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МІСЦЕ І РОЛЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В ОЦІНЦІ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Викладено результати дослідження місця і ролі аналізу фінансового стану 

підприємства як ключової складової основних методик оцінки рівня інвестиційної 
привабливості та можливостей застосування його результатів для зростання обсягів 
залучення інвестицій. 

Ключові слова: аналіз фінансового стану, інвестиційна привабливість, методики 
оцінки, підприємство. 

 
Стратегічні пріоритети розвитку усіх галузей національної економіки, 

серед яких надзвичайно важливе місце займає аграрно-промисловий 

комплекс, передбачають суттєве зростання обсягів залучення та підвищення 

ефективності використання інвестиційних ресурсів, що потребує поліпшення 

інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості регіонів, галузей та 

суб’єктів господарювання.  

Для потенційного інвестора підготовка до прийняття інвестиційного 

рішення передбачає пошук та вибір напрямів, структури і обсягів 

інвестування, проведення аналітичної оцінки інвестиційної привабливості 

об’єктів інвестування, розрахунку прогнозних та перспективних фінансово-

економічних показників ефективності потенційного інвестування з 

використанням сучасних науково-обґрунтованих методик і врахуванням 
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наявності достатньої, однозначної та достовірної вхідної інформації.  

Найчастіше для оцінки та управління інвестиційною привабливістю 

вітчизняні підприємства використовують класичну систему показників 

фінансового стану [4, с. 92]. 

Результати вивчення основних підходів до формування методик оцінки 

рівня інвестиційної привабливості підприємств підтверджують, що 

ретроспективний аналіз фінансового стану потенційного об’єкту 

інвестування є ключовою та невід’ємною їхньою складовою, оскільки саме 

він надає інвестору важливу для нього інформацію про головні фінансові 

результати діяльності, ділової активності та фінансової спроможності 

підприємства. Практичне застосування методик оцінки рівня інвестиційної 

привабливості підприємства передбачає необхідність обов’язкового 

проведення аналізу його фінансового стану. 

Схема аналізу фінансового стану підприємства, відповідно до [1, 2, 3], 

включає наступні складові:  

1. Аналіз ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої 

ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, чистий оборотний капітал). 

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) (коефіцієнт 

платоспроможності; коефіцієнт фінансування; коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними засобами; коефіцієнт маневреності власного капіталу). 

3. Аналіз ділової активності (коефіцієнт оборотності запасів; коефіцієнт 

оборотності кредиторської заборгованості; коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості).  

4. Аналіз рентабельності (коефіцієнт рентабельності активів; 

коефіцієнт рентабельності власного капіталу; коефіцієнт рентабельності 

продажу). 

5. Аналіз оборотності активів, оборотних засобів та власного капіталу 

(коефіцієнт оборотності активів; коефіцієнт оборотності основних засобів; 

коефіцієнт оборотності власного капіталу). 

Проведена аналітична оцінка фінансового стану досліджуваного 
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підприємства ПрАТ «Вінницький ОЖК» дозволила зробити висновок про 

загальну тенденцію до покращення рівня його інвестиційної привабливості. 

Різке зниження показників рентабельності підприємства в кризовому 2014 

році хоч і викликало певні занепокоєння, однак, зважаючи на 

загальнонаціональні економічні тенденції, вчасно прийняті та реалізовані 

управлінські рішення менеджменту підприємства дозволили спочатку 

стабілізували ситуацію в 2015-2016 роках та зробити прогноз на її 

покращення вже за результатами 2017 року. 

Інтерпретація та застосування результатів аналізу фінансового стану в 

оцінці потенційного об’єкту інвестування залежить від обраної інвестором, 

власником, менеджментом або іншими зацікавленими особами методики 

оцінки. Традиційне використання стохастичних і детермінованих моделей 

аналізу показників фінансового стану підприємств за умови відсутності чи 

обмеженості доступу до повної та достовірної статистичної, фінансової та 

бухгалтерської інформації про потенційні об’єкти інвестування, може бути 

ефективно доповнено завдяки використанню для оцінки економіко-

математичних моделей, заснованих на теорії нечітких множин. Комбінація 

цих підходів дозволить побудувати найбільш адекватну модель оцінки рівня 

інвестиційної привабливості підприємств та віднайти дієві практичні кроки 

для його підвищення. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 Розглядаються питання щодо аналізу фінансових результатів в системі 

управління сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. Визначено основні 
методи аналізу фінансових результатів. 

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, 
конкурентоспроможність, оцінка. 

 

Фінансoві рeзультати займaють центральнe місце в системi управління 
підприємствoм. Це вaжлива й воднoчас дyже склaдна як обліково-аналітична, 
так і економічна категорія. поняття «фінансовий результат» вирaжається в 
категoріях «прибуток» і «збиток», які є протилeжними за змістoм, але 
порядoк їх формyвання єдиний. Застoсування принципy нарахyвання та 
відповідності дохoдів і витрaт передбачaє формyвання фiнансових 
результатiв методом їх порівняння[1, с. 127]. 

Продуктивність дiяльностi сільськогосподарських пiдприємств 
залежить вiд того, наскiльки поривно i правдиво воно орієнтується у 
ринкoвих вiдносинах. Анaлiз фінансових рeзультатів набуває при цьому 
особливoї важливoстi i необхiднoстi, через те що умовoю дiяльностi 
пiдприємcтва й основoю його ефективнoго розвиткy на конкурентному ринкy 
є стабільнiсть. 

На думку Мамонтової М. А., під аналізoм фінанcових результатів 
діяльноcті слід розyміти комплeкс дій щодо вивчeння результатів прaктичної 
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