування підприємств України є відсутність 
комплексної системи оцінки фінансового стану під-
приємств, яка б справді допомагала керівництву 
підприємства виявляти больові точки та ухвалю-
вати правильні управлінські рішення. Особливістю 
формування ринкової економіки, крім посилення 
впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміни 

In the presented study, the concept of management of the financial condition of the enterprise, in modern conditions of development of the state economy 
is defined. On the basis of literary sources, the authors cited the very concept of this economic category - the financial condition is the result of the produc-
tion and financial activity of an enterprise; it can be assessed on the basis of a system of indicators characterizing the availability, placement and use of 
financial resources of its financial competitiveness, i.e. solvency, creditworthiness and fulfillment of obligations to the state and other enterprises. The main 
tools for diagnosing the financial condition of the company are substantiated. Proved the need for continuous monitoring of the financial condition, based on 
the constant changes in the external and internal environment of the enterprise. The paper summarizes the stages of formation of management decisions 
regarding the financial condition of the company. The essence of assessing the financial condition of an enterprise is to obtain complete, reliable and timely 
information on the financial capabilities of the enterprise, identification of changes, development trends and factors of influence. The object of analysis can 
be an enterprise, its structural subdivision, as well as a business operation. The subjects of analysis are users of financial information about the activities 
of the company, which are directly or indirectly interested in obtaining it. The assessment of the financial condition of the company helps to timely solve the 
issues of improving the current movement of financial resources, their formation and use, planning of economic activity. On its basis, financial support of 
the strategy and tactics of the enterprise for the long-term period is being built. The main tasks of financial activity are: the choice of the optimal forms of 
financing, the structure of the capital of the enterprise and the directions of its use in order to ensure a stable high profitability; balancing on time of receipts 
and expenses of means of payment; maintenance of proper liquidity and timeliness of settlements. The main content of the financial activity of an enterprise 
(organization) is the proper provision of financing.
Key words: financial condition, financial stability, enterprise value, solvency, financial resources, financial viability.
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в технології виробництва, комп’ютеризація опра-
цювання економічної інформації, постійні ново-
введення в податковому законодавстві, зміни про-
центних ставок і курсів валют тощо. В цих умовах 
перед керівництвом підприємства виникає багато 
проблемних питань. Відповідь на них може дати 
діагностика фінансового стану, яка є одним з 
інструментів дослідження ринку та забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, за допо-
могою якого відбувається раціональний розподіл 
матеріальних і фінансових ресурсів. Усі ці грошові 
відносини становлять зміст фінансової діяль-
ності підприємства. Наявність фінансових ресур-
сів є необхідною, але не достатньою умовою для 
оцінки раціональності господарської діяльності, 
що відображається у фінансовому стані підприєм-
ства. В табл. 1. представлено морфологічну оцінку 
поняття «фінансовий стан підприємства»

Для детального обґрунтування поняття управ-
ління фінансовим станом підприємства, необ-
хідно дати оцінку терміну «управління». На думку 

Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш, управління – це ціле-
спрямований вплив суб'єкта на об'єкт управління 
за допомогою певної системи методів і технічних 
засобів з використанням особливої технології для 
досягнення поставленої мети у короткостроковій 
та довгостроковій перспективі. П.Ф. Друкер у сво-
єму дослідженні «Практика менеджменту» розгля-
дає управління у широкому та вузькому розумінні. 
Управління в широкому розумінні – це загальна 
система відносин і явищ управління в природі та 
суспільстві, у вузькому – це технологічна організа-
ція об'єкта управління [1, с. 45].

Основні інструменти діагностики фінансового 
стану підприємства узагальнено на рис. 1.

Слід зазначити, що фінансовий стан визначає 
місце підприємства в економічному середовищі, 
а також наскільки ефективними і безризиковими 
можуть бути його ділові відносини з комерційними 
банками, постачальниками, потенційними інвес-
торами і позичальниками. Для підприємства, як і 
для його партнерів, представляє інтерес не тільки 

Таблиця 1
морфологічна оцінка поняття «фінансовий стан підприємства»

автор Поняття ключові слова

М.Ю. Аверіна
[2, с. 52]

Фінансовий стан підприємства визначається в платоспроможності підприєм-
ства внаслідок кругообігу засобів. Стійкість фінансового стану – необхідна 
вимога діяльності підприємства в ринкових умовах.

стійкість фінан-
сового стану

А.О. Пітінова
[3, с. 65]

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової конкурентоз-
датності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності

фінансова конку-
рентоздатність

О.Я. Базілінська
[4 с. 6]

Фінансовий стан підприємства розглядається як сукупність показників, що 
характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів 
підприємства

сукупність показ-
ників

Г.В. Савицька
[5, с.577]

Складна економічна категорія, що відображає на певний момент стан капі-
талу в процесі його кругообороту і здатність суб’єкта господарювання до 
саморозвитку

стан капіталу

Ю.С. Цал-Цалко
[6, с. 296]

Визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розмі-
щення і використання ресурсів економічних систем, реальні та потенційні 
фінансові можливості

використання 
ресурсів еконо-
мічних систем

М.Д. Білик
[7, с. 122]

Реальна і потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити 
певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення 
зобов’язань перед підприємствами й державою

реальна і потен-
ційна фінансові 
спроможність

Узагальнимо – фінансовий стан це результат господарської діяльності підприємства, який можна оцінити за допо-
могою комплексних показників, що характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів 
його фінансової конкурентоздатності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності та виконання зобов’язань 
перед державою та іншими підприємствами. 

експрес-діагностика, моніторинг та

оцінка загальних показників

фінансового стану

діагностика із застосуванням

фінансового аналізу та методик

оцінки ймовірності банкрутства

методи оцінки потенціалу підприємства

(конкурентоспроможності підприємства)

Основні інструменти діагностики фінансового стану 
підприємства

рис. 1. основні інструменти діагностики фінансового стану підприємства
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фактичний стан подій, тобто те, що було, але і очі-
куваний фінансовий стан. При проведенні оцінки 
фінансового стану підприємства слід вивчати зна-
чення отриманих в результаті аналізу фінансового 
стану показників, з точки зору відповідності їх фак-
тичних значень нормативним для конкретного під-
приємства рівням, визначати фактори, що впли-
нули на величину показника в звітному періоді та 
здійснювати прогноз її величини на перспективу 
[8, с. 42]. Оцінка фінансового стану підприємства 
в умовах ринкових відносин особливо важлива 
для визначення конкуренції і фінансової стабіль-
ності, надійності підприємства як партнера. Зна-
чною мірою втрачає значення контроль виконання 
планів, які регламентують діяльність підприємств, 
росте потреба в аналізі платоспроможності і лік-
відності підприємства.

Оптимальний фінансовий стан підприємства 
багато в чому обумовлений стійкістю фінансової 
системи підприємства до змін різних зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що визначає необхідність 
проведення регулярної її оцінки і вироблення 
напрямків підвищення її ефективності. 

В умовах посилення зовнішньої та внутріш-
ньої конкуренції, загострення економічної ситуації 
та нестабільного становища в політичній сфері 
нашої країни підприємства досить часто через 
непродумане управління фінансовим станом опи-
няються на межі банкрутства. Через неправильне 
управління фінансовим портфелем усі підприєм-

ства, які не мають чіткого уявлення щодо їх фінан-
сового стану та не знають як його контролювати, 
стикаються зі значними фінансовими й управлін-
ськими труднощами. Формуванню управлінського 
рішення передують наступні етапи, які узагаль-
нено на рис. 2.

Правильне управління фінансовим станом, 
особливо за несприятливих умов – це запорука 
успішної та прибуткової діяльності в довгостроко-
вому періоді.

Розвиток можливих негативних кризових явищ, 
які впливають на підприємство, можна попере-
дити завдяки забезпеченню інформацією персо-
налу з управління, постійному моніторингу стану 
справ у країні, де знаходиться підприємство, та у 
світі, безперервному аналізу фінансового стану та 
аналізу поточного стану фінансової стійкості під-
приємства, своєчасній оцінці, його здатності втри-
матись на ринку в період кризового явища і мати 
розвиток після нього.

Зміст управління фінансовим станом підприєм-
ства полягає в ефективному, безперервному моні-
торингу та в досягненні оперативних, тактичних та 
стратегічних цілей підприємства, що заплановані 
підприємством на поточний та майбутній період.

висновки з проведеного дослідження. 
На основі проведеного дослідження, можливо визна-
чити, що управління фінансовим станом підприєм-
ства це складний процес – результатом якого буде 
одержання позитивного фінансового результату під-

Етапи формування управлінських рішень щодо фінансового стану 
підприємства

Аналіз інформації та вибір з неї необхідних складових

Розрахунок необхідних показників

Розрахунок необхідних коефіцієнтів

Порівняльний аналіз значень показників та коефіцієнтів з
нормативами

Підготовка висновків, щодо фінансового стану підприємства

Розробка заходів залежно від того, в якій ситуації знаходиться
підприємство

рис. 2. етапи формування управлінських рішень щодо фінансового стану підприємства 

Джерело: [3, с. 382]
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приємством, і поступове збільшення його ринкової 
вартості. Поглиблений моніторинг, використання різ-
них методів оцінки фінансового стану дадуть змогу 
фінансовим менеджерами приймати ефективні та 
вчасні рішення щодо управління наявними фінансо-
вими ресурсами підприємства, вирішувати питання 
залучення необхідних фінансових ресурсів за при-
йнятними умовами, тобто в мінливих умовах еконо-
мічних перетворень впроваджувати різні моделі з 
управління фінансовим станом підприємства.
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THEORETICAL BASIS OF MANAGEMENT OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

The purpose of the article. In conditions of economic reform, business entities must change the condi-
tions and principles of management of the financial condition of the enterprise. That is why the problem of 
effective management of the financial status of business entities was acutely felt, there was a need to develop 
a system of diagnosis and prevention of bankruptcy, as well as crisis exit strategies at the enterprises them-
selves, therefore this research topic is relevant. The purpose of the work is theoretical substantiation of the 
management of the financial condition of the enterprise in the current conditions of economic development.

Methodology. In this paper a theoretical analysis of the management of the financial state of the enterprise 
was conducted, based on a comparison of categorical apparatus, generalization, and synthesis with the help 
of modern literary sources.

Results. Today, the main problem of the effective functioning of Ukrainian enterprises is the lack of a com-
prehensive system for assessing the financial condition of enterprises, which would really help the management 
of the company to identify the pain points and make the right managerial decisions. The peculiarity of the forma-
tion of a market economy, in addition to increasing the impact of hard competition, is the change in production 
technology, computerization of the processing of economic information, constant innovations in tax legislation, 
changes in interest rates and exchange rates, etc. In these circumstances, before the management of the com-
pany there are many problematic issues. The answer to them can be a diagnosis of financial condition, which 
is one of the tools of market research and ensuring the competitiveness of the enterprise, through which the 
rational distribution of material and financial resources is carried out. All these monetary relations form the con-
tent of financial activity of the enterprise. The availability of financial resources is a necessary, but not sufficient 
condition for assessing the rationality of economic activity, reflected in the financial state of the enterprise.

Generally – the financial condition is the result of an enterprise's economic activity, which can be assessed 
with the help of complex indicators characterizing the availability, placement and use of financial resources of 
its financial competitiveness, that is, solvency, creditworthiness and fulfillment of obligations to the state and 
other enterprises.

Practical implications. On the basis of the research, it is possible to determine that management of the 
financial state of the enterprise is a complex process – the result of which will be the receipt of a positive finan-
cial result of the enterprise, and a gradual increase in its market value. In-depth monitoring, the use of various 
methods for assessing the financial situation, will enable financial managers to make effective and timely deci-
sions on managing the company's financial resources and to decide on the attraction of the necessary financial 
resources under acceptable conditions, ie to introduce different models for managing the financial condition of 
the enterprise under changing conditions of economic transformation.


