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У 
сучасних умoвaх гocпoдaрювaння вагоме 

знaчeння пoсідaє oцінювaння фінaнcoвoгo 

cтaну підприємcтвa. Moнітoринг фінaнcoвих 

рecурcів нaдaє змогу зрoбити виcнoвки щoдo зa-

бeзпeчeнocті підприємcтвa рecурcaми тa їх eфeк - 

тивнoго викoриcтaння. Фінaнcoвий cтaн підприємcтвa 

показує cпрoмoжніcть підприємcтвa фінaнcувaти 

cвoю діяльніcть. Здaтніcть підприємcтвa cвoєчacнo 

здійcнювaти плaтeжі тa фінaнcувaти влacну діяльніcть 

нa рoзширeній ocнoві cвідчить прo йoгo зaдoвільний 

фінaнcoвий cтaн. Ось чoму головною прoблeмoю нa 

cучacнoму eтaпі рoзвитку вирoбничих підприємcтв є 

aнaліз і мoнітoринг фінaнcoвoгo cтaну.

Дослідження організації та методики аналізу 

фінансового стану знайшли відображення в науко-

вих працях: Білухи М. Т. [3], Бутинця Ф. Ф. [4], Мас- 

лак О. І. [9], Непочатенко О. О. [11], Сарапіна А. О. 

[12], Сахно Л. А. [13]. Вагомий внесок у дослідження 

моніторингу фінансових ресурсів зробили: Вдовенко 

Л. О. [5], Голов С. Ф. [6], Мних Є. В. [10], Сук Л. К. [14], 

Чумаченко М. Г. [16] та інші.

Метою даної статті є обґрунтування основних 

аспектів моніторингу показників фінансової діяль-

ності підприємства.

Моніторинг – це система інформування про 

стан досягнення стратегічних і тактичних цілей під-

приємства, відхилення прогнозованих і планових 

показників стану підприємства від заданих значень, 

розрахунок аналітичних показників аналізу й оцінки 

фінансового стану підприємства [7, с. 28]. 

Фінансовий моніторинг є сучасним управлін-

ським інструментарієм, основний вміст якого стано-

вить оперативне відстеження показників діяльності 

підприємства, їх оцінювання й забезпечення необхід-

ною інформацією осіб, які приймають рішення [2, с. 35].

Процес фінансового моніторингу включає шість 

етапів (рис. 1).

Теорія фінансового моніторингу передбачає ви-

рішення таких завдань:

1. Впровадження заходів для стабільності фі-

нансового стану підприємства.

2. Розробка заходів для ефективного викорис-

тання фінансових ресурсів.

3. Розгляд моделі стану підприємства за можли-

вих способів застосування ресурсів.

4. Оцінка фінансового стану виробництва на 

основі вивчення причинно-наслідкового зв’язку між 

різними показниками комерційної, фінансової та ви-

робничої діяльності.

Г
оловним завданням моніторингу будь-якого 

виду фінансово-господарської діяльності ор-

ганізації є вияв негативних тенденцій для його 

фінансового стану, аналіз діяльності та раціонально-

сті новацій, пошук ресурсів підвищення результатив-

ності діяльності, обґрунтування прийняття управлін-

ських рішень. 

На основі результатів моніторингу фінансових 

показників формується фінансова політика підпри-

ємства, розробляється сукупність заходів, застосову-

 Постановка мети 

 Планування спостереження 

Групування й узагальнення інформації 

Аналіз і оцінювання параметрів господарської діяльності,
визначення її сильних і слабких сторін 

Підготовка рекомендацій для ухвалення управлінських рішень,
їх коректування й удосконалення рекомендацій щодо прийняття

управлінських рішень 

Контроль результатів дій і формування інформації для подальшого
спостереження й використання 

Рис. 1. Етапи процесу фінансового моніторингу 

Джерело: авторська розробка на основі [1, с. 8].
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ються відповідні фінансові механізми, необхідні для 

реалізації завдань, поставлених перед фінансовим 

менеджментом.

Ф
ормування фінансового стану виробництва 

базується на застосуванні фінансової звіт-

ності із використанням методів горизон-

тального та вертикального аналізу, та є важливою 

умовою керування фінансами. Але моніторинг фінан-

сової звітності не дає змоги категорично визначити 

рівень фінансового стану, а лише спрямовує користу-

вача інформації в оцінці фінансового стану підприєм-

ства та визначенні його слабких місць.

Основними завданнями моніторингу основних 

фінансових показників діяльності є такі: 

 дослідження рентабельності й фінансової 

стійкості підприємства;

 дослідження ефективності використання 

майна (капіталу) підприємства, забезпечення 

підприємства власними обіговими коштами; 

 об’єктивне оцінювання динаміки та стану 

ліквідності, платоспроможності, фінансової 

стійкості підприємства; 

 оцінювання становища суб’єкта господарю-

вання на фінансовому ринку й кількісне оці-

нювання його конкурентоспроможності; 

 аналіз ділової активності підприємства та 

його становища на ринку цінних паперів; 

 визначення ефективності використання фі-

нансових ресурсів [8, с. 36].

Джерелом інформації про фінансово-майно-

вий стан усіх суб’єктів господарювання є фінансова 

звітність. Проведення аудиту показників фінансової 

звітності на підприємствах є дуже важливим і акту-

альним на даний час. З розвитком ринкової інфра-

структури та відносної стабілізації в економіці краї-

ни суб’єкти господарювання почали, окрім основної 

діяльності, інвестувати вільні активи у фінансову або 

інвестиційну діяльність. І для забезпечення їх прав-

дивою, неупередженою інформацією підприємства-

ми проводиться аудит фінансової звітності.

Для аналізу прибутковості доцільно застосову-

вати комплекс показників. Перш за все це показник 

чистого прибутку, який розраховується шляхом до-

давання до фінансового результату від звичайної ді-

яльності після оподаткування надзвичайних доходів 

і віднімання надзвичайних витрат і податку з надзви-

чайного прибутку (табл. 1).

Рентабельність власного капіталу описує роз-

мір прибутку, який власник підприємства отримує 

на одиницю коштів, що вкладені в підприємство, та 

служить критерієм для оцінки котирування акцій 

підприємства на біржі. Порівняння рентабельності 

вкладень в підприємство (активів) з рентабельністю 

власного капіталу дозволяє розглянути оптимальні 

умови залучення позикових коштів. Якщо різниця 

в рівні рентабельності менша за розмір відсотків за 

позикові фінансові кошти, що використовуються, то 

залучення позикових коштів нераціональне, оскільки 

це обмежує інтереси власника підприємства.

Показник рентабельності реалізованої продук-

ції має недолік, який полягає в тому, що він не розкри-

ває економічну ефективність використання резервів 

підприємства, оскільки не показує взаємозв’язок між 

отриманим прибутком і обсягом факторів виробни-

цтва, які застосовуються.

Застосування показників рентабельності, які 

обчислюються за допомогою чистого прибутку, дає 

можливість визначити вплив на рентабельність по-

даткових та інших обов’язкових платежів, які утри-

муються із прибутку підприємства. Провести оцінку 

окремо ефективності невиробничої та виробничої 

діяльності дозволяють розрахунки показників рента-

бельності за прибутком від основної діяльності, що 

є важливим для обумовлення напрямів інвестиційної 

діяльності підприємства.

Таблиця 1

 Показники аналізу прибутковості [15, с. 54]

№ з/п Показник Формула розрахунку

1 Рентабельність реалізованої 
продукції, %

(Прибуток від реалізації за певний період / Повна собіватість 
реалізованої продукції) × 100%

2 Рентабельність операційної 
діяльності, % (Прибуток від операційної діяльності / Операційні витрати) × 100%

3 Рентабельність основного капіталу, % (Прибуток (чистий) за звітний період / Основний капітал за винятком 
амортизації на кінець звітного періоду) × 100%

4 Рентабельність ВК, % (Чистий прибуток за вирахуванням оплати процентів  
за кредит /Власний капітал) × 100%

5 Рентабельність активів, % (Прибуток (чистий) за звітний період / Активи на кінець звітного 
періоду) × 100%

6 Рентабельність продукції, % (Прибуток від реалізації за певний період / Повна собівартість 
реалізованої продукції) × 100%

7 Період окупності ВК, днів Середня величина ВК / Чистий прибуток
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С
лід зазначити, що серед авторів немає одно-
стайної думки стосовно запропонованої ними 
системи показників рентабельності діяльнос-

ті підприємства та окремих питань методики їх аналі-
зу. Так, колективом авторів під керівництвом профе-
сора М. Г. Чумаченка [17] для аналізу рентабельності 
запропоновано такі показники: 

1. Рентабельність окремих виробів – розрахо-
вується як відношення прибутку від виробу до собі-
вартості самого виробу. 

2. Рентабельність реалізованої продукції – роз-
раховується як відношення прибутку від реалізації 
продукції (або чистого прибутку) до виручки від ре-
алізації продукції. 

3. Рентабельність виробництва – розрахову-
ється як відношення прибутку від реалізації до вартос-
ті основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

4. Рентабельність капіталу – відношенням вало-
вого або чистого прибутку до середньорічної вартості 
всього інвестованого капіталу або окремих складових: 
валового, позикового, основного, оборотного тощо.

В умовах конкурентоспроможності кожен 
суб’єкт господарювання намагається підвищити 
ефективність управління власним капіталом за допо-
могою покращення структури своїх активів. Важли-
вим інструментом для реалізації мети є система моні-
торингу показників ділової активності підприємства.

Шляхoм aнaлізу ділoвoї aктивнocті можна зро-
бити висновок щодо ефективності основної діяль-
ності виробництвa, якa хaрaктeризуєтьcя швидкіcтю 
oбeртaння фінансових ресурсів підприємства. Аналіз 
здійснюється зa дoпoмoгoю кoeфіцієнтів oбoрoтнocті. 
Кoeфіцієнти оборотності – це система показників 
фінaнcoвoї aктивнocті, якa характеризує, нacкільки 
швидко сформований капітал обертається в прoцecі 
йoгo гocпoдaрcькoї діяльнocті.

Фінансовий стан підприємства досліджують за 
горизонтальним і вертикальним напрямами.

Горизонтальний аналіз здійснює порівняння по-
казників за статтями балансу та фінансової звітності 
за суміжні періоди та в динаміці за ряд років. За допо-
могою цього аналізу знаходять відхилення від базо-
вого та попереднього періоду або завдань, показників 
і даних інших організацій, встановлюють тенденції 
розвитку підприємства, причини відхилень і вірогід-
ні результати фінансової діяльності.

Вертикальний аналіз балансу і звітів дає можли-
вість здійснювати моніторинг структури активів під-
приємства. А саме, знайти яку частку в загальній сумі 
активів (валюті балансу) мають капітал і нематері-
альні активи, грошові надходження, фінансові вкла-
дення, доходи і витрати, дебіторська заборгованість.  
У пасиві – досліджується структура власного капіта-
лу, короткострокової та довгострокової, а також кре-
диторської заборгованостей.

При вертикальному аналізі фінансової звітнос-
ті всі показники порівнюють, зіставляють показники 

підприємства зі структурою показників інших під-

приємств. Такий аналіз допомагає обрати ефективну 
структуру активів і пасивів підприємства для задо-
вільного проведення господарської й фінансової ді-
яльності [10, с. 53].

Горизонтальний і вертикальний аналіз допов-
нюють один одного. Значно рідше застосовується 
трендовий аналіз, що використовується при необхід-
ності стеження за показниками тенденції розвитку 
або здійснення прогнозу на майбутнє.

Вищезгадані напрями аналізу звітності дозво-
ляють отримати загальне уявлення про якісні зміни, 
які відбулись у структурі коштів та їх джерел, а також 
у динаміці цих змін. Дані прийоми застосовуються 
практично в усіх методиках.

Залежно від поставлених цілей розвитку ді-
яльності підприємств будуть змінюватися й напрями 
використання фінансових ресурсів. Серед можливих 
проблемних завдань, які можна вирішити за допомо-
гою ефективного використання фінансових ресурсів, 
можна виокремити такі:

 створення конкурентоспроможної бази під-
приємства;

 забезпечення лідерства серед конкурентів; 
 уникнення банкрутства; 
 зростання обсягів виробництва та реалізації; 
 покращення показників прибутковості та 

збільшення ринкової вартості підприємства.
Результативність використання фінансових ре-

сурсів сприятиме загальному покращенню умов гос-
подарювання на ринку та підвищенню позитивних 
настроїв з боку працівників і споживачів, які своїми 
діями в подальшому будуть підтримувати ініціативи 
керівництва щодо вдосконалення управлінської по-
літики. 

ВИСНОВКИ

Таким чином, під час моніторингу фінансового 

стану виробничого підприємства важливе значення 

має розрахунок групи показників прибутковості. При 

цьому необхідно дослідити процес формування й ви-

користання прибутку, визначити, як змінюються про-

тягом певного періоду значення валового та чистого 

прибутку, розглянути чинники, що приводять до їх 

зміни та впливають на їх структуру та склад.

Для стабільності фінансового стану виробни-

цтва необхідно брати до уваги значення показників 

на перспективу, що описують підсумки його діяль-

ності, визначати причинно-наслідкові взаємозв’язки 

фінансового стану підприємства з факторами вну-

трішнього і зовнішнього середовищ та застосовувати 

методи прогнозованого управління для ефективності 

прийняття рішень. 

Структурний підхід до застосування механізмів 

системи аналізу фінансової діяльності на підприєм-

стві дає можливість постійно спостерігати за най-
важливішими аспектами фінансової діяльності на 
виробництві, вводити оптимальний контролінг, вчас-
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но реагувати на очікувані труднощі й опрацьовувати 
заходи для налагодження ситуації та санації підпри-
ємства, а також уникати негативних тенденцій, що 
впливають на діяльність.

Для поліпшення управління фінансовою діяль-
ністю необхідно розробити комплекс механізмів 
системи моніторингу фінансової діяльності підпри-
ємства та організовувати систему аналізу, що дає змо-
гу завчасно побачити розбіжності між фактичними  
і прогнозованими результатами, передбачити причи-
ни відхилень і запропоновувати пропозиції щодо ви-
правлення певних спрямувань фінансової діяльності з 
метою її оптимізації та збільшення результативності.  
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