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Мельничук М. О., Нагорна І. В. Методичні аспекти забезпечення аналітичного оцінювання фінансової стійкості

Метою статті є узагальнення характерних рис наявних методичних підходів до аналітичного оцінювання фінансової стійкості підприємств та 
обґрунтування їхнього вибору за різних умов інформаційного забезпечення. Обґрунтовано актуальність оцінювання фінансової стійкості підпри-
ємств. Проаналізовано наявні методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства, а саме: агрегатний, коефіцієнтний, маржиналь-
ний, бальний, балансовий, інтегральний, факторний і матричний. Узагальнено методи оцінки фінансової стійкості та розкрито їх змістове на-
повнення. Охарактеризовано сутність методів; окреслено їх переваги та недоліки, сфери застосування, показники та їх наповнення. Схематично 
наведено узагальнюючі показники фінансової стійкості підприємства, які характеризують рівень забезпеченості оборотних активів підприєм-
ства джерелами їх формування. Розглянуто запас фінансової стійкості за допомогою трьох агрегатів методом абсолютних значень. Визначено 
сутність і переваги експрес-оцінки фінансової стійкості. Згруповано методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства, визна-
чено методи й інструменти оцінювання фінансової стійкості підприємства. Оскільки традиційні методи аналізу варто доповнювати новими 
зарубіжними, аналіз фінансової стійкості може бути доповнений, розширений й обґрунтований з різних точок зору стійкості.
Ключові слова: фінансова стійкість, аналіз, оцінювання, інформаційне забезпечення, методичні підходи.
DOI: https://doi.Org/10.32983/2222-4459-2020-4-312-318
Рис.: 2. Бібл.: 19.
Мельничук Марина Олексіївна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та обліку, Харківський національний економіч-
ний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
E-mail: marinamelnichuk121@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2113-3676
Нагорна Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та обліку, Харківський національний економіч-
ний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
E-mail: nagornaya.iv@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7609-8580

УДК 658.15
JEL: G32

Мельничук М. А., Нагорная И. В. Методические аспекты аналитического обеспечения оценки финансовой устойчивости

Целью статьи является обобщение характерных черт существующих методических подходов к аналитической оценке финансовой устойчиво-
сти предприятий и обоснование их выбора при различных условиях информационного обеспечения. Обоснована актуальность оценки финансовой 
устойчивости предприятий. Проанализированы существующие методические подходы к оценке финансовой устойчивости предприятия, а имен-
но: агрегатный, коэффициентный, маржинальный, балльный, балансовый, интегральный, факторный и матричный. Обобщены методы оценки 
финансовой устойчивости, и раскрыто их содержательное наполнение. Охарактеризована сущность методов; определены их преимущества 
и недостатки, сферы применения, показатели и их наполнение. Схематично представлены обобщающие показатели финансовой устойчивости 
предприятия, характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов источниками их формирования. Рассмотрен запас финансовой 
устойчивости с помощью трех агрегатов с использованием метода абсолютных значений. Определены сущность и преимущества экспресс-
оценки финансовой устойчивости. Сгруппированы методические подходы к оценке финансовой устойчивости предприятия, определены методы 
и инструменты оценки финансовой устойчивости предприятия. Поскольку традиционные методы анализа стоит дополнять новыми зарубеж-
ными, анализ финансовой устойчивости может быть дополнен, расширен и обоснован с различных точек зрения устойчивости.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, анализ, оценка, информационное обеспечение, методические подходы.
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Фінансова стійкість є основою формуван-
ня стратегії та передумовою встановлення 
тенденцій розвитку підприємства, одним із 

ключових індикаторів для прийняття низки рішень 
стейкхолдерами. За сучасних умов кризових явищ 
досягнення підприємствами фінансової стійкості 
є  одним із головних завдань для забезпечення дина-
мічного функціонування та сталого розвитку й до-
сягнення належного рівня, що гарантує платоспро-
можність і фінансову незалежність. Безумовною для 
підприємства є необхідність обґрунтованого вибору 
методичного забезпечення щодо оцінювання рівня 
фінансової стійкості. Як слушно зауважують вчені, 
правильність підходів до кількісної оцінки фінан-
сової стійкості підприємства важлива, оскільки до-
зволяє виявити причини фінансової дестабілізації, 
розробити та реалізувати конкретні заходи щодо 
усунення першопричин [17]. З огляду на зазначене, 
наукове обґрунтування методичного інструмента-
рію щодо оцінювання фінансової стійкості підпри-
ємства вбачається актуальним для подальшого до-
слідження.  

Концептуальні засади щодо методичних ас-
пектів забезпечення фінансової стійкості підприєм-
ства досліджено у працях вітчизняних і зарубіжних 
учених. Так, питаннями методичного забезпечення 
оцінювання рівня фінансової стійкості підприємства 
займалися Абрамова І. М., Гринів Б. В., Калишен-
ко В. О., Козлова О. С., Круш П. В., Мельник О. М., 
Школьник І. О., Ясіновська І. Ф. та ін. Проте питання 
систематизації максимальної кількості методичних 
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Melnychuk M. O., Nahorna I. V. Methodological Aspects of the Analytical Provision for Assessing Financial Sustainability

The article is aimed at generalizing the characteristic features of the existing methodological approaches to the analytical assessment of the financial sustain-
ability of enterprises and substantiating their selection under different conditions of informational provision. The relevance of the assessment of financial sus-
tainability of enterprises is substantiated. The article analyses the available methodological approaches to assessing the financial sustainability of enterprise, 
namely: aggregate, coefficient, margin, score, balance, integral, factor and matrix. The methods of assessing financial sustainability are generalized and their 
contents are covered. The essence of the methods is characterized; their advantages and disadvantages, scope of application, indicators and contents are de-
fined. The overall indicators of financial sustainability of enterprise, which characterize the level of security of working assets with sources of their formation, 
are presented schematically. The financial stability margin is considered with help of three aggregates and using the method of absolute values. The essence 
and benefits of the express assessment of financial sustainability are defined. Methodological approaches to assessing the financial sustainability of enterprise 
are grouped, methods and instruments for assessing the financial sustainability of enterprise are defined. Since traditional methods of analysis are worth to be 
complemented with the latest foreign ones, the financial sustainability analysis can be supplemented, expanded and substantiated from different sustainability 
perspectives.
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підходів, виділення їхніх переваг, недоліків та умов 
використання залишаються актуальними для вчених 
та практиків й до сьогодні.

Метою статті є узагальнення характерних рис 
наявних методичних підходів до аналітичного оціню-
вання фінансової стійкості підприємств та обґрунту-
вання їхнього вибору за різних умов інформаційного 
забезпечення.

В умовах нестабільності одним із найважливі-
ших завдань стає ефективне управління сталим роз-
витком, формування єдиної системи на мікро- і ма-
крорівнях аналітичних індикаторів фінансової стій-
кості і їх інтеграція в діючі системи менеджменту як 
інструмент ранньої діагностики можливого банкрут-
ства. Через те, що фінансова стійкість є багатоаспек-
тним показником, який характеризує прибутковість, 
ефективність використання фінансових ресурсів та 
управління ними, цей показник визначає, зокрема, 
й  економічну стійкість підприємства. 

При оцінці фінансової стійкості, яка до-
зволяє визначити результативність фі-
нансової діяльності підприємства, за-

вжди актуалізується вибір методів її оцінки. 
Усіма вченими наголошується на багатогранності 
фінансової стійкості підприємства, яка забезпечує 
платоспроможність у часі, стабільність фінансового 
стану та здатність функціонувати, визначає рівень фі-
нансової незалежності та рівновагу активів і пасивів.

Аналіз фінансової стійкості підприємства ви-
знають найважливішим етапом оцінки його діяль-
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ності і фінансово-економічного благополуччя, що 
відображає результати його поточного, інвестицій-
ного і фінансового розвитку, містить необхідну ін-
формацію для інвесторів, а також характеризує здат-
ність підприємства відповідати за своїми боргами 
і зобов’язаннями та нарощувати свій економічний 
потенціал [2, c. 22]. За висновком О. С. Козлової, сьо-
годні основною проблемою ефективного функціону-
вання підприємств в Україні є недостатньо якісний 
підхід до оцінки фінансової стійкості підприємства, 
за допомогою якого можна виявити слабкі сторони 
підприємства та визначити шляхи вдосконалення 
управління фінансовою стійкістю підприємства [10, 
c. 914]. 

Цілком слушний висновок щодо підходів 
до аналізу фінансової стійкості робить 
В. В. Мельник, зазначаючи, що при оцінці фі-

нансової стійкості доцільно використання не тільки 
традиційних методів і способів діагностування фі-
нансової стійкості, але й проведення оцінки стану за 
допомогою моделей, які використовуються в практи-
ці зарубіжних держав, адаптувавши їх до українських 
умов розвитку ринкових відношень [14, c. 111]. 

У наукових літературних джерелах вчені зде-
більшого схиляються до об’єднання методичних під-
ходів щодо визначення фінансової стійкості підпри-
ємства у такі групи: коефіцієнтний; агрегатний; інте-
гральний. На основі вивчення результатів наукових 
досліджень провідних дослідників у питаннях аналізу 
фінансової стійкості підприємств [15; 17; 19] та уза-
гальнення характеристик методичних підходів щодо 
її оцінювання виділено такі основні: 

1) визначення рівня забезпеченості запасів 
у складі оборотних активів підприємства 
джерелами їх формування. Відповідно до 
забезпеченості запасів розрізняють чотири 
типи фінансової стійкості: абсолютна, нор-
мальна, передкризовий та кризовий фінансо-
вий стан;

2) обчислення коефіцієнтів (досліджують їх 
у динаміці та порівнюють з нормативними 
значеннями для визначення висновків щодо 
фінансового стану підприємства;

3) застосування інтегрованого показника, який 
складається з декількох найбільш вагомих 
коефіцієнтів, визначення певних меж його 
значення для ідентифікації фінансової стій-
кості та фінансового стану підприємства;

4) побудова аналітичних фінансових таблиць 
на базі фінансової звітності для проведення 
розгорнутого аналізу, який дозволить отри-
мати уявлення про стан показників за весь 
період (основним показником є додана вар-
тість, тому аналіз фінансової стійкості про-
водиться на стадіях формування, розподілу 
й  використання доданої вартості). 

Як засвідчили результати аналізу низки фахових 
літературних джерел, методи оцінки фінансової стій-
кості найбільш узагальнено можна згрупувати таким 
чином:

абсолютних показників. Дозволяє визначи- �
ти надлишок або недостатність коштів для 
формування запасів і витрат як різницю між 
величиною джерел покриття та величиною 
запасів;
відносних показників. Дозволяє визначи- �
ти співвідношення власних і залучених ко-
штів й довгострокових і короткострокових 
зобов’язань, темпи накопичення власних 
джерел, забезпечення матеріальних обігових 
коштів власними джерелами (взаємозв’язок 
активів і пасивів);
ресурсний метод. Можуть використовува- �
тись різні набори показників, які характери-
зують економічну діяльність підприємства, 
через аналіз структури та динаміки ефектив-
ності використання ресурсів;
метод, який ґрунтується на підходах еконо- �
міко-математичного моделювання (стохас-
тичному аналізі, теорії нечітких множин 
тощо). Передбачається побудова багатофак-
торних моделей для прогнозування фінансо-
вої стійкості або визначення ступеня ймовір-
ності рівня фінансової стійкості організації.

Іншими вченими згруповано підходи до оцін-
ки фінансової стійкості підприємства до восьми: 
агрегатний, коефіцієнтний, маржинальний, бальний, 
балансовий, інтегральний, факторний та матричний 
[8;  14]. 

У колі вчених і практиків-економістів найбільш 
поширеним є методичний підхід до визначення фі-
нансової стійкості за допомогою фінансових коефіці-
єнтів, сутність якого полягає в розрахунку низки ко-
ефіцієнтів. П. В. Круш та Р. А. Якименко зазначають, 
що для українських підприємств найбільш вживаним 
у практиці є метод фінансових коефіцієнтів, за яким 
оцінку фінансової стійкості автори пропонують про-
водити за групами показників, майнового стану, пла-
тоспроможності і ліквідності, прибутковості та діло-
вої активності [12, с. 274]. До переваг коефіцієнтного 
методу С. П. Вольська відносить те, що за допомогою 
цьoго методу мoжна oбчислити багатo важливих 
пoказників фінансової стійкoсті, а до недоліків – те, 
що цей метод є грoміздким, щo ускладнює виявлення 
загальних тенденцій, не дає мoжливості зрoбити уза-
гальнюючої oцінки фінансoвої стійкoсті, визначити 
переваги однoго суб’єкта господарювання над іншим 
[4, с. 179]. 

Визначення фінансової стійкості за допомогою 
фінансових коефіцієнтів є найбільш пошире-
ною методикою, яка використовується в прак-

тиці вітчизняних суб’єктів господарювання. Сутність 
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методики коефіцієнтного аналізу фінансової стій-
кості полягає у розрахунку двох блоків фінансових 
коефіцієнтів, що характеризують співвідношення 
власних і залучених джерел формування капіталу під-
приємства: 

1) коефіцієнти капіталізації характеризують фі-
нансовий стан з позиції структури джерел 
господарських засобів підприємства; 

2) коефіцієнти покриття характеризують фінан-
сову стійкість з позиції витрат, пов’язаних 
з  обслуговуванням зовнішніх джерел залуче-
них фінансових ресурсів. Ці коефіцієнти до-
цільно порівнювати у динаміці та з рекомен-
дованими нормативними значеннями. 

Обґрунтованим є визначення фінансової стій-
кості через аналіз динаміки коефіцієнтів фінансової 
незалежності від зовнішнього фінансування. Класич-
но в цій групі досліджують три коефіцієнти: автономії, 

довгострокового залучення коштів (довгострокові 
кредити до загального капіталу), фінансової стабіль-
ності (питома вага власного капіталу і банківських 
кредитів у джерелах фінансування). Коефіцієнтний 
аналіз також доцільно застосовувати як підґрунтя 
для визначення інтегрованого рівня фінансової стій-
кості (розрахованого на основі декількох аналітичних 
процедур). 

В економічних літературних джерелах для оціню-
вання фінансової стійкості підприємства ши-
роко представлений також підхід, який ґрунту-

ється на основі системи абсолютних показників. На 
думку деяких учених, зокрема й І. Ф. Ясіновської, за 
використання такого підходу передбачається розра-
хунок показників (рис. 1), які характеризують рівень 
забезпеченості оборотних активів підприємства дже-
релами їх формування [19].

Наявність власних оборотних коштів для формування 
запасів; наявність власного оборотного капіталу, 
довгострокових кредитів та позик для формування 
запасів; наявність власного оборотного капіталу, 
довгострокових та короткострокових кредитів та позик 
для формування запасів

Для характеристики джерел формування запасів 
підприємства

Надлишок або нестача власних оборотних 
коштів для формування запасів; надлишок 
або нестача власних і довгострокових 
джерел формування запасів; надлишок або 
нестача загальної суми основних джерел 
формування запасів

Забезпеченість джерелами 
формування запасів

Рис. 1. Узагальнюючі показники фінансової стійкості підприємства 

Джерело: сформовано за [19].

Зокрема, широкого визнання серед науковців і 
практиків набув агрегатний підхід до оцінки фінансо-
вої стійкості, який є доповненням до коефіцієнтного 
методу та ґрунтується на визначенні певного набору 
агрегатів [5; 8; 18]. 

З метою оцінки фінансової стійкості підпри-
ємства рекомендовано використовувати трикомпо-
нентний показник, за яким оцінка фінансової стій-
кості ґрунтується на порівнянні обсягів запасів і ви-
трат із величиною джерел їх фінансування [11, с. 112]. 
Запас фінансової стійкості за методом абсолютних 
значень традиційно оцінюється за допомогою трьох 
агрегатів  [1]:

перший агрегат (Ф1) розраховується як різ- �
ниця між власним оборотним капіталом, 
який, своєю чергою, визначається як різни-
ця між оборотними активами та поточними 
зобов’язаннями, та виробничими запасами;
другий агрегат (Ф2) розраховується як сума  �
першого агрегату (Ф1) та довгострокових 
зобов’язань підприємства;
третій агрегат (Ф3) – як сума другого агрега- �
ту (Ф2) та обсягу короткострокових кредитів 
підприємства. 

Запас фінансової стійкості в абсолютному вимі-
рі та у відсотках за другим та третім агрегатами роз-
раховуються аналогічно першому. За трьома зазначе-
ними агрегатами зазвичай визначають тип фінансо-
вої стійкості і надають останньому характеристику: 
абсолютна, нормальна стійкість, нестійкий і кризо-
вий стани. 

У сучасних умовах стає все більше прихильників 
поділу аналізу фінансової стійкості на повний 
і більш поглиблений та швидкий і обмежений 

в обсягах попередній, або експрес-оцінка фінансової 
стійкості [7; 9]. Експрес-аналіз, на відміну від коефіці-
єнтного та агрегатного підходів до аналізу фінансової 
стійкості, дає швидку оцінку ситуації, яка склалася на 
підприємстві, а його метою є поточна та достатньо 
швидка оцінка фінансового стану і динаміки розви-
тку підприємства [16, с. 53].

Більшість науковців визнають переваги 
експрес-оцінки фінансової стійкості за умов необхід-
ності отримання інформації про ключові індикатори 
діяльності підприємства для прийняття рішення про 
необхідність проведення подальшого поглибленого 
аналізу [3]. Зважаючи на визначені переваги експрес-
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оцінки фінансової стійкості, більшість науковців, 
а також практиків надають їй перевагу, оскільки вона 
здійснюється на основі обмеженої кількості роз-
рахунків проте дозволяє надати об’єктивну оцінку 
фінансовому стану та дозволить прийняти обґрун-
товані управлінські рішення керівництву підприєм-
ства  [9].

Виділяють два основні підходи до оцінювання 
фінансової стійкості, за якими диференціюєть-
ся інформаційне підґрунтя аналізу. За першого 

підходу під час оцінювання фінансового стану і фінан-
сової стійкості підприємства орієнтуються винятко-
во на дані Балансу про джерела фінансування майна 
(пасивів). За другого підходу для оцінки фінансової 
стійкості підприємства аналізують взаємозв’язок між 
активом і пасивом Балансу, тобто аналізують напря-
ми використання коштів, через що цей підхід є більш 
повним. Тому повну оцінку фінансової стійкості під-
приємства варто здійснювати з використанням як 
коефіцієнтів, розрахованих за даними пасиву балан-
су, так і коефіцієнтів, що відображають взаємозв’язок 
між джерелами формування коштів підприємства 
і  структурою вкладень [13; 15].

Через багатогранність методичних підходів 
у визначенні фінансової стійкості доцільним вва-
жається дослідження, яке ґрунтується на поєднанні 
двох підходів: з використанням узагальнюючого по-
казника зміни фінансової стійкості підприємства, 
що дає змогу оцінити загальну динаміку фінансово-
го стану та зміни фінансової стійкості підприємства 
протягом певного періоду часу; та в основі якого по-
кладено виділення чотирьох типів поточної фінан-
сової стійкості (абсолютна та нормальна фінансова 
стійкість, нестійкий, критичний фінансовий стан 
підприємства) [10].

Одним із способів визначення узагальнюючого 
показника фінансової стійкості підприємства, який 
дозволяє встановити тип фінансової стійкості на 
звітну дату, є розрахунок інтегрального показника. 
Для цього пропонується метод кваліметрії [6], сут-
ність якого полягає у тому, що вагомість часткових 
показників визначають методом експертних оцінок. 
Інтегральний підхід визначають, зокрема, як дво-
профільний, оскільки оцінюється рівень фінансової 
стійкості на основі співвідношення активів і пасивів, 
і здійснюється аналіз фінансових коефіцієнтів, що дає 
можливість охарактеризувати стан і структуру акти-
вів підприємства та забезпеченість їх джерелами по-
криття [8]. Цей підхід переважно використовують за 
умов наявних кризових явищ, коли відбуваються по-
рушення в усталених економічних зв’язках діяльності 
підприємства.

Виходячи з викладеного вище, видається за 
можливе згрупувати методичні підходи до оцінюван-
ня фінансової стійкості підприємства та визначити 
методи й інструменти, які їх забезпечують (рис. 2).

Отже, фінансова стійкість підприємства визна-
чається структурою джерел фінансування діяльності 
(пасивів), структурою оборотних і необоротних ак-
тивів, збалансуванням рівноваги активів і пасивів та 
доходів і витрат. 

Узагальнивши представлені у науковій літе-
ратурі методи здійснення оцінювання фінансової 
стійкості, варто зауважити на тому, що їх вибір 
повинен забезпечити точний розрахунок структу-
ри і рівня забезпеченості внутрішніх ресурсів під-
приємства, а також їхньої ефективності. Внаслідок 
цього, залежно від мети управлінських рішень, оби-
рається метод аналізу, формується інформаційне 
забезпечення та формуються висновки щодо виду 
фінансової стійкості й подальших сценаріїв розви-
тку підприємства.

ВИСНОВКИ
Методичні підходи, які використовуються під-

приємством при аналізі фінансової стійкості, мають 
передбачати визначення структури активів і пасивів 
(капіталу й зобов’язань) підприємства, ступінь за-
лежності підприємства від зобов’язань, структуру 
джерел фінансування, структуру й ефективність ви-
користання позикових коштів, рівень управління де-
біторською та кредиторською заборгованістю, стану 
платоспроможності та запасу стійкості фінансового 
стану підприємства. Такі показники є важливими 
для прийняття управлінських рішень, тому нагаль-
ним завжди постає питання вибору методичного 
підходу для оцінювання й прогнозу фінансової стій-
кості підприємства з метою моніторингу динаміки, 
тенденцій, структури, порівняння якісних і кількіс-
них показників. 

У зв’язку із тим, що традиційні методи аналі-
зу варто доповнювати зарубіжними, аналіз 
фінансової стійкості може бути доповнений, 

розширений й обґрунтований з різних точок зору 
стійкості. Як наслідок, вбачаємо за доцільне удоско-
налення інформаційно-аналітичного забезпечення 
через обґрунтування положень облікової політики 
та форматів нефінансових звітів. Це дозволить підви-
щити достовірність даних аналізу й оцінки складових 
майна з метою прийняття якісних рішень.                
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Коефіцієнтний

Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства

Метод відносних 
показників

Складання 
матричних 

балансів

Побудова аналітичних 
фінансових таблиць

Визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів підприємства 
джерелами їх формування

Застосування інтегрованого 
показника

Обчислення 
коефіцієнтів

Стабільного 
зростання

Методи оцінювання фінансової стійкості підприємства

Інструментарій оцінювання фінансової стійкості підприємства

Ресурсний метод. Оцінка 
левериджів. Експрес-аналіз. 

Графічний. Метод абсолютних 
показників (значень). Методи 

факторного аналізу

Метод кваліметрії. Метод експертних 
оцінок. Методи економіко-математичного 

моделювання (стохастичний, нечітких 
множин)

Оцінка порогу рентабельності

Агрегатний

МаржинальнийМатричний

Інтегральний, пов'язаний 
з використанням 

узагальненого показника

Рис. 2. Групування методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства

Джерело: авторська розробка.
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