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Досліджено методику проведення аналізу фінансового стану підприємств гірничо-металургійного комп-
лексу. Досліджено економічну сутність поняття «фінансова стійкість». Проведено аналіз абсолютних 
та відносних показників фінансової стійкості та рентабельності промислово виробничого підприємства, 
що входить до складу ГМК Криворіжжя. Для повного висвітлення фінансової стійкості досліджуваного 
підприємства, розглянуто показники порогу рентабельності та операційного й фінансового левериджу.  
Постійний аналіз показників фінансової стійкості підприємств сприяє швидкому реагуванню на зміни зов-
нішнього й внутрішнього середовища, та впровадженню заходів для збереження фінансової стійкості та 
платоспроможності підприємства.
Ключові слова: аналіз, абсолютні показники, рентабельність, платоспроможність, фінансовий стан, фінан-
сова стійкість, фінансова залежність, фінансовий ризик.

Постановка проблеми. Для гірничо-мета-
лургійних підприємств України, що функ-

ціонують сучасних кризових умовах економіки, 
дуже гостро стоїть питання забезпечення стабіль-
ного фінансового стану підприємства. Економічна 
та політична ситуація в країні, умови господарю-
вання, платоспроможність споживачів, податко-
ва політика, рівень розвитку фінансового ринку 
та фінансово – кредитної сфери далеко не повний 
перелік факторів, що впливають на фінансову 

стабільність підприємства. На діяльність підпри-
ємства негативно впливають не лише фактори зо-
внішнього середовища, а й відсутність відповідного 
ефективного управління діяльністю підприємства. 
Успішне управління і здійснення фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства нерозривно 
пов'язане з його стабільним фінансовим станови-
щем, зокрема з його фінансовою стійкістю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням економічної сутності фінансової 
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стійкості підприємства займалась вчені науков-
ці: Русіна Ю.О., Полозюк Ю.В. [3], Павленко О.П. 
[2], Чепка В.В. [5]. Аналізу та прогнозуванню фі-
нансової стійкості підприємства присвячені пра-
ці Слободян Н.Г. [4] Питанням оцінки фінансової 
стійкості присвячені роботи Белялова Т.Е., Олій-
ник А.В. [1]. Однак, дослідження фінансового ста-
ну підприємств гірничо-металургійного комплек-
су України, в сучасних умовах господарювання 
потребує більш детального розгляду.

Метою дослідження є аналіз фінансової стій-
кості підприємств гірничо-металургійного ком-
плексу та пошук шляхів покращення фінансово-
го стану підприємств.

Виклад основного матеріалу: Одним з най-
важливіших характеристик операційної, фінан-
сової та інвестиційної діяльності підприємства 
є показник фінансової стійкості підприємства. 
Цей показник виражається в ефективному ви-
користанні і розподілі грошових ресурсів, опти-
мізації фінансового та операційного циклів, ста-
більному створення прибутку для підприємства 
і підвищення його вартості.

Павленко О.П. зазначає: «Фінансова стійкість 
підприємства є однією з головних умов життєді-
яльності, розвитку й забезпечення високого рів-
ня конкурентоспроможності підприємства. Саме 
фінансова стійкість підприємства характеризує 
ефективність операційного, фінансового та ін-
вестиційного розвитку, містить необхідну інфор-
мацію для інвесторів, а також відображає здат-
ність підприємства відповідати за своїми боргами 
і зобов’язаннями» [2, с. 113].

Русіна Ю.О. розглядає поняття «фінансова 
стійкість» як у вузькому, так і в широкому ви-
значенні, і за означає: «фінансова стійкість – це 
більш узагальнена характеристика фінансово-
го стану підприємства, тобто здатність суб’єкта 
господарювання розвиватися та функціонувати, 
забезпечувати фінансову незалежність та збе-
рігати рівновагу своїх пасивів та активів, що 
гарантує інвестиційну привабливість та плато-
спроможність підприємства» [3, c. 93].

З точки зору різних авторів можна помітити, 
що єдиного визначення щодо поняття фінансової 
стійкості не існує, з цього випливає що фінансова 
стійкість – поняття широке.

1. Фінансова стійкість визначає фінансову 
безпеку підприємства, а також його фінансову 
незалежність від інвесторів та кредиторів.

2. Фінансова стійкість підприємства – це здат-
ність фінансової системи зберігати рух грошових 
коштів, незважаючи на зовнішні та внутрішні 
фактори, які на неї впливають.

3. Фінансова стійкість формується в процесі 
операційної, фінансової та інвестиційної діяль-
ності підприємства, є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин підпри-
ємства, а отже є головним компонентом загальної 
економічної стійкості підприємства.

4. Фінансова стійкість підприємства – це здат-
ність здійснювати господарську діяльності в умо-
вах підприємницького ризику і мінливого серед-
овища бізнесу з метою зміцнення конкурентних 
переваг організації з урахуванням інтересів сус-
пільства і держави та максимізації добробуту. 

5. Фінансова стійкість підприємства в дов-
гостроковому плані характеризується співвід-

ношенням його позикових та власних коштів. 
Сутність фінансової – стійкості визначається 
ефективним формуванням, розподілом і вико-
ристанням фінансових ресурсів.

Аналіз фінансової стійкості, зазвичай, здій-
снюють за допомогою низки показників за на 
ступними етапами, що зображено на рисунку 1.

І етап: Аналіз абсолютних показників

ІІ етап: Аналіз відносних показників

ІV етап: Визначення запасів фінансової стійкості

ІІІ етап: Аналіз показників платоспроможності

Рис. 1. Етапи оцінки фінансової стійкості
Джерело: складено автором на основі [1; 23] 

Отже, розглянемо перший етап оцінки фінан-
сової стійкості на прикладі одного з підприємств 
гірничо-металургійного комплексу Криворіжжя 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» (рис. 2).

За розрахунками можна стверджувати, що 
підприємство забезпечене стабільними дже-
релами фінансування, а отже має абсолютну 
стійкість. На основі отриманих розрахунків про-
ведемо аналіз відносних показників фінансової 
стійкості підприємства. Розглянемо здатність 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» проводити 
прогнозовану діяльність в довгостроковій пер-
спективі (рис. 3). 

Значення показника фінансової залежності 
знаходиться в межах норми, тому фінансові ри-
зики знаходяться на прийнятному рівні. Доціль-
но, також дослідити динаміку коефіцієнту фінан-
сового ризику (рис. 4). 

Динаміка показника за досліджуваний період 
свідчить про зменшення рівня залежності під-
приємства від (залучених) позикових коштів. 

Для визначення рівня забезпеченості фінан-
сування для створення виробничих і інших за-
пасів, розглянемо коефіцієнт покриття запасів 
(рис. 5). 

Значення коефіцієнта показує, що у  
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» удосталь нор-
мальних джерел фінансування для підтримки 
виробничого та збутового процесу. На кожну 
гривню запасів припадає 8,8 гривні доступних 
фінансових ресурсів, що свідчить про підвищен-
ня фінансової стійкості.

Для повного висвітлення фінансової стійкос-
ті підприємства розглянемо показники порогу 
рентабельності та операційного й фінансового 
левериджу.

Розглянувши динаміку порогу рентабельнос-
ті можна стверджувати, що ПАТ «ПВП «Крив-
басвибухпром» абсолютно покриє усі свої змінні 
і постійні затрати, а отже отримує прибутки.

Навіть в умовах економічної кризи країни, 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» рентабельно 
здійснює свою операційну діяльність, про що 
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Рис. 2. Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості  

ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром», 2014–2016 рр., тис. грн.
Джерело: складено автором на основі [6]

 
Рис. 3. Динаміка коефіцієнту фінансової залежності  

ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром», 2014–2016 рр.
Джерело: створено автором на основі [6]

 
Рис. 4. Динаміка коефіцієнту фінансового ризику ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»

Джерело: створено автором на основі [6]

свідчить показник запасу фінансової стійкості 
підприємства. 

Таким чином, встановлено, що досліджуване 
підприємство є фінансово стійкою до нинішніх 
негативних тенденцій, які склалися у сучасних 
ринкових відносинах. 

Аналіз факторів, що впливають на фінансо-
ву стійкість підприємства, дає змогу визначи-
ти рівень фінансового ризику, що пов’язаний із 
формуванням структури джерел капіталу, а від-
повідно, і міру стабільності фінансової бази роз-
витку підприємства на перспективу [5, с. 653].
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Рис. 5. Динаміка коефіцієнту покриття запасів за 2014–2016 рр.

Джерело: створено автором на основі [6]

 
Рис. 6. Динаміка порогу рентабельності ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»

Джерело: складено автором на основі [7]

 

Рис. 7. Динаміка запасу фінансової стійкості компанії за 2014–2016 рр.
Джерело: створено автором на основі [7]
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Висновки і пропозиції. На нашу думку, під-

приємства гірничо-металургійного комплексу 
Криворіжжя мають високі показники фінансової 
стійкості, достатній асортимент продукції, що 
дозволяє забезпечити  товарною продукцією зо-
внішні та внутрішні ринки. Підприємства є інвес-
тиційно привабливими та конкурентноспромож-

ними. Постійний аналіз впливу змін зовнішнього 
та внутрішнього середовища функціонування 
підприємства, діагностика впливу таких змін, 
сприяє максимально швидкому, а отже і ефек-
тивному реагуванню на зміни та впроваджен-
ню заходів для збереження фінансової стійкості 
та платоспроможності підприємства
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
Исследовано методику проведения анализа финансового состояния предприятий горно-металлур-
гического комплекса. Исследована экономическая сущность понятия «финансовая устойчивость».  
Проведен анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости и рентабельно-
сти промышленно производственного предприятия, входящего в состав ГМК Криворожья. Для полного 
освещения финансовой устойчивости исследуемого предприятия, рассмотрены показатели порога рен-
табельности и операционного и финансового левериджа. Постоянный анализ показателей финансовой 
устойчивости предприятий способствует быстрому реагированию на изменения внешней и внутренней 
среды, и внедрению мероприятий для сохранения финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятия.
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ANALYSIS OF FINANCIAL STATE OF ENTERPRISES

Summary
The method of conducting the analysis of the financial state of the enterprises of the mining and metal-
lurgical complex is investigated. The economic essence of the concept "financial stability" is investigated. 
The analysis of absolute and relative indicators of financial stability and profitability of the industrial 
production enterprise, which is part of the MMC Kryvorizhya, is carried out. For full coverage of finan-
cial stability of the investigated enterprise, indicators of the threshold of profitability and operating and 
financial advantage are considered. Constant analysis of indicators of financial sustainability of enterprises 
promotes rapid response to changes in the external and internal environment, and implementation of 
measures to maintain financial stability and solvency of the enterprise.
Keywords: analysis, absolute indicators, profitability, solvency, financial status, financial stability, financial 
dependence, financial risk.


