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інансова стійкість – одна з найважливі-
ших характеристик стану будь-якого під-
приємства і його поведінки щодо зовні-
шніх і внутрішніх змін. Вона служить за-

ставою виживання та основою стабільності по-
ложення підприємства. Як об'єкт дослідження бу-
ло обрано підприємство «Укртелеком».  

В існуючих ринкових умовах необхідно про-
довжувати розробляти механізм встановлення цін 
на промислову продукцію [1]. При цьому істотну 
роль відіграють методи прогнозування ціни спо-
живання і виробничих витрат на різних стадіях 
виробничого процесу [4]. Використання таких 
інструментів дозволить також підняти рівень кон-
курентоспроможності самого підприємства [3, 10, 
11]. 

Метою цієї статті є спроба обґрунтування 
концептуального підходу щодо визначення 
реального фінансового стану підприємства з ура-
хуванням аналізу існуючих методик оцінки фінан-
сової стійкості підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Аналіз публікацій. Тим часом до цих пір немає 
точного визначення цього поняття. В економічній 
літературі існують різні точки зору визначення 
сутності фінансової стійкості. Так, наприклад, 
А.Д. Шеремет і Е.В. Негашев не дають точного 
формулювання даного визначення, а вважають, 
що різниця реального власного капіталу та ста-
тутного капіталу є основним вихідним показником 
стійкості фінансового стану підприємства [8]. 
М.Н. Крейніна представляє фінансову стійкість як 
постійне в часі співвідношення між власним і за-
лученим капіталом [4]. А.Д. Шеремет і Р.С. Сай-
фулін вважають, що «Фінансова стійкість – це 
певний стан рахунків підприємства, що гарантує 
його постійну платоспроможність» [9]. Найбільш 
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докладно дану проблему розкриває Г.В. Савицька 
«Фінансова стійкість – це здатність суб'єкта гос-
подарювання функціонувати і розвиватися, збе-
рігаючи рівновагу своїх активів і пасивів в змі-
нюваному внутрішньому та зовнішньому середо-
вищі, що гарантує його постійну платоспромо-
жність та інвестиційну привабливість у межах до-
пустимого рівня ризику» [7]. Як видно, при дослі-
дженні фінансової стійкості виділяється відокре-
млене поняття – «платоспроможність», яке є не-
від'ємним компонентом фінансової стійкості. Цей 
термін на сьогодні також не має однозначного 
визначення. Одні автори висловлюють плато-
спроможність підприємства його можливістю і 
здатністю своєчасно і повністю виконувати свої 
фінансові зобов'язання перед внутрішніми і зов-
нішніми партнерами, і перед державою [3, 5]. 
Інша група авторів відзначає, що платоспромо-
жність – це здатність компанії виконувати свої 
зовнішні зобов'язання за рахунок активів [6]. Вод-
ночас залишаються невирішеними змістові поло-
ження визначення реального фінансового стану 
підприємства з урахуванням аналізу погроз і мож-
ливостей макрооточення підприємства та аналізу 
зовнішнього середовища підприємства. 

Виклад основного матеріалу 

Зрозуміло, що поняття «фінансова стійкість» 
підприємства багатогранне, воно більш широке на 
відміну від поняття «платоспроможність» так як 
включає в себе оцінку різних сторін діяльності 

організації. Багато дослідників називають фінан-
сову стійкість головним компонентом загальної 
стійкості підприємства, елементом, що мають 
вирішальне значення для економічного стану під-
приємства в цілому [3, 5,7]. У найзагальнішому 
вигляді фінансова стійкість відображає стабільне 
перевищення доходів над витратами і стан ресур-
сів, яке забезпечує вільне маневрування грошови-
ми коштами підприємства і шляхом їх ефекти-
вного використання сприяє безперебійному про-
цесу виробництва і реалізації, розширення та оно-
влення. 

Таким чином, аналіз різних точок зору про 
зміст поняття «фінансова стійкість» показує, що з 
досліджуваної проблеми немає єдиної думки. 
Більшість авторів подають фінансову стійкість до-
сить вузько, ніж варто було б, висловлюючи її од-
ним або двома показниками. Однак очевидно, що 
фінансова стійкість – це комплексне поняття, яке 
виражається системою показників (табл. 1). На 
нашу думку, фінансова стійкість – здатність під-
приємства здійснювати свою діяльність і розви-
ватися в умовах підприємницького ризику і змі-
нюваного середовища, при збереженні постійної 
платоспроможності і кредитоспроможності. 

Фінансова стійкість забезпечується всією виро-
бничо-господарською діяльністю підприємства. 
Вищим її проявом є здатність підприємства розви-
ватися переважно за рахунок власних джерел фі-
нансування. 

 
Таблиця 1. Показники фінансового стану підприємства «Укртелеком» 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Ліквідність підприємства 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,55 0,40 2,57 
Уточнений коефіцієнт ліквідності 1,85 1,40 3,73 
Загальний коефіцієнт ліквідності 2,42 1,87 4,29 
Оборотний капітал 1197146,10 938896,20 2562753,0 

Фінансова стійкість підприємства 
Коефіцієнт незалежності 0,83 0,80 0,64 
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,89 0,87 0,92 
Коефіцієнт фінансування 5,32 4,45 1,87 
Коефіцієнт інвестування 1,062 1,002 0,888 
Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними коштами 

- 0,18 - 0,38 2,32 

Оборотність підприємства 
Коефіцієнт оборотності ДЗ - 8,59 9,16 
Період погашення ДЗ, дні - 42 39 
Коефіцієнт оборотності КЗ - 13,64 12,68 
Період погашення КЗ, дні - 26 28 
Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних 
цінностей 

- 10,40 12,84 

Термін збереження ТМЦ - 35 28 
Тривалість фінансового циклу - 51 40 

Рентабельність підприємства 
Рентабельність сукупних активів - 0,12 0,07 
Рентабельність власного капіталу - 0,93 0,65 
Рентабельність інвестицій - 0,74 0,103 
Рентабельність реалізованої продукції - 0,308 0,175 
Рентабельність продажів - 0,216 0,136 
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У складі власного капіталу можуть бути ви-
ділені дві основні складові: інвестований і нако-
пичений капітал. Інвестований, вкладений вла-
сниками, капітал включає в себе вартість простих і 
привілейованих акцій (у вигляді статутного капі-
талу), а також додатково оплачений капітал (у 
складі додаткового капіталу). Накопичений капі-
тал, тобто створений понад те, що спочатку вкла-
дено власниками, знаходить своє відображення у 
складі резервного капіталу, нерозподіленого при-
бутку. Тенденція до збільшення накопиченого 
капіталу свідчить про здатність нарощувати кош-
ти, вкладені в активи підприємства, і характеризує 
фінансову стійкість підприємства. 

При аналізі статутного капіталу оцінюють по-
вноту його формування, відповідність даним, зафі-
ксованим в установчих документах, ступінь 
реального грошового наповнення з позиції 100%-
ої оплати. Також необхідно визначити чи є на ба-
лансі підприємства власні акції, викуплені в ак-
ціонерів і встановити цілі викупу. 

При аналізі додаткового капіталу слід врахо-
вувати специфіку формування його окремих ста-
тей. З урахуванням значущості сум переоцінки у 
складі додаткового капіталу особливе значення 
надається аналізу інформації, що акумулюється на 
субрахунку «Приріст вартості майна при переоці-
нці», оскільки факт переоцінки сам по собі не оз-
начає реального грошового збільшення, а значить, 
не підвищує платоспроможність підприємства. 

Резервний капітал має строго цільове призна-
чення і відіграє роль страхового фонду для цілей 
відшкодування збитків і забезпечення захисту 
інтересів третіх осіб у разі недостатності прибутку 
у підприємства. Резервний капітал не представляє 
вільних грошових коштів і як будь-яка інша стаття 
пасиву балансу покривається сукупністю всіх май-
нових об'єктів підприємства. Однак інформація 
про його величину і динаміку має важливе зна-
чення для інвесторів і кредиторів, які розглядають 
цю категорію як своєрідний запас фінансової міц-
ності підприємства, а його відсутність або недо-
статність як фактор додаткового ризику вкладення 
коштів. 

Динаміка частки нерозподіленого прибутку в 
загальному обсязі власного капіталу показує тен-
денцію зміни ділової активності підприємства. 

Обсяг власного капіталу повинен фінансувати 
всі активи крім тих, які можуть бути безболісно 
профінансовані позиковими коштами. Це означає, 
що в структурі майна підприємства повинна дот-
римуватися певна пропорційність, яка забезпечить 
стабільність його фінансового стану і розвиток. 

При цьому процес оптимізації співвідношення 
між власним і позиковим капіталом необхідно 
здійснювати з урахуванням структури майна під-
приємства. При оцінці структури джерел майна 
підприємства слід аналізувати спосіб їх розмі-
щення в активі, ті підприємства, у яких значна пи-
тома вага іммобілізованих активів або обсяг важ-
кореалізованих активів у складі оборотних коштів, 
або питома вага постійних витрат у загальній сумі 

витрат, то ці підприємства повинні розташовувати 
превалюючим розміром власного капіталу. 

Залучаючи позикові кошти, підприємство, з од-
ного боку, збільшує обсяг фінансових ресурсів, 
що зміцнює фінансову стійкість, а з іншого, збі-
льшує фінансовий ризик, пов'язаний з можливістю 
неповернення залучених коштів. Тому фінансу-
вання за рахунок позикових джерел передбачає 
дотримання ряду умов, що забезпечують фінансо-
ву надійність підприємства. При вирішенні питан-
ня про залучення позикових коштів необхідно вра-
ховувати структуру пасивів, допустиму для даного 
підприємства розміру боргу, очікувану швидкість 
обороту активів і рентабельності підприємства, за 
яких умов використання позикового капіталу еко-
номічно вигідно для підприємства. Підприємство 
може без обмежень залучати позикові кошти, 
якщо рентабельність його капіталу (активів) пере-
вищує вартість позикових коштів (ставку бан-
ківського відсотка). 

На фінансову стійкість підприємства впливає 
безліч чинників. Їх можна класифікувати за міс-
цем виникнення  на зовнішні і внутрішні, за важ-
ливістю результату  на основні і другорядні, за 
структурою  на прості і складні, за часом дії  на 
постійні і тимчасові. Внутрішні чинники залежать 
від організації роботи самого підприємства, а зов-
нішні не підвладні волі підприємства. 

Розглядаючи внутрішні фактори слід зазна-
чити, що фінансова стійкість підприємства багато 
в чому залежить від складу і структури своєї про-
дукції і наданих послуг, її частки в загальному 
платоспроможному попиті. При цьому підтри-
мується нерозривний зв'язок з витратами вироб-
ництва. Причому важливе співвідношення між 
змінними і постійними витратами. Чим більше ве-
личина постійних витрат у собівартості, тим вище 
ризик неплатоспроможності компанії, при падінні 
доходів. Отже, організації, зі значними постійни-
ми витратами, повинні мати більший обсяг вла-
сного капіталу. 

Іншим важливим фактором є оптимальний 
склад і структура активів і в першу чергу спів-
відношення основних і оборотних коштів, з утри-
муванням лише мінімально необхідної для пото-
чної діяльності суми ліквідних коштів. 

Істотним чинником є склад і структура фінан-
сових ресурсів, а, перш за все, значну вагу при-
бутку. При цьому важлива структура розподілу 
прибутку, особливо частка, що спрямовується на 
розвиток виробництва. 

Важливо оцінювати вплив структури капіталу і 
зобов'язань на фінансову стійкість. Фінансова 
стійкість може змінюватися через виникнення зо-
бов'язань перед кредиторами внаслідок залучення 
позикового капіталу, з появою фінансового ризи-
ку. Тут важливо знати в якій мірі впливають стру-
ктура капіталу та фінансові витрати (відсотки за 
кредитами і позиками, дивіденди по акціях, лізин-
гові платежі) на фінансову стійкість. 
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Значний вплив на фінансову стійкість також 
надають: політика власників і команди управлін-
ня, стадія життєвого циклу підприємства, стан ви-
робничого потенціалу та інші фактори. 

Більшість процвітаючих підприємств знають 
яким чином управляти внутрішніми процесами. 
Однак із зовнішнім оточенням проблема інша  
мається на увазі, що виникаючі ризики виз-
начаються подіями, що відбуваються поза під-

приємством, що може призвести до краху навіть 
дуже ефективного виробника з прекрасним менед-
жментом (табл. 2). Існують різні підходи до опису 
структури зовнішнього середовища підприємства. 
Найчастіше зовнішнє середовище розглядається 
як дворівнева система, що складається з мікро- 
(середовища безпосереднього оточення) і макро-
середовища (середовища непрямого оточення), ко-
жна з яких включає певні чинники. 

 
Таблиця 2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства «Укртелеком» 

Фактор Стан фактору Тенденції розвитку Характер 
впливу 
(+, -) 

Економічна складова 
1. Темп інфляції Середній Збільшується незначно - 
2. Зниження доходів 
населення 

Середній Знижується - 

3. Рівеньоподаткування Високий Росте - 
4. Рівень зайнятості Низький Знижується + 

Політична складова 
1. Нормативні документи Є присутнім Не міняється - 
2. Державні кредити Присутні Відсутні - 

Конкурентна складова 
1. Майбутні цілі 
конкурентів 

Дані відсутні - 

2. Слабкі сторони 
конкурентів 

 маленька частка ринку; 
 слабка реклама; 
 тверда конкуренція 

Збільшується - 

Ринкова складова 
1.Платоспроможність 
споживача 

Гарна Збільшується + 

2. Рівень конкуренції Середній Збільшується - 

 
 

Макросередовище створює загальні умови, в 
яких діє підприємство, визначаючи для нього та 
інших підприємств межі допустимого і недопусти-
мого. Макрооточення можна розбити на кілька 
складових: економічну, політичну, конкурентну, 
ринкову (табл. 3). 

Серед еконмічних факторів фінансової стій-
кості особливо слід виділити інфляцію, високі те-
мпи якої ведуть до викривлення бухгалтерської 
звітності. Інфляція знецінює активи організації і 
майбутні надходження грошових коштів за відва-
нтажену продукцію, що призводить до втрати фі-
нансової стійкості. Інфляція веде до падіння 
реальної вартості заощаджень, а також до зро-
стання номінальних ставок плати за кредит при 
падінні реальних ставок. Нестабільність ринку 
знижує якість і рівень економічної інформації, що 
ускладнює нормальне функціонування фінансово-
го ринку. 

Важливий вплив на стійкість надають подат-
кові витрати. Постійна зміна податкового законо-
давства потребує перерахунок платежів під-
приємства, причому, як правило, підвищується су-
ма податкових витрат, зростає трудомісткість бух-
галтерської роботи. До негативних наслідків мо-
жна віднести накладення штрафів та пені, що під-
риває і послаблює фінансову стійкість. 

До середовища безпосереднього оточення від-
носять ту частину зовнішнього середовища, з 
якою підприємство має конкретний і безпосеред-
ній вплив. У центрі уваги перебувають споживачі, 
конкуренти, постачальники. У разі необхідності 
вивчають також організацію торгівлі, діяльність 
посередників. 

В області фінансового менеджменту багато 
вчених досліджують, в основному, внутрішні фа-
ктори фінансової стійкості (склад активів і па-
сивів, склад витрат, показники прибутковості, лік-
відності, платоспроможності та ін.), тобто аналі-
зується бухгалтерська та управлінська звітність 
підприємства, а також деякі зовнішні фактори: га-
лузь економіки, схильність до ризиків і т.д. 

Дослідження даних факторів і оцінка фінансо-
вої стійкості підприємства на ту або іншу дату 
дозволяє відповісти на питання: наскільки ефекти-
вно підприємство управляє власними і позико-
вими засобами, а також фінансовими ресурсами 
протягом періоду, що передує цій даті. Оцінка фі-
нансової стійкості здійснюється за допомогою різ-
них прийомів і методик [2]. 

У більшості робіт при аналізі фінансової сті-
йкості досліджують абсолютні показники. Відпо-
відно до забезпеченістю запасів і витрат власними 



Економіка промисловості та організація виробництва  Industrial economics and organization of production 

 

 

18 

 

і позиковими джерелами фінансування розріз-
няють чотири типи фінансової стійкості: 
 абсолютна фінансова стійкість 

характеризується повним забезпеченням 
запасів і витрат власними оборотними 
засобами;  

 нормальна фінансова стійкість характери-
зується забезпеченням запасів і витрат влас-
ними оборотними коштами і довгостроковими 
позиковими засобами; 

 фінансова нестійкість характеризується забез-
печенням запасів і витрат за рахунок власних 
оборотних коштів, довгострокових позикових 
коштів і короткострокових кредитів і позик, 
тобто за рахунок усіх основних джерел форму-
вання запасів; 

 кризовий фінансовий стан  коли запаси не за-
безпечуються джерелами їх формування і під-
приємство перебуває на межі банкрутства. 

 
Таблиця 3. Аналіз погроз і можливостей макрооточення підприємства «Укртелеком» 

Фактори 
(макрооточення) 

Характер впливу на підприємство Можлива реакція підприємства 

Економічна складова 
1.Темп інфляції -  збільшити ціни; 

 підвищення номінальної вартості акцій. 
2.Зниження доходів 
населення 

-  перехід на більш грошову послугу; 
 розширення кількості наданих послуг роз-

раховане на різне коло споживачів з різ-
ним доходом; 

Політична складова 
1.Державні кредити  +  сприяють росту галузі 

 розширенню організації 
Конкурентна складова 

1.Майбутні цілі 
конкурентів 

Дані відсутні 

2. Слабкі сторони 
конкурентів 

 маленька частка ринку 
 слабка реклама 
 тверда конкуренція 

 завоювання більшого сегмента ринку 
 зменшення конкурентів за рахунок прид-

бання суперників 

Ринкова складова 
1. Рівень 
конкуренції 

Середній  поліпшення якості послуг 
 модифікування послуг 
 поліпшення реклами 

2. Життєвий цикл 
товару 

Зрілість, ріст, розвиток  освоєння нових ринків 
 поставка існуючих послуг у нові райони 
 модифікація встаткування 
 освоєння передових технологій 

 
 

Для отримання більш глибокої оцінки багато 
вчених висловлюють фінансову стійкість через 
відносні показники або коефіцієнти структури 
капіталу, які характеризують: 
 ступінь фінансової незалежності підприємства;  
 стан оборотних коштів; 
 стан основних засобів. 

Відносні показники фінансової стійкості відо-
бражають стабільність діяльності підприємства з 
позиції довгострокової перспективи, що пов'язано 
із загальною фінансовою структурою підприємст-
ва і ступенем його залежності від кредиторів і 
інвесторів. 

Для аналізу фінансової стійкості поряд з абсо-
лютними і відносними показниками використо-
вується показник фінансового лівериджу (важі-
лю), що виражає потенційну можливість впливати 
на прибуток і рентабельність власного капіталу 
підприємства шляхом зміни обсягу і структури 
довгострокових пасивів [6]. Показником, що виз-

начає ефективність залучення позикових коштів є 
ефект фінансового важеля : 

EFR = (1 - Hp) ∙ (Ra - Czk) ∙ 
Bk

ZK
, (1) 

де Hp  ставка податку на прибуток, 
Ra  рентабельність активів, 
Czk  середня розрахункова ціна позикового 

капіталу, 
Zk  позиковий капітал, 
Bk  власний капітал. 
З формули видно, що рентабельність власного 

капіталу, будучи найважливішим індикатором фі-
нансової стійкості, перебуває під впливом як вну-
трішніх факторів (рентабельність активів, фінан-
совий важіль), так і зовнішніх чинників (рівень 
оподаткування, ціна позикового капіталу). 

Як зазначалося, фінансова стійкість багато в 
чому залежить від оптимального поєднання основ-
них і оборотних активів балансу, а відповідно по-
стійних і змінних витрат підприємства. Взаємо-
зв'язок між обсягом виробництва, постійними і 
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змінними витратами визначається за допомогою 
операційного аналізу і виражається показником 
операційного лівериджу, від рівня якого залежить 
прибуток і фінансова стійкість підприємства. Дія 
операційного важеля виявляється в тому, що будь-
яка зміна виручки від реалізації завжди породжує 
більш сильна зміна прибутку. Ефект операційного 
важеля обумовлений різним ступенем впливу ди-
наміки постійних і змінних витрат на формування 
фінансових результатів підприємства при зміні 
обсягу виробництва. Він визначається за фор-
мулою: 

EOR = MD / EBIT, (2) 
де MD  маржинальний дохід, 
EBIT  прибуток до виплати відсотків і подат-

ків. 
Цей показник показує ступінь чутливості при-

бутку до зміни обсягу продажів. При високому 
значенні цього показника навіть незначний спад 
або збільшення обсягу продажу призводить до 
істотної зміни прибутку. 

На наступному етапі операційного аналізу об-
числюється точка беззбитковості, що представляє 
собою суму виручки, необхідну для покриття 
повних витрат, при якій організація не отримує ні 
прибутку, ні збитку. Точка беззбитковості виз-
начається за формулою: 

TB = PB / dMD, (3) 
де PB  постійні витрати, 
dMD  частка маржинального доходу у вируч-

ці від продажу. 
Важливим завданням аналізу є визначення за-

пасу фінансової міцності, який дозволяє оцінити 
можливості додаткового зниження виручки від 
реалізації продукції в межах точки беззбитковості. 
Запас фінансової міцності може бути визначений і 
в процентному співвідношенні. Слід зазначити, 
що в міру віддалення виручки від порогового її 
значення, ефект операційного важеля слабшає, а 
запас фінансової міцності збільшується. 

Серед показників фінансового аналізу важливу 
роль і значення має показник «вартість чистих ак-
тивів», який є індикатором фінансового стану і 
стійкості підприємства. Розрахунок чистих 
активів дозволяє оцінити ефективність діяльності 
підприємства, а їх обсяг вказує на ступінь фіна-
нсової стійкості підприємства, що виражається в 
забезпеченості активів власними джерелами фіна-
нсування. Крім того, чисті активи  це вартість 
тієї частини майна товариства, яка залишилася б у 
засновників при «уявній» ліквідації товариства од-
ночасним припиненням його кредиторської та де-
біторської заборгованості за вартістю, від обра-
женої в бухгалтерських регістрах на дату уявної 
ліквідації. 

Оцінюючи фінансову стійкість підприємства з 
позиції короткострокової перспективи, використо-
вуються показники ліквідності та платоспромож-
ності, що характеризують можливість своєчасно і 
в повному обсязі здійснювати розрахунки за свої-
ми короткостроковими зобов'язаннями. 

Насамперед, проводитися аналіз ліквідності 
балансу, який полягає в порівнянні коштів по ак-

тиву, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зо-
бов'язаннями по пасиву, згрупованими за терміна-
ми їх погашення. Крім того, з абсолютних показ-
ників багато вчених виділяють чистий оборотний 
капітал, який показує, яка сума оборотних коштів 
залишиться в розпорядженні підприємства після 
розрахунків за короткостроковими зобов'язан-
нями. 

Поряд з абсолютними показниками для оцінки 
ліквідності та платоспроможності розраховують 
відносні показники (фінансові коефіцієнти), шля-
хом поетапного зіставлення окремих груп ліквід-
них активів з короткостроковими пасивами на 
основі даних балансу. Серед цих показників, перш 
за все, слід відзначити коефіцієнти поточної, тер-
мінової та абсолютної ліквідності, які найбільшою 
мірою відображають здатність фірми погашати 
свої короткострокові зобов'язання легко реалізо-
ваними засобами. 

Певною мірою фінансову стійкість підприєм-
ства відображають показники грошового потоку, 
так як фінансову стійкість можна охара-
ктеризувати як відображення стабільного переви-
щення доходів над витратами підприємства, що 
забезпечує вільний обіг його грошових потоків 
[8]. У зв'язку з цим, оцінку фінансової стійкості 
доцільно доповнити аналізом грошових потоків, 
який проводиться за двома загальноприйнятим на-
прямками. 

По-перше, аналіз абсолютних значень, який ро-
зглядає: 
 приплив і відтік грошових коштів; 
 чистий грошовий потік; 
 структуру грошового потоку за трьома 

основними сферами (основної, інвестиційної, 
фінансової). 
По-друге, аналіз відносних показників 

грошового потоку, що включає такі показники: 
 рентабельність грошового потоку; 
 коефіцієнт самофінансування; 
 достатність грошового потоку; 
 коефіцієнт окупності інвестицій та інші 

показники [5]. 
Найважливішою складовою оцінки фінансової 

стійкості також є аналіз ділової активності та фі-
нансових результатів діяльності підприємства так 
як вивільнені при поліпшенні використання капі-
талу матеріальні і грошові ресурси є додатковим 
внутрішнім джерелом інвестицій. Раціональне та 
ефективне використання коштів сприяє підви-
щенню фінансової стійкості підприємства та його 
платоспроможності [3]. 

Аналіз того, наскільки ефективно підприєм-
ство використовує свої кошти, можна провести за 
допомогою коефіцієнтів оборотності і рента-
бельності. Якщо ділова активність підприємства у 
фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у 
швидкості обороту його засобів, то рентабельність 
відображає ступінь прибутковості його діяльності. 

Рівень рентабельності залежить від великої 
кількості чинників. Методика факторного аналізу 
показників рентабельності передбачає розкладан-
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ня вихідних формул за якісними та кіль кісними 
характеристиками. Основним прийомом фактор-
ного аналізу рентабельності є формула Дюпона, 
яка оцінює залежність рентабельності активів від 
рентабельності продажів і оборотності активів [6]. 
Результати аналізу можуть використовуватися для 
вибору варіанта між рентабельністю продажів і 
оборотністю активів при прогнозуванні рівня при-
бутковості активів в цілому. 

 

 

Висновки 

Зрозуміло, що в сучасних умовах правильне 
визначення реального фінансового стану під-
приємства має велике значення не тільки для са-
мого підприємства, а й для можливих інвесторів. 
Систематичний контроль на основі вищенаве-
дених методик оцінки фінансової стійкості доз-
воляє оперативно виявляти негативні сторони в 
діяльності компанії і своєчасно приймати необхід-
ні рішення по виходу зі сформованих ситуацій. 
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