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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічний аналіз є інформаційною сис�

темою, яка даємо можливість оцінити фінан�
совий потенціал лісогосподарського підприє�
мства в цілому та його окремі складові зокре�
ма. Так, аналітичний інструментарій передба�
чає сукупність відносних показників, які ха�
рактеризують фінансову стійкість, ділову ак�
тивність, ліквідність та рентабельність лісогос�
подарського підприємства. Особливо важли�
вим у ринкових умовах господарювання та по�
требою залучення додаткового фінансування
з корпоративного сектору є оцінка фінансової
стійкості лісогосподарських підприємств.
Адже саме зазначенні підприємства займають
вагоме значення в забезпеченні сталого роз�
витку економіки країни, а в інформації про їх
фінансовий стан зацікавлені стейкхолдери різ�
них рівнів.
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У статті проведено повну оцінку методики економічного аналізу фінансового потенціалу та визначення його
критичних точок на лісогосподарських підприємств, а також апробація діючих аналітичних процедур. Проведено
аналітичну оцінку та наведено висновки за такими показниками: коефіцієнт забезпечення оборотних активів, оцінка
власними коштами власних обігових коштів лісогосподарських підприємств, маневреності робочого капіталу, ма<
невреності власних обігових коштів, коефіцієнту забезпечення власними обіговими коштами запасів, коефіцієнту
покриття запасів, коефіцієнту фінансової незалежності (автономії). Слід зазначити, що всім досліджуваним підприє<
мствам притаманні певні проблеми із забезпеченням платоспроможності в часі та дотриманням оптимальної струк<
тури джерел фінансування.

In the article a full assessment of the methodology of economic analysis of financial potential and the definition of its
critical points in forest enterprises, as well as testing existing analytical procedures. An analytical estimation was carried
out and conclusions were drawn on the following indicators: the ratio of maintenance of current assets, the estimation of
own funds of own working capital of forest enterprises, the maneuverability of working capital, the maneuverability of
own working capital, the ratio of provision of own working capital of stocks, the coefficient of inventory coverage, the
coefficient of financial independence (autonomy) . It should be noted that all investigated enterprises have certain problems
inherent in providing solvency in time and observing the optimal structure of sources of financing.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання фінансової стійкості підприємств

розглядали вітчизняні вчені Селезньова Н.Н.,
Іонова А.Ф. [13], Макар'єва В.І., Андрєєва Л.В.
[8], Філімоненко О.С. [14], Цал�Цалко Ю.С. [15],
Савіцька Г.В. [12]; Абрютіна М.С., Грачова А.В.
[3], Бочаров В.В. [6], В.Г. Артеменко, М.В. Бел�
лендир [4], М.І. Баканов, А.Д. Шеремет [5], Г. Ши�
насі [2], Ф. Мішкін [1], Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.
[16], М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінчен�
ко, Ю.С. Копчак [10], Ю.Б. Рубін, В.І. Солдаткін
[11], Н.А. Мамонтова [9], Л.М. Докієнко [7]. В цих
працях розробленно методики аналітичної оці�
нки фінансової стійкості підприємств різних га�
лузей національної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова стійкість містить у собі сукупність

аналітичних показників до яких відносимо:
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власні обігові кошти, коефіцієнт забезпечення
оборотних активів власними коштами, манев�
реність робочого капіталу, маневреність власних
обігових коштів, коефіцієнт забезпечення влас�
ними обіговими коштами запасів, коефіцієнт по�
криття запасів, коефіцієнт фінансової незалеж�
ності (автономії).

Для повної оцінки методики економічного
аналізу фінансового потенціалу та визначення
його критичних точок на лісогосподарських
підприємств є потреба в апробації діючих аналі�
тичних процедур. Дослідження побудуємо на
прикладі ДП "Малинське лісове господарство",
ДП "Народицьке спеціалізоване лісове господар�

ство", ДП "Новоград�Волинське досвідне лісо�
мисливське господарство", ДП "Житомирське
лісове господарство", ДП "Коростишівське лісо�
ве господарство". Інформаційною базою дослі�
дження є фінансова звітність лісогосподарських
підприємств.

Показники фінансової стійкості лісогоспо�
дарських підприємств представлено в таблицях
1—7.

За даними розрахунків показника власних
обігових коштів наведеними в таблиці 1 можна
констатувати, що більшість досліджених лісогос�
подарських підприємств відчувають нестачу об�
ігових активів, які фінансуються за рахунок влас�

Підприємство Значення показника, за роками Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
2013 2014 2015 2016 14 / 13 15 / 14 16 / 15 14 / 13 15 / 14 16 / 15 

ДП «МалинськеЛГ» -2208 -3179 -3064 -3060 -971 115 4 43.98 -3.62 -0.13
ДП «НародицькеСЛГ» -2053 -31 47 1119 2022 78 1072 -98.49 -251.61 2280.85
ДП «Новоград-Волинське 
ДЛСГ» 

7283 12104 19487 18289 4821 7383 -1198 66.2 61 -6.15

ДП «Городицьке ЛГ» -2741 -2994 -2714 -3690 -253 280 -976 9.23 -9.35 35.96 
ДП «Коростишівське ЛГ» -3915 -2362 -2787 -2055 1553 -425 732 -39.67 17.99 -26.26

Таблиця 1. Аналітична оцінка власних обігових коштів лісогосподарських підприємств

Підприємство Значення показника, за роками Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
2013 2014 2015 2016 14 / 13 15 / 14 16 / 15 14 / 13 15 / 14 16 / 15

ДП «МалинськеЛГ» -0.32 -0.41 -0.67 -0.37 -0.09 -0.26 0.3 27.94 61.99 -44.28
ДП «НародицькеСЛГ» -0.47 -0.01 dil na 0 0.14 0.46 0.01 0.13 -98.87 -100 1942.46
ДП «Новоград-Волинське 
ДЛСГ» 0.54 0.61 0.59 0.52 0.06 -0.02 -0.06 11.14 -3.24 -10.77 

ДП «Городицьке ЛГ» -0.87 -0.58 -0.6 -0.6 0.29 -0.02 -0 -33.14 3.08 0.15
ДП «Коростишівське ЛГ» -0.87 -0.3 -0.27 -0.13 0.57 0.02 0.14 -65.78 -7.79 -52.14

Таблиця 2. Аналітична оцінка коефіцієнту забезпечення оборотних активів власними коштами

Підприємство Значення показника, за роками Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
2013 2014 2015 2016 14 / 13 15 / 14 16 / 15 14 / 13 15 / 14 16 / 15

ДП «МалинськеЛГ» -1.55 -1.34 -1.03 -2.12 0.21 0.31 -1.09 -13.68 -22.99 106.4
ДП «НародицькеСЛГ» -0.23 -38.19 18.04 2.41 -37.96 56.24 -57.63 16167.92 -147.24 -95.98
ДП «Новоград-Волинське 
ДЛСГ» 

1.09 0.46 0.41 0.67 -0.63 -0.06 0.26 -57.52 -12.14 63.34

ДП «Городицьке ЛГ» -0.37 -0.74 -0.86 -0.92 -0.37 -0.12 -0.06 100.6 16.12 6.54
ДП «Коростишівське ЛГ» -0.72 -1.72 -2.38 -5.26 -1 -0.66 -2.87 139.6 38.64 120.52

Таблиця 3. Аналітична оцінка маневреності робочого капіталу

Підприємство Значення показника, за роками Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
2013 2014 2015 2016 14 / 13 15 / 14 16 / 15 14 / 13 15 / 14 16 / 15

ДП «МалинськеЛГ» -0.03 -0.15 -0.16 -0.01 -0.13 -0 0.15 472.13 2.26 -95.82
ДП «НародицькеСЛГ» -0 -21.39 21.64 1.52 -21.39 43.03 -20.12 dil na 0 -201.17 -92.97
ДП «Новоград-Волинське 
ДЛСГ» 

0.13 0.56 1.06 0.62 0.43 0.5 -0.44 337.17 88.85 -41.74

ДП «Городицьке ЛГ» -0.01 -0.08 -0 -0.1 -0.07 0.07 -0.1 1170.93 -94.86 2480.94 
ДП «Коростишівське ЛГ» -0 0 -0.09 -0.09 0 -0.09 -0 -100 dil na 0 0.59

Таблиця 4. Аналітична оцінка маневреності власних обігових коштів

Підприємство 
Значення показника, за 

роками Абсолютне відхилення Відносне відхилення, % 

2013 2014 2015 2016 14 / 13 15 / 14 16 / 15 14 / 13 15 / 14 16 / 15
ДП «МалинськеЛГ» -0.65 -0.75 -0.97 -0.47 0.1 -0.22 0.5 -15.85 29.86 -51.55 
ДП «НародицькеСЛГ» -4.26 -0.03 0.06 0.41 -4.23 0.08 0.4 99.39 -311.69 2387.51
ДП «Новоград-Волинське 
ДЛСГ» 

0.91 2.15 2.45 1.5 -1.24 0.3 -0.95 -135.41 13.82 -38.78 

ДП «Городицьке ЛГ» -2.7 -1.35 -1.16 -1.09 -1.35 0.19 0.07 50.15 -13.88 -6.14 
ДП «Коростишівське ЛГ» -0 0 -0.09 -0.09 0 -0.09 -0 -100 dil na 0 0.59

Таблиця 5. Аналітична оцінка коефіцієнту забезпечення власними обіговими коштами запасів
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ного капіталу та довгострокових зобов'язань.
Зокрема за даними фінансової звітності ДП "Ма�
линськеЛГ", ДП "Городицьке ЛГ" та ДП "Коро�
стишівське ЛГ" мають від'ємне значення власних
обігових коштів не тільки на кінець 2016 року, а
й протягом всього досліджуваного періоду (2013�
2016), що свідчить про сталість такої тенденції.
Аналіз динаміки власних обігових коштів ДП
"МалинськеЛГ" показав, що керівництву
підприємства не вдається зменшити їх нестачу,
яка суттєва збільшилась в 2014 році (в порівнянні
з 2013 р. на 43,98%), протягом наступного року
нестача була зменшена на 3,62%, а в 2016 р. в по�
рівнянні з 2015 р. лише на 0,13%. Інша ситуація
спостерігається на ДП "Городицьке ЛГ", протя�
гом 2013—2015 рр. підприємство утримувало не�
стачу власних обігових коштів приблизно на од�
ному рівні, в 2015 р. підприємству вдалося змен�
шити нестачу власних обігових коштів в по�
рівнянні з 2014 р. на 280 тис. грн, що склало
9,35% і тим самим нівелювати зростання нестачі,
яка відбулася в 2014 р., а також несуттєво змен�
шити її на 27 тис. грн. Однак у 2016 році сума
нестачі власних обігових коштів ДП "Городиць�
ке ЛГ" зросла на 35,96% або 976 тис. грн та до�
сягла максимуму за період, що досліджується. На
відміну від двох попередніх підприємств, для
яких 2014 р. супроводжувався зростанням не�
стачі власних обігових коштів, ДП "Коростиші�
вське ЛГ" в 2014 р. вдалося подолати максималь�
не значення їх нестачі, зменшивши суму нестачі
власних обігових коштів до 2362 тис. грн, що на
39,67% або на 1553 тис. грн менше ніж у 2013 р.
Не зважаючи на зростання суми нестачі власних
обігових коштів, у 2015 р. в порівнянні з 2014 р.
(на 17,99%), в 2016 р. фінансова звітність відоб�
ражає поступове її зменшення, оскільки саме в
цьому році спостерігається найменше значення
нестачі власних обігових коштів протягом дослі�
джуваних років. 2014 р. також характеризував�

ся суттєвим зростанням власних оборотних
коштів для ДП "Народицьке СЛГ", яке зменши�
ло суму нестачі майже на 100% (на 2022 тис. грн або
98,49%), а в подальших періодах змогло вийти на
позитивне значення цього показника, тим самим
забезпечивши фінансування за рахунок власно�
го капіталу та довгострокових зобов'язань не
тільки необоротних активів, а й обігового капі�
талу. Так, у 2016 р. сума власних оборотних ак�
тивів становила 1119 тис. грн, що маже в 23 рази
більше ніж в попередньому році. ДП "Новоград�
Волинське ДЛСГ" єдине підприємство, яке про�
тягом досліджуваних періодів володіло власни�
ми обіговими коштами та постійно нарощувало
їх обсяги достатньо стабільними темпами: в 2014 р.
приріст склав 66,2%, в 2015 р. — 61 %. У 2016 р.
загальна економічна нестабільність, недоско�
налість законодавства та політична ситуація при�
звела до зменшення суми власних обігових
коштів ДП "Новоград�Волинське ДЛСГ" на 1198
тис. грн, що складає 6,15%. На кінець 2016 р. ДП
"Новоград�волинське ДЛСГ" власні обігові кош�
ти підприємства, які доступні підприємству для
виконання своїх зобов'язань в ході щоденної
основної діяльності складають 18289 тис. грн.
Таким чином, аналіз стану та динаміки власних
обігових коштів лісогосподарських підприємств
дозволяє констатувати, що троє з досліджува�
них підприємств відчувають нестачу оборотно�
го капіталу та власних джерел фінансування обо�
ротних активів, оскільки не тільки оборотні ак�
тиви фінансуються за рахунок поточних зобов'�
язань, а й частина необоротних активів, що не�
гативно характеризує фінансову стійкість лісо�
господарських підприємств.

Отримані дані щодо наявної суми власних об�
ігових коштів лісогосподарських підприємств, а
точніше їх нестачі напряму визначають розміри
наступних відносних величин, які характеризу�
ють фінансову стійкість підприємства — коефі�

Підприємство Значення показника, за роками Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
2013 2014 2015 2016 14 / 13 15 / 14 16 / 15 14 / 13 15 / 14 16 / 15

ДП «МалинськеЛГ» 1.06 0.67 0.35 0.46 -0.39 -0.32 0.11 -36.81 -47.7 32.73
ДП «НародицькеСЛГ» 0.51 1.55 3.09 1.68 1.03 1.55 0.75 200.4 100.05 80.55
ДП «Новоград-Волинське 
ДЛСГ» 

1.17 2.52 2.86 1.62 1.35 0.34 -1.24 115.28 13.64 -43.29

ДП «Городицьке ЛГ» -1.69 -0.45 -0.86 -1.09 1.23 -0.41 0.07 -73.19 91.14 -6.14 
ДП «Коростишівське ЛГ» 0.51 0.53 0.83 0.7 0.02 0.3 -0.13 4.42 57.12 -16.07

Таблиця 6. Аналітична оцінка коефіцієнту покриття запасів

Підприємство Значення показника, за роками Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
2013 2014 2015 2016 14 / 13 15 / 14 16 / 15 14 / 13 15 / 14 16 / 15 

ДП «МалинськеЛГ» 0.53 0.49 0.67 0.6 -0.04 0.18 -0.07 -7.11 36.96 -11.14
ДП «НародицькеСЛГ» 0.51 0.59 0.65 0.66 0.08 0.06 0.01 15.65 9.89 0.99 
ДП «Новоград-Волинське 
ДЛСГ» 

0.74 0.74 0.7 0.66 0 -0.05 -0.03 0.13 -6.14 -4.56 

ДП «Городицьке ЛГ» 0.65 0.58 0.67 0.61 -0.07 0.09 -0.06 -10.3 14.65 -8.97 
ДП «Коростишівське ЛГ» 0.4 0.41 0.4 0.34 0 -0.01 -0.06 1.02 -2.17 -14.31

Таблиця 7. Аналітична оцінка коефіцієнту фінансової незалежності (автономії)
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цієнта забезпечення оборотних активів власни�
ми коштами, маневреності робочого капіталу,
маневреності власних обігових коштів та забез�
печення власними обіговими коштами запасів. За
даними, наведеними в таблиці 2, відповідно до
попередніх розрахункових даних власних обіго�
вих коштів, можна констатувати, що додатне зна�
чення коефіцієнту забезпечення оборотних ак�
тивів власними коштами протягом всього періо�
ду, що аналізується спостерігається на ДП "Ново�
град�Волинське ДЛСГ". Протягом 2013—2016 рр.
значення зазначеного коефіцієнта коливалось в
межах 0,52—0,61, на кінець 2016 р. на одну грив�
ню оборотних активів приходиться 0,52 грн влас�
них обігових коштів. Слід заначити, що незважа�
ючи на позитивне значення, забезпеченість обо�
ротних активів власними коштами ДП "Ново�
град�Волинське ДЛСГ" у 2016 р. є найменшою за
досліджуваний період та в порівнянні з попе�
реднім періодом має негативну тенденцію до зни�
ження, оскільки, в порівнянні з 2015 р. його
приріст склав �10,77 %, та його значення є мен�
шим ніж у 2013 р., в якому на одну гривню обо�
ротних активів приходилось 0,54 грн власних
коштів. Найбільше значення досліджуваного ко�
ефіцієнту 0,61 спостерігалось в 2014 р., що зу�
мовлене суттєвим зростанням власних обігових
коштів ДП "Новоград�Волинське ДЛСГ" (приріст
склав 66,2%), однак, не зважаючи на збережен�
ня тенденції до зростання суми власних обіго�
вих коштів (у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. приріст
власних обігових коштів склав 61 %), нарощення
обсягів оборотних активів призвело до скорочен�
ня значення коефіцієнта забезпеченості оборот�
них активів на 3,24%, до 0,59. В цілому, слід за�
начити, що незначні коливання значення коефі�
цієнту забезпечення оборотних активів власни�
ми обіговими коштами та його додатне значення
оптимістично характеризують властивості
фінансової стійкості ДП "Новоград�Волинське
ДЛСГ". Ще одним з досліджених лісогосподарсь�
ких підприємств, яке має додатне значення кое�
фіцієнту забезпечення оборотних засобів влас�
ними коштами є ДП "Народицьке СЛГ", у 2016 р.
на одна гривня оборотних активів забезпечува�
лись 0,14 грн власних та довгострокових джерел
фінансування. Протягом досліджуваного періо�
ду спостерігається стійка тенденція до зростан�
ня коефіцієнта забезпечення оборотних активів
власними коштами, з від'ємного значення в 2013 р.
(0,47) підприємству вдалося забезпечити щоріч�
ний приріст власних оборотних активів, що ха�
рактеризує підвищення фінансової стійкості,
збільшення незалежності від зовнішніх джерел
фінансування. Найсуттєвіша нестача власних
коштів для забезпечення оборотних активів спо�
стерігається на ДП "Городицьке ЛГ" — �0,6, крім
того, така тенденція спостерігається останніх

три роки, з 2014 р. значення коефіцієнта забез�
печення власними оборотними кошами оборот�
них активів тримається на позначці �0,58 — �0,60.
Незважаючи на те, що в порівнянні з 2013 р., це
значення зменшилось на 33,14 % (0,29), така тен�
денція свідчить про недостатні дії щодо підви�
щення фінансової стійкості підприємства. Пози�
тивно можна оцінити динаміку зміни коефіцієн�
та забезпечення оборотних активів власними
коштами ДП "Коростишівське ЛГ", оскільки про�
тягом 2014—2016 рр. спостерігається поступове
зменшення суми нестачі власних оборотних ак�
тивів для забезпечення оборотних активів,
підприємство суттєво покращило ситуацію в по�
рівнянні з 2013 р., в якому нестача власних коштів
для забезпечення оборотних активів складала �
0,87, в той час як у 2016 р. ця нестача складала �
0,13 грн на одну гривню оборотних активів. На
відміну від попереднього підприємства, щодо
значення зазначеного коефіцієнта на ДП "Ма�
линськеЛГ" не можна визначити загальної тен�
денції, протягом 21013—2015 рр. відбувався
приріст нестачі власних коштів на одну гривню
оборотних активів достатньо значними темпами
(в 2014 р. приріст нестачі склав 27,94%, у 2015 р.
у порівнянні з попереднім 61,99%). У 2016 р.
підприємству вдалося досягти значення змен�
шення нестачі власних коштів для забезпечення
оборотних активів до �0,37, що, однак, більше ніж
в 2013 році, де значення нестачі власних коштів
було найменшим і складало 0,31 грн на одну грив�
ню оборотних активів. У результаті проведених
розрахунків, можна констатувати, що для лісо�
господарських підприємств на сучасному етапі
спостерігаються певні проблеми щодо покриття
оборотних активів власними та довгострокови�
ми джерелами фінансування.

Враховуючи, що показник маневреності ро�
бочого капіталу (табл. 3) та коефіцієнт забезпе�
чення власними обіговими коштами запасів
(табл. 5) є оберненими з розглянемо їх значення
на досліджуваних підприємствах в сукупності.
Розмір власних обігових коштів визначає значен�
ня зазначених коефіцієнтів, тому додатні значен�
ня коефіцієнту забезпечення власними обігови�
ми коштами запасів і, відповідно, їх достатність
для забезпечення безперервного здійснення гос�
подарської діяльності лісогосподарського
підприємства спостерігається на ДП "Народиць�
ке СЛГ" та ДП "Новоград�Волинське ДЛСГ", на
першому підприємстві на кінець 2016 р. кожна
гривня запасів забезпечується 0,41 грн власних
коштів, у другого підприємства цей показник
майже втричі більший та становить 1,5 грн влас�
них коштів на одну гривню запасів. Зазначене
позитивно характеризує маневреність робочого
капіталу, оскільки запаси підприємства фінансу�
ються за рахунок стійких пасивів, що дозволяє
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збільшити виробничі можливості лісогоспо�
дарських підприємств. Від'ємне значення ко�
ефіцієнтів забезпечення власними обіговими
коштами запасів ДП "МалинськеЛГ", ДП "Горо�
дицьке ЛГ" та ДП "Коростишівське ЛГ" свідчить
про недостатність забезпечення запасів стабіль�
ними джерелами фінансування (власними та дов�
гостроковими), що відповідно негативно харак�
теризує маневреність робочого капіталу. Аналіз
динаміки коефіцієнтів дозволяє констатувати
позитивну тенденцію, оскільки управлінському
персоналу ДП "МалинськеЛГ", ДП "Городицьке
ЛГ" вдалося досягти певного зростання значен�
ня показника забезпечення запасів власними обі�
говими коштами (скорочено нестачу власних
оборотних коштів на одну гривню запасів у 2016 р.
у порівнянні з 2015 р. на 51,55% та 6,14% відпо�
відно).

Аналогічна ситуація спостерігається щодо
показника маневреності власних обігових коштів
(табл. 4). Всі підприємства, які мають нестачу
власних обігових коштів, а саме ДП "Малинсь�
кеЛГ", ДП "Городицьке ЛГ" та ДП "Коростиші�
вське ЛГ", відповідно, мають значення маневре�
ності власних обігових коштів менше нуля, що
говорить про проблеми з фінансовою стійкістю,
високий рівень залежності від залучених коштів
та неспроможність формувати оборотний капі�
тал за рахунок власних та довгострокових дже�
рел. Однак негативне значення цього показника
на кінець 2016 р. для всіх трьох підприємств є
достатньо незначним — �0,1, крім того, спосте�
рігається позитивна динаміка. Зокрема ДП "Ма�
линське ЛГ" досягло зменшення від'ємного зна�
чення маневреності власних обігових коштів
95,82 % за рахунок збільшення грошових коштів
та утримання нестачі власних обігових коштів на
рівні 2015 р. Незважаючи на достатньо високе
значення зазначеного показника ДП "Народиць�
ке СЛГ" та ДП "Новоград�Волинське ДЛСГ" (1,52
та 0,62 відповідно) та здатність підприємства роз�
раховуватись за терміновими зобов'язаннями за
рахунок власних обігових коштів, обидва
підприємства мають негативну динаміку в по�
рівнянні з 2016 р. (�92,97% та �41,74%), що, од�
нак, не створює суттєвих проблем щодо фінан�
сової стійкості, але вимагає контролю керівниц�
тва щодо подальшого можливого погіршення
фінансового стану.

Аналіз даних, наведених в таблиці 6 щодо оц�
інки покриття запасів, дозволяє констатувати,
що серед досліджених підприємств суттєві про�
блеми із достатністю джерел фінансування для
створення запасів спостерігаються у ДП "Горо�
дицьке ЛГ", на якому нестача джерел фінансу�
вання має стійку тенденцію і прослідковується
протягом всіх досліджуваних років. ДП "Ма�
линськеЛГ" та ДП "Коростишівське ЛГ" хоча й

мають додатне значення коефіцієнту покриття
запасів, однак його значення менше одиниці, що
також сигналізує про проблеми із фінансуван�
ням запасів, крім того, занепокоєння викликає
динаміка щодо зменшення значення показника
в порівнянні з 2015 р. у останнього підприємства,
показник після зростання протягом 2014—2015 р.,
у 2016 р. зменшився на 6,14%. Зменшення коефі�
цієнту покриття запасів в 2016 р. в порівнянні з
2015 р. також спостерігається на ДП "Народиць�
ке СЛГ" та ДП "Новоград�Волинське ДЛСГ"
(�80,55% та �43,29% відповідно) і хоча значення
перевищує існуючі нормативи, таке стрімке зни�
ження потребує контролю та здійснення фактор�
ного аналізу.

Розрахунок коефіцієнту фінансової неза�
лежності (табл. 7) свідчить про високу залеж�
ність від зовнішніх джерел фінансування ДП
"Коростишівське ЛГ", оскільки лише 34 % майна
підприємства фінансуються за рахунок власно�
го капіталу, причому низьке значення фінансо�
вої автономії спостерігається протягом останніх
чотирьох років (значення не було вищим за 0,41,
що не відповідає прийнятому нормативу 0,5), в
2016 р. значення досягло найменшого рівня та
знизилось в порівнянні з попереднім роком на
16,07%. Решта досліджених лісогосподарських
підприємств характеризуються достатнім рівнем
фінансової автономії, оскільки на кінець 2016 р.
значення коефіцієнта 60—62%, що перевищує
норматив та показує, що підприємства на 60%
фінансуються за рахунок сласного капіталу та
мають прийнятний рівень залежності від залу�
чених джерел. Слід звернути увагу на тенденцію
до зниження рівня фінансової незалежності, яка
притаманна всім підприємствам, крім ДП "Наро�
дицьке СЛГ", яке в 2016 р. у порівнянні з попе�
реднім роком досягло незначного (0,99%) зрос�
тання коефіцієнта. Решта підприємств знизили
показники фінансової незалежності.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи висновки за результатами ана�

лізу фінансової стійкості лісогосподарських
підприємств, слід зазначити, що всім дослі�
джуваним підприємствам притаманні певні про�
блеми із забезпеченням платоспроможності в
часі та дотриманням оптимальної структури
джерел фінансування, зокрема нестача власних
обігових коштів та тенденція до зниження фінан�
сової стійкості.
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