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лізу фінансової звітності підприємства для 
визначення типу його фінансового стану з 
метою подальшого розвитку, надано харак-
теристику різних методологічних підходів 
до оцінки фінансового стану підприємства. 
Досліджено теоретичні засади розрахунку 
інтегрального показника фінансової звіт-
ності, на основі цього розрахунку визначено 
тип фінансового стану ПрАТ «Хмельницька 
маслосирбаза».
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коефіцієнти вагомості, метод сум, інте-
гральний показник, ПрАТ «Хмельницька 
маслосирбаза».

В статье обоснована необходимость ана-
лиза финансовой отчетности предприятия 
для определения типа его финансового 
состояния с целью дальнейшего разви-
тия, предоставлена характеристика раз-
ных методологических подходов к оценке 
финансового состояния предприятия. 
Исследованы теоретические принципы рас-
четов интегрального показателя финансо-

вой отчетности, на основе этого расчета 
определен тип финансового состояния 
ПрАО «Хмельницкая маслосырбаза».
Ключевые слова: анализ, финансовая 
отчетность, предприятие, финансовое 
состояние, коэффициенты весомости, 
метод сумм, интегральный показатель, 
ПрАО «Хмельницкая маслосырбаза».

In the article the necessity of analysis of the 
financial reporting of enterprises is reason-
able for determination as him the financial 
state with the aim of further development, 
given description to different methodological 
approaches of estimation of the financial state 
of enterprise. Theoretical principles of calcu-
lation of integral index of the financial report-
ing are investigational and to basis of this 
calculation certain type of the financial state 
Private joint-stock company “Khmelnitsky of 
butter is cheese base”.
Key words: analysis, financial reporting, enter-
prise, financial state, coefficients of ponder 
ability, method of sums, integral index, Private 
joint-stock company “Khmelnitsky of butter is 
cheese base”.

Постановка проблеми. Обґрунтованість 
та дієвість управлінських рішень за умов ринкової 
економіки значною мірою залежать від результа-
тів оцінки фінансового стану суб’єктів господарю-
вання. Якісна та своєчасна оцінка фінансового 
стану підприємства є беззаперечною умовою його 
успішного господарювання. Результати оцінки 
є передумовами прийняття управлінських рішень 
щодо функціонування як окремих напрямів госпо-
дарювання, так і розвитку підприємства загалом. 
Своєчасна розробка та вжиття заходів, які спря-
мовані на поліпшення фінансового стану в довго-
строковому періоді, дають змогу підприємствам 
збільшити свій майновий потенціал, відновити 
платоспроможність та прибутковість. Інформацій-
ною базою аналізу фінансового стану підприєм-
ства є його фінансова звітність. Для підвищення 
рівня управлінських рішень необхідно постійно 
удосконалювати методики аналізу фінансової 
звітності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
теоретико-методологічних та методичних засад 
аналізу фінансової звітності підприємств зверта-
лися такі науковці, як О.В. Бездари, Т.Г. Бондарева, 
С.Л. Демиденко, О.В. Зігрій, Н.О. Мізякіна, А.В. Озе-
ран, О.М. Петрук, Н.Г. Слободян, Н.І. Федоронько. 
Наукові дослідження зазначених вчених свідчать 

про неоднозначність методичних підходів до ана-
лізу фінансової звітності підприємств, тому що вони 
здебільшого мають обмежену сферу застосування 
і переважно спрямовані на виявлення ознак бан-
крутства, рівня інвестиційної, приватизаційної при-
вабливості, кредитоспроможності. Тому сьогодні 
виникає нагальна потреба вдосконалення наявних 
методик аналізу фінансової звітності підприємства. 
Результати застосування вдосконалених методич-
них підходів до аналізу фінансової звітності спри-
яють наданню більш повної інформації щодо рівня 
фінансового стану підприємства, яка дає змогу 
прийняти якісно нові рішення зі зниження ризиків 
фінансово-господарської діяльності та підвищення 
ефективності цієї діяльності з метою забезпечення 
фінансового розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження поняття оцінки фінансової звітності під-
приємства, методологічних прийомів визначення 
типу фінансового стану підприємства та обґрун-
тування необхідності застосування комплексного 
інтегрального показника.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз фінансової звітності забезпечує при-
йняття зважених управлінських рішень корис-
тувачами звітної інформації щодо фінансового 
стану, результатів діяльності, інвестиційної при-
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вабливості, кредитного ризику досліджуваного 
підприємства. Особливо це стосується зовнішніх 
користувачів, таких як акціонери, інвестори, поста-
чальники, кредитори, державні наглядові органи. 
Необхідною умовою оцінки якості господарської 
діяльності є аналіз фінансового стану за даними 
фінансової звітності підприємства. Дослідження 
фінансової звітності дає можливість оцінки плато-
спроможності та ліквідності підприємства, рівня 
його фінансової стійкості й ділової активності, а 
також обсягів та якості дебіторської та кредитор-
ської заборгованості. Саме 
поняття «фінансовий стан» 
по-різному розглядається 
в наукових працях та чин-
них нині в Україні норматив-
них джерелах. Трактування 
категорії «фінансовий стан» 
різними авторами подано 
в табл. 1.

Існують різні підходи до 
оцінювання фінансового 
стану підприємства. Перший 
підхід передбачає оцінку за 
одним із напрямів, напри-
клад за фінансовою стій-
кістю, діловою активністю, 
платоспроможністю та лік-
відністю, грошовими пото-
ками, майновим станом. Під 
час використання зазначе-
них показників виникають 
недоліки в об’єктивній оцінці 
фінансового стану залежно 
від впливу чинників ринково-
кон’юнктурного характеру.

Другий підхід – комп-
лексна оцінка показників, 

яка всебічно охоплює стан та розвиток фінансо-
вого-господарської діяльності підприємства. Про-
ведення комплексної оцінки фінансового стану 
передбачає визначення економічного потенціалу 
підприємства та дає можливість забезпечення 
ідентифікації його місця в економічному серед-
овищі, що є надзвичайно актуальним для сього-
дення. Комплексна оцінка передбачає поступовий 
перехід від одиничних показників до підсумкових 
оцінок вищого рівня до найвищого рівня ієрар-
хії. За підсумковими оцінками характеризуються 

Таблиця 1
Тлумачення категорії «фінансовий стан підприємства»

Автори, джерело Тлумачення поняття

А.М. Поддєрьогін 
[7, с. 282-283]

Комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відно-
син підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів та харак-
теризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів.

О.І. Павленко 
[6, с. 75] Реальна (на фіксований момент часу) та потенційна фінансова спроможність підприємства.

Г.В. Савицька 
[8, с. 409]

Спроможність фінансувати свою діяльність, тобто характеризується забезпеченістю фінан-
совими ресурсами, фінансовими взаємовідносинами з іншими фізичними та юридичними 
особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

В.М. Корженевська 
[3]

Результат діяльності, який виражає фінансову конкурентоспроможність підприємства, тобто 
кредитоспроможність, платоспроможність, виконання зобов’язань перед державою та 
іншими підприємствами; він характеризується розміром засобів підприємства, їх розміщен-
ням і джерелами.

I.О. Бланк 
[1, с. 476]

Рівень збалансованості окремих елементів активів і пасивів підприємства, а також рівень 
ефективності їх використання.

М.Н. Крейніна 
[4, с. 11]

Показник економічної діяльності підприємства, що характеризує його ділову активність і 
надійність.

 

Рис. 1. Методики комплексної оцінки фінансового стану підприємства

Джерело: розроблено автором
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певні сторони діяльності підприємства. За комп-
лексною оцінкою характеризуються результати 
діяльності підприємства загалом, зокрема його 
фінансовий стан.

Для досягнення основної мети аналізу фінан-
сового стану підприємства застосовуються різні 
методики оцінки. Узагальнюючи погляди науков-
ців, які займались дослідженням цього питання, 
визначимо, що найпоширенішими методиками 
комплексної оцінки фінансового стану підпри-

ємства є метод фінансових коефіцієнтів, рейтин-
гова оцінка, бальна оцінка, матрична оцінка, інте-
гральна оцінка. Характеристика кожної методики 
наведена на рис. 1.

На наш погляд, найбільшу увагу заслуговує 
визначення типу фінансового стану підприємства 
за комплексним інтегральним показником фінан-
сової звітності. Слід зауважити, що перевагами 
застосування цієї методики аналізу є її методо-
логічна прозорість. Перелік показників, які вико-

ристовуються в розрахун-
ках інтегрального показника 
є цінним для оперативного 
управління та контролю під-
приємства, тому що він дає 
змогу виявляти слабкі місця 
в діяльності підприємства 
і вчасно вживати необхід-
них заходів. Хоча узагаль-
неної методики визначення 
фінансового стану підпри-
ємства шляхом інтегральної 
оцінки фінансової звітності 
не існує, низка вітчизняних 

 

Рис. 2. Етапи проведення комплексного аналізу фінансового стану 
підприємства шляхом інтегральної оцінки фінансової звітності

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Показники фінансової звітності вітчизняних підприємств

Показник Формула для 
розрахунку Умовні позначення

Група І. Показники майнового стану
Коефіцієнт зносу основних засобів (Кзоз) ЗОЗ/ПВОЗ ЗОЗ – знос основних засобів;

ПВОЗ – первісна вартість осно-
вних засобівКоефіцієнт оновлення основних засобів (Кооз) (ÏÂ -�ÏÂ )/�ÏÂÎÇ

ÔÀÊÒ
ÎÇ
ÁÀÇ

ÎÇ
ÁÀÇ

Група ІІ. Показники ліквідності
Коефіцієнт покриття (Кп) ОА/ПЗ ОА – оборотні активи;

ША – швидко реалізовані активи;
НЛА – найбільш ліквідні активи;
ПЗ – поточні зобов’язання

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) ША/ПЗ

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) НЛА/ПЗ

Група ІІІ. Показники фінансової незалежності
Коефіцієнт фінансування (Кф) ПК/ВК

ПК – позиковий капітал;
ВК – власний капітал;
ЧОК – чистий оборотний капітал

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
засобами (Кзвк) ЧОК/ОА

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Кмвк) ЧОК/ВК
Група ІV. Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів (Коа) ЧДР/А ЧДР – чистий дохід від реалізації 
продукції;
А – активи;
КЗ – кредиторська заборгова-
ність;
ДЗ – дебіторська заборгованість;
З – запаси;
ОЗ – основні засоби

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгова-
ності (Кокз) ЧДР/КЗ

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгова-
ності (Кодз) ЧДР/ДЗ

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів (Комз) ЧДР/З
Коефіцієнт оборотності основних засобів (Кооз) ЧДР/ОЗ
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Ковк) ЧДР/ВК

Група V. Показники рентабельності
Коефіцієнт рентабельності активів (Ра) ЧП/А

ЧП – чистий прибуток;
СП – собівартість продукції

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Рвк) ЧП/ВК
Коефіцієнт рентабельності діяльності (Рд) ЧП/ЧДР
Коефіцієнт рентабельності продукції (Рп) ЧП/СП

Джерело: розроблено автором на основі джерела [2]
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науковців [2; 5; 9] розглядає етапи проведення 
зазначеного аналізу таким чином (рис. 2).

Розглянемо детальніше кожний з етапів 
аналізу.

Перший етап. Фінансова звітність підпри-
ємства є комплексом показників, які мають між 
собою логічний та інформаційний взаємозв’язок. 
Логічний взаємозв’язок відбивається у взаємному 
доповнені та взаємній кореспонденції розділів 
та статей звітних форм. Регулярно сформована 
на підприємствах стандартна звітність дає мож-
ливість оперативно проводити аналіз без необхід-
ності в пошуку додаткової інформації. Для аналізу 
фінансової звітності підприємства щодо інформа-
ційної бази достатньо форми 1 «Звіт про фінансо-
вий стан» та форми 2 «Звіт про фінансові резуль-
тати». Зазначимо, що до показників фінансової 
звітності підприємства, які комплексно можуть 
характеризувати його фінансово-господарську 
діяльність, варто віднести показники майнового 
стану, ліквідності, фінансової незалежності, діло-
вої активності, рентабельності (табл. 2).

Другий етап. За методом сум розраховуємо 
інтегральні показники фінансової звітності підпри-
ємства, а саме показники майнового стану, ліквід-
ності, фінансової незалежності, ділової активності 
та рентабельності [12, с. 210]. Метод сум поля-
гає в розрахунку загального інтегрального показ-
ника як суми його фактичних значень, виражених 
в абсолютних або відносних величинах. Для під-
сумовування абсолютних показників застосовують 
таку формулу:

P xi
j

n

i=
=
∑�

1

,                             (1)

де хі – значення і-го показника на j-у об’єкті,  
і = 1, 2, …, n.

Автор статті погоджується з думками 
О.С. Дубинської та інших науковців, що саме цей 
метод є найбільш ефективним для розрахунку 
інтегрального показника. Це можна пояснити тим, 
що показники фінансової звітності підприємства, 
які входять у кожну аналітичну групу, є рівнознач-
ними між собою та мають однакові одиниці вимі-
рювання [10, с. 210]. Рекомендованими норма-
тивними значеннями для інтегрального показника 
майнового стану є 2; ліквідності – 5; фінансової 
незалежності – 4; ділової активності – 12, рента-
бельності – 4 [10, с. 210].

Третій етап. Розраховуються коефіцієнти ваго-
мості інтегральних показників фінансової звітності 
підприємства за допомогою експертного оціню-
вання. Для цього було застосовано метод ана-
лізу ієрархій, який є найбільш доречним серед 
сучасних методів експертних оцінок, оскільки дає 
змогу не тільки проранжувати методичні підходи 
до оцінки фінансового стану підприємства, але 
й перевірити локальні та глобальні пріоритети екс-
пертів щодо узгодженості між собою [8, с. 384].

Для визначення коефіцієнтів вагомості інте-
гральних показників фінансової звітності підпри-
ємства складається матриця попарних порівнянь 
з урахуванням того, що, згідно з методом аналізу 
ієрархій, для отримання достовірних результатів 
опитування кількість експертів не повинна переви-
щувати 7 ± 2 (табл. 3).

Таблиця 3
Матриця попарних порівнянь коефіцієнтів 

вагомості інтегральних показників фінансової 
звітності підприємства [2, с. 660]
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ті

майнового 
стану 1 1/3 1/5 1/7 1/9 0,04 5

ліквідності 3 1 1/3 1/5 1/9 0,06 4
фінансової 
незалежності 5 3 1 1/3 1/5 0,13 3

ділової актив-
ності 7 5 3 1 1/3 0,26 2

Рентабельності 9 7 5 3 1 0,51 1
Індекс узгодже-
ності 0,06

Відношення узгодженості пріоритетів експертів 
до коефіцієнтів вагомості інтегральних показни-
ків фінансової звітності вітчизняних підприємств 
перебуває в нормативному інтервалі та становить 
0,06, тобто від 0 до 0,2 [2, с. 659]. З табл. 3 інте-
гральним показникам фінансової звітності підпри-
ємства призначені такі ранги згідно з убуванням їх 
значимості:

1 ранг – інтегральному показнику рентабель-
ності (Ірентабельності);

2 ранг – інтегральному показнику ділової актив-
ності (Іділової активності);

3 ранг – інтегральному показнику фінансової 
незалежності (Іфінансової назалежності);

4 ранг – інтегральному показнику ліквідності 
(Іліквідності);

5 ранг – інтегральному показнику майнового 
стану (Імайнового стану).

Розрахунок комплексного інтегрального показ-
ника фінансової звітності підприємства рекомен-
довано проводити за модифікованим методом 
сум [10, с. 124], тому що показники майнового 
стану, ліквідності, фінансової незалежності, діло-
вої активності та рентабельності не рівнозначні 
між собою.
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де КФЗфакт. – комплексний інтегральний показ-
ник фінансової звітності підприємства;

І і
ôàêò  – фактичне значення інтегрального показ-

ника за кожною групою;
І і
íîðì  – нормативне значення інтегрального 

показника за кожною групою;
wi – рівень вагомості інтегрального показника 

кожної групи.
і n∈ [ ]1; .                            (3)
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За рекомендаціями розробників методики тип 
фінансового стану підприємства визначається за 
такими значеннями комплексного інтегрального 
показника фінансової звітності підприємства:

– якщо КФЗфакт ≥ 6,13, то підприємство вважа-
ється фінансово стійким, фінансово стабільним 
та фінансово безпечним;

– якщо КФЗфакт < 6,13, то підприємство вважа-
ється фінансово нестійким, фінансово нестабіль-
ним та фінансово небезпечним [2, с. 650].

Апробацію методики визначення типу фінан-
сового стану підприємства за комплексним інте-
гральним показником фінансової звітності про-
ведемо за даними звітності ПрАТ «Хмельницька 
маслосирбаза». В табл. 4 наведено результати 
розрахунків інтегральних показників майнового 
стану, ліквідності, фінансової незалежності, діло-
вої активності та рентабельності підприємства за 
2016 рік.

КФЗфакт = 0,04*1/2 + 0,06*1,67/5 + 0,13*4,04/4 + 
0,26*40,9/12 + 0,51*0,79/4 = 1,16.

Таким чином, з дослідження видно, що за 
даними розрахунку комплексного інтегрального 
показника фінансової звітності ПрАТ «Хмель-
ницька маслосирбаза» за 2016 рік підприємство 
вважається фінансово нестійким, фінансово 
нестабільним та фінансово небезпечним. Керівни-
цтву підприємства необхідно негайно вжити низку 
заходів щодо підвищення прибутковості підприєм-
ства, зниження залежності від позикового капіталу 
та прискорення оборотності активів підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Зазна-
чимо, що під час оцінювання фінансового стану 
підприємства за даними фінансової звітності 
доцільно не тільки використовувати традиційні 
методи та способи його аналізу та діагностування, 
але й проводити комплексну оцінку фінансового 
стану. Методика комплексного аналізу фінансового 
стану підприємств посідає чільне місце у фінансо-
вому аналізі. Використання такої методики забез-
печує об’єктивну оцінку фінансово-господарської 
діяльності підприємства та спонукає керівництво 
на пошук резервів підвищення ефективності діяль-
ності. У статті на практичному матеріалі апробо-
вано запропонований низкою вітчизняних науковців 
методичний підхід до аналізу фінансової звітності 
підприємств. Відмінними рисами цього підходу від 
наявних є врахування вагомості фінансових показ-
ників, а саме показників майнового положення, лік-
відності, фінансової незалежності, ділової актив-
ності, рентабельності; з’ясування того, у скільки 
разів фактичне значення фінансового показника 
є більшим або меншим за нормативне. Цей вид 
аналізу, який створює можливості для проведення 
як ретроспективного, так і перспективного оціню-
вання фінансового стану підприємства, дає змогу 
вирішити такі проблеми, як залучення фінансових 

Таблиця 4
Дані розрахунків інтегральних показників майнового стану, ліквідності,  

фінансової незалежності, ділової активності та рентабельності  
ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» за 2016 рік

Показники 
майнового стану

Показники 
ліквідності

Показники 
фінансової 

незалежності
Показники ділової 

активності
Показники 

рентабельності

Показник значення показник значення показник значення показник значення показник значення
Кзоз 0,44 Кп 1,18 Кф 3,8 Коа 3,6 Ра 0,03
Кооз 0,56 Кшл 0,4 Кзвк 0,04 Кокз 14,4 Рвк 0,14

Іìñ
ôàêò 1,0 Кал 0,09 Кмвк 0,2 Кодз 7,9 Рд 0,02

Іìñ
íîðì 2,0 Іëіê

ôàêò 1,67 Іôіí.íåç.
ôàêò 4,04 Комз 2,4 Рп 0,6

Іëіê
íîðì 5 Іôіí.�íåç.

íîðì 4,0 Кооз 1,3 Іðåíò
ôàêò 0,79

Ковк 11,3 Іðåíò
íîðì 4,0

Іäіë.�àêò.
ôàêò 40,9

Іäіë.�àêò
íîðì 12

Джерело: розроблено автором на основі джерела [11]
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ресурсів; пошук високорентабельних проектів; оці-
нювання надійності партнерів та доцільності інвес-
тування; оптимізація фінансової діяльності під-
приємства; комплексне фінансове оздоровлення 
суб’єкта господарювання.

Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямі вважаємо розробку механізму аналізу 
фінансової звітності вітчизняних підприємств.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ АУДИТУ ПОДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ
THE GENERAL CHARACTERISTICS  
OF STAGES OF AUDIT OF TAXES AND PAYMENTS

У статті висвітлено роль та необхід-
ність здійснення аудиту податкових 
платежів. Систематизовано фактори 
планування податків і зборів. Проведено 
ідентифікацію та характеристику осно-
вних етапів аудиту податків і платежів. 
Доведено, що формування аудиторського 
висновку має враховувати комплексне та 
відповідальне ставлення до вирішення 
намічених цілей на кожному етапі аудиту 
податків і зборів.
Ключові слова: аудит податків, бухгал-
терський облік, податки, збори, перевірка, 
фінансовий результат, аудиторський звіт.

В статье освещены роль и необходимость 
осуществления аудита налоговых плате-
жей. Систематизированы факторы пла-
нирования налогов и сборов. Проведены 
идентификация и характеристика основ-
ных этапов аудита налогов и платежей. 

Доказано, что формирование аудиторского 
заключения должно учитывать комплексное 
и ответственное отношение к решению 
намеченных целей на каждом этапе аудита 
налогов и сборов.
Ключевые слова: аудит налогов, бухгал-
терский учет, налоги, сборы, проверка, 
финансовый результат, аудиторский 
отчет.

The article highlights the role and necessity of the 
audit of tax payments. The tax planning factors 
are systematized. The identification and descrip-
tion of the main stages of the audit of taxes and 
payments has been carried out. It is proved that 
the formation of the auditor’s report should take 
into account the complex and responsible atti-
tude to the decision of the goals at each stage of 
the audit of taxes and fees.
Key words: tax audit, accounting, taxes, fees, 
inspection, financial results, audit report.

Постановка проблеми. Динамізм розвитку 
фінансових процесів за умов глобалізаційних 
викликів вимагає від суб’єктів господарювання 
посилення ролі оптимізації нарахування та сплати 
податкових платежів. Будь-який вид підприєм-
ницької діяльності потребує особливої уваги до 
процесів нарахування, декларування та сплати 

податків і зборів. Від правильності ведення 
таких дій залежить кінцевий фінансовий резуль-
тат діяльності підприємства. Європейський під-
хід декламує залучення до процедур ефективної 
реалізації облікової та податкової політики під-
приємства висококваліфікованих фахівців, якими 
можуть бути незалежні аудитори, консультанти, 


