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та страхувальників з використанням пристроїв та мобільних додатків, що призначені для
збору телематичної інформації. Впродовж 2015 року ця організація задекларувала більше
2,5 мільярдів доларів премій, зібраних від клієнтів, які брали участь у різних програмах
страхування, заснованого на поведінкових аспектах користування.
В Україні розвиток Інтернет-страхування в Україні знаходиться на початковій стадії.
Це зумовлено невеликою кількістю страховиків, які надають послуги через Інтернет. При
цьому міжнародний досвід показує, що використання послуг Інтернет-страхування є дуже
зручним та надійним способом. [3, c. 45 – 52].
Отже, провадження Інтернет-страхування має певні переваги та недоліки. До недоліків
можна віднести: необхідність клієнту працювати самостійно з сайтом страховика,
відсутність фахівців з високою кваліфікацією, відсутність нормального конкурентного
середовища та соціально-економічної відповідальності перед суспільством, недостатнє
забезпечення віртуальних платіжних систем в Україні, відсутність на сайтах страхових
компаній певних видів страхових послуг.
До основних переваг належить: доступність та універсальність способів здійснення
оплати (готівковий, безготівковий розрахунки, електронні гроші), мінімізація «людського»
чинника: відсутність у більшості випадків необхідності особистої зустрічі і спілкування
страховика зі страхувальником, автоматизація розрахунку страхової суми і тарифів за
допомогою страхового мультиплікатора, оперативність оформлення та підписання
документів.
На жаль, на сьогодні Інтернет-страхування в Україні знаходиться на початковій стадії
становлення. Для стимулювання розвитку даної галузі необхідно: покращити систему
організації захисту веб-сайтів, тим самим завоювавши довіру серед клієнтів, повідомляти
клієнтам про можливість отримання повного комплекту послуг не виходячи з власного
дому чи офісу, вдосконалити нормативно-правову базу.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні економічні умови господарювання вимагають від керівництва нових підходів
щодо управління підприємством, в тому числі аналізу показників діяльності як невід’ємної
частини цього процесу.
Проблема аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки є актуальною і
сьогодні, оскільки з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, тобто його
досягнення, а з другого боку – визначає передумови розвитку підприємства [1, c. 38].
Фінансовий стан підприємства – це економічна категорія, що визначає реальну та
потенційну фінансову спроможність підприємства забезпечувати фінансування поточної
діяльності, певний рівень саморозвитку підприємства, та погашення зобов’язань перед
суб’єктами господарювання. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його
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потенціал у діловій співпраці, оцінює, в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого
підприємства та його партнерів з фінансових і інших відносин.
Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси
підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його
економічна перспектива [2, c. 171].
Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають
оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу
фінансового стану підприємства.
Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у
взаємозв’язку та взаємозумовленості.
Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі
використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на
відповідні показники [4, c. 157].
Наведемо коротку характеристику основних показників, які використовуються в
процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства.
Стійкий фінансовий стан підприємства формується у процесі всієї виробничогосподарської діяльності.
Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть
найважливіший показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що
детально і всебічно характеризують господарське положення підприємства.
Основні показники фінансового стану (табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники, що використовуються для аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства
Показник

Формула для розрахунку

1
Коефіцієнт
рентабельності
активів
Коефіцієнт
рентабельності
власного капіталу

2
Кра = Пр / (Вб0 + Вб1) /2,
де Пр – чистий прибуток; Вб0 – валюта балансу на початок
періоду; Вб1 – валюта балансу на кінець періоду
Крвк = Пр / (Вк0 + Вк1) /2,
де Пр – чистий прибуток; Вк0 – сума власного капіталу на початок
періоду; Вк1 – сума власного капіталу на кінець періоду
Крск = Ф0 / (Вб0 + Вб1) /2,
Коефіцієнт
де Фо – фінансовий результат від операційної діяльності до
рентабельності
оподаткування; Вб0 – валюта балансу на початок періоду;
сукупного капіталу
Вб1 – валюта балансу на кінець періоду
Коефіцієнт
Крд = Пр / ЧД,
рентабельності
де Пр – чистий прибуток; ЧД – чистий дохід від реалізації продукції
діяльності
(товарів, робіт послуг)
Коефіцієнт зносу
Кзоз = З / Оз,
основних засобів
де З – сума зносу; Оз – первісна вартість основних засобів
Кооз = НОз / Оз,
Коефіцієнт оновлення
де НО3 – сума основних засобів, що надійшли у плановому
основних засобів
періоді; Оз – основні засоби за первісною вартістю на початок періоду
Коо = ЧД / (Вб0 + Вб1) / 2,
Коефіцієнт
де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
оборотності активів Вб0 – валюта балансу на початок періоду; Вб1 – валюта балансу на
кінець періоду
Коефіцієнт фінансової
Кфс = Вк / (Дз + Кз),
стійкості
де Вк – власний капітал; Дз – довгострокові зобов’язання;
підприємства
К3 – короткострокові зобов’язання
Кп = Обз / ПЗ,
Коефіцієнт покриття
де Обз – оборотні засоби, ПЗ – поточні зобов’язання
Кзл = Обз / (ДЗ + ПЗ) / 2,
Коефіцієнт загальної
де Обз – оборотні засоби; ДЗ – довгострокові зобов’язання;
ліквідності
ПЗ – поточні зобов’язання
Коефіцієнт
Казл = Гк / ПЗ,
абсолютної
де Гк – грошові кошти; ПЗ – поточні зобов’язання
ліквідності
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Оптимальне
значення
3

> 0 Збільшення
> 0 Збільшення
(~0,13 – 0,24)
> 0 Збільшення
(~0,12 – 0,18)
> 0 Збільшення
Зменшення
Збільшення

Збільшення

Збільшення
> 1 Збільшення
Збільшення
~0,2 – 0,35
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Продовж. табл. 1
1
Коефіцієнт
заборгованості

2
3
Кз = Зк / Вк
0,5 – 0,7
де 3к – залучений капітал; Вк – власний капітал
Ккзк = Пр / (За + ДЗ + ПЗ +Дм) / Вб,
Коефіцієнт
де За – забезпечення наступних витрат і платежів; ДЗ – довгострокові
концентрації
< 1 Зменшення
зобов’язання; ПЗ – поточні зобов’язання; Д – доходи майбутніх
залученого капіталу
періодів; Вб – валюта балансу
Прибутковість
РІс = (Пр / ІС) × 100
~ 11,5 %
інвестицій
Пр – чистий прибуток; ІС – сума інвестицій
Джерело: [3, c. 147]

З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють підвищенню платоспроможності й
підтримуванню ефективної господарської діяльності виділяють, зокрема, такі:
– зміна складу керівників підприємства та стилю управління;
– інвентаризація активів підприємства;
– оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства;
– продаж незавершеного будівництва;
– обґрунтування необхідної чисельності персоналу;
– продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів;
– реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в
довгострокові позики або іпотеки;
– запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва;
– удосконалення організації праці;
– проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого
устаткування.
Якщо підприємство отримує прибуток і є при цьому неплатоспроможним, треба
проаналізувати використання прибутку.
Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення платоспроможності підприємства
може надати маркетинговий аналіз по вивченню попиту і пропозиції, ринків збуту і
формування на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва і реалізації
продукції підприємства.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальним для українських підприємств сьогодні є питання фінансово-економічного
стану підприємства. Зростання самостійності підприємств, їх економічної та правової
відповідальності обумовлено ринковими відносинами.
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