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Андросова Т. В., Круглова Е. А., Козуб В. А. Базовый мониторинг  
финансовых результатов предприятий торговли – субъектов 

внешнеэкономической деятельности
Целью статьи является обоснование показателей базового мони-
торинга финансовых результатов торговых предприятий – субъек-
тов внешнеэкономической деятельности. Проанализированы 
сущностные характеристики таких понятий, как пороговое, пре-
дельное, оптимальное значение показателя. Обоснована система 
показателей для базового мониторинга финансовых результатов 
торговых предприятий – субъектов внешнеэкономической дея-
тельности, которая сформирована с учетом целей хозяйственной 
деятельности торгового предприятия и последовательности фор-
мирования и использования финансовых результатов. Для базового 
мониторинга финансовых результатов торговых предприятий – 
субъектов внешнеэкономической деятельности – рекомендовано 
использование таких показателей как маржинальный доход, финан-
совый результат от операционной деятельности, чистый финан-
совый результат, капитализированная прибыль, приведены модели 
для расчета их пороговых значений. Перспективой дальнейших ис-
следований является обоснование системы показателей для про-
блемного мониторинга финансовых результатов торговых пред-
приятий.
Ключевые слова: предприятие, управление, мониторинг, финансо-
вый результат.
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The aim of the article is to justify the indicators of the basic monitoring of 
financial results of trade enterprises — subjects of foreign economic activity. 
Essential characteristics of such notions as the threshold, limiting, optimum 
value of an indicator are analyzed. There justified the system of indicators 
for the basic monitoring of financial results of trade enterprises — subjects 
of foreign economic activity, which is formed taking into account the goals 
of the economic activity of a trade enterprise as well as the sequence of for-
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Метою статті є обґрунтування показників базового моніторингу фінансових результатів торговельних підприємств – суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Проаналізовано сутнісні характеристики таких понять, як порогове, граничне, оптимальне значення показника. Обґрунтовано 
систему показників для базового моніторингу фінансових результатів торговельних підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яка 
сформована з урахуванням цілей господарської діяльності торговельного підприємства та послідовності формування і використання фінансових 
результатів. Для базового моніторингу фінансових результатів торговельних підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності –рекомен-
довано використання таких показників, як маржинальний дохід, фінансовий результат від операційної діяльності, чистий фінансовий результат, 
капіталізований прибуток; наведено моделі для розрахунку їх порогових значень. Перспективою подальших досліджень є обґрунтування системи 
показників для проблемного моніторингу фінансових результатів торговельних підприємств.
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Вступ. У переліку об’єктів, що підлягають моніторин-
гу на торговельному підприємстві – суб’єкті зовнішньоеко-
номічної діяльності (ЗЕД), значну увагу приділяють фінан-
совим результатам, позитивна величина яких є цільовою 
настановою діяльності господарюючого суб’єкта, підґрун-
тям для виконання зобов’язань перед державою та власни-
ками, контрагентами й іншими зацікавленими сторонами, 
основним джерелом фінансування програм соціального 
розвитку колективу. Абсолютний розмір фінансових ре-
зультатів, їх динаміка та структура відображають якість 
та ефективність побудованої системи економічних відно-
син між підприємством та іншими суб’єктами, свідчать як 
про досягнуті результати, так і про потенційні можливості 
розвитку господарюючого суб’єкта. Досягнення стійких 
конкурентних переваг, рівень інвестиційної привабливості 
та ділової активності підприємства також значною мірою 
залежать від фінансових результатів, що доводить актуаль-
ність дослідження питань щодо управління ними. 

Різні аспекти управління фінансовими результатами 
знайшли відображення в численних наукових публікаціях. 
Зокрема, у працях І. Бланка [1], Ф. Бутинця [2], Н. Пігуль 
[3] подано концептуальні основи управління фінансо-
вими результатами; М. Білик [4], Л. Козак [5], Н. Прохар 
[6] ‒ методичний інструментарій їх діагностики та аналізу;  
Н. Власової [7], Л. Лігоненко [8], Л. Фролової [9] – особли-
вості формування і використання фінансових результатів 
підприємств торгівлі. Надаючи належне наявним розроб-
кам, зазначимо, що в організації моніторингу фінансових 
результатів залишається чимало проблем, які потребують 
дослідження. Однією з таких проблем є встановлення зна-
чень показників-індикаторів моніторингу фінансових ре-
зультатів. Саме за результатами відхилення фактичного 
показника-індикатора від його встановленого значення 
приймаються рішення щодо підтримки або зміни діючої 
політики управління фінансовими результатами. Значу-
щість показників-індикаторів як бази порівняння для мо-
ніторингу фінансових результатів зумовлює доцільність 
досліджень у цьому напрямі.  

Метою статті є обґрунтування показників базового 
моніторингу фінансових результатів торговельних підпри-
ємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Під час організації моніторингу значущим є встанов-
лення нормативних значень показників-індикаторів, з яки-

ми порівнюють фактичні значення фінансових результатів. 
За оглядом наукової літератури визначено, що норматив-
ні значення показників характеризуються як «порогові», 
«граничні», «оптимальні». Щодо змістового наповнення 
вказаних понять, то «оптимальне» походить від англійсько-
го «optimum», що означає найкращий варіант досягнення 
мети за визначених умов (ресурсів). В економіці «опти-
мум» використовують під час подання характеристики 
ефективності. Зокрема, ефективність визначають як досяг-
нення максимального результату за наявних ресурсів або 
отримання визначеного результату за мінімуму ресурсів 
(витрат). У математиці знаходження оптимуму пов’язано 
з обмеженнями та критеріями. У загальному вигляді ма-
тематична постановка оптимізаційної задачі передбачає 
визначення найбільшого (максимального) або найменшого 
(мінімального) значення (екстремуму) цільової функції за 
заданих функцій, що формують систему обмежень. У ме-
неджменті оптимальне значення деякої характеристики за-
лежить від обраного критерію. 

Порогові значення відображають межу, перетин якої 
зумовлює якісні зміни системи, перехід її від одного стану 
до іншого. Зокрема пороговим значенням у забезпеченні 
позитивного фінансового результату є точка беззбитковос-
ті, перетин якої свідчить про якісні зміни системи, а саме 
отримання прибутку чи збитку на підприємстві. Порого-
вим значенням є також обсяг діяльності, збільшення якого 
зумовлює нарощення ресурсного забезпечення та зростан-
ня не лише змінних, але й постійних витрат господарюю-
чого суб’єкта. 

На відміну від порогових граничні значення показни-
ків носять загальний обмежувальний характер і відобража-
ють проміжок усіх можливих варіантів значень показника. 
За інших однакових умов сукупність показників існує лише 
у певних межах, поданих максимальним і мінімальним їх 
значенням, що і становить суть граничних значень показ-
ників. У співвідношенні оптимальних, порогових і гранич-
них значень оптимальні та порогові значення входять до 
загальної сукупності значень показника, що обмежується 
граничними значеннями.

Під час моніторингу значущим є використання ці-
льових показників, які відображають бажаний стан сис-
теми. Цільові значення порівнюють із фактичними, і саме 
ступінь відхилення фактичних значень від цільових є під-
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ґрунтям для висновку щодо досягнення цілей управління. 
На підприємстві також доцільно використання критичних 
значень за певним показником. За змістом «критичне» 
значення є близьким до «порогового», проте воно більшою 
мірою асоціюється з межею, порушення якої зумовлює 
несприятливі, загрозливі зміни для економічної системи. 
У цьому сенсі «критичне» порівняно з «пороговим» є більш 
точною характеристикою, адже відображає не просто умо-
ви переходу системи до нового рівня якості, а визначає 
умови погіршення ситуації. Критичним на підприємстві 
може бути прийнято як порогове, так і нижнє граничне 
значення. 

Під час організації базового моніторингу фінансових 
результатів значущим є встановлення порогових значень 
показників. Враховуючи, що мета базового моніторингу 

полягає у виявленні загальних тенденцій, проблем і небез-
пек діяльності господарюючого суб’єкта, для відстежен-
ня фінансових результатів торговельних підприємств – 
суб’єктів ЗЕД обґрунтовано використання показників, які 
відображають загальні цільові настанови управління при-
бутком господарюючого суб’єкта, а саме забезпечення без-
збитковості діяльності, рентабельності інвестицій, виплат 
необхідного рівня доходу на інвестований капітал власни-
кам підприємства, забезпечення достатнього обсягу фінан-
сових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань 
розвитку підприємства[1, с. 53]. З огляду поступовості 
формування цілі формалізовано у відповідні показники 
фінансових результатів. Перелік показників базового моні-
торингу фінансових результатів підприємства суб’єкта ЗЕД 
та розрахунок їх порогових значень наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Порогові значення показників базового моніторингу фінансових результатів підприємства – суб’єкта ЗеД 

цільова настанова Показник Порогове значення

Беззбитковість  
діяльності

маржинальний дохід 
(МД)

МДпорог. =  Впост.,

де МДпорог.  – порогове значення маржинального доходу, тис. грн;

Впост. – постійні витрати, тис. грн

рентабельність  
інвестицій

Фінансовий результат 
від операційної діяль-
ності (ФРОП)

ФРОП порог.   = Афакт.t × ВЕРсг.,

де Афакт.t – середня величина активів підприємства за період t, фактична;

ВЕРсг. – коефіцієнт генерування доходів, середньогалузеве значення

Забезпечення виплат 
власникам підприєм-
ства

Чистий фінансовий  
результат (ЧФР)

ЧФРпорог. t   = СКфакт.t × Р див.t , 

де ЧФРпорог.t – порогове значення чистого фінансового результату за пе-
ріод t;

СКспл.t – статутний капітал, сплачений за період t;

Р див.t – норма дивідендних виплат, на рівні відсотка за депозитними вне-
сками за період t

Забезпечення достат-
нього обсягу фінансо-
вих ресурсів для розви-
тку підприємства

Чистий прибуток, капі-
талізований (ЧПк)

ЧПк порогове t    = ЧФРфt × (1 – Кд.в.),

де ЧПк порогове t – порогове значення капіталізованого чистого прибутку за 
період t;

ЧФРфt – фактичне значення чистого фінансового результату за період t;

Кд.в. – коефіцієнт дивідендних виплат

Джерело: сформовано авторами

З огляду на послідовність формування та загальні 
цілі функціонування торговельного підприємства, пер-
шим показником у системі базового моніторингу фінан-
сових результатів є маржинальний дохід. Для моніто-
рингу беззбитковості діяльності доцільно використання 
саме цього показника. Маржинальний дохід відображає 
результат від реалізації товарів після відшкодування 
змінних витрат, є вихідним для покриття постійних ви-
трат та отримання прибутку. Його абсолютна величина 
та ступінь відхилення від постійних витрат свідчать про 
можливості щодо беззбитковості діяльності торговель-
ного підприємства. Якщо маржинальний дохід менший за 
постійні витрати, то підприємство отримує збиток, якщо 
маржинальний дохід перевищує постійні витрати – при-
буток. Таким чином, для беззбиткової діяльності необ-
хідним є забезпечення маржинального доходу на рівні не 

нижче за постійні витрати торговельного підприємства. 
Тобто величина постійних витрат є пороговим значенням 
для маржинального доходу. Бажаним для підприємства є 
перевищення фактичного маржинального доходу його по-
рогового значення та збільшення розриву між поданими 
показниками у динаміці, що забезпечує формування по-
зитивного фінансового результату.

Важливим для базового моніторингу маржинального 
доходу є спостереження за коефіцієнтом (рівнем) маржи-
нального доходу, який може бути розрахований як в цілому 
по підприємству, так і за підрозділом або за окремою гру-
пою товарів. За групою товарів коефіцієнт (рівень) маржи-
нального доходу визначається у відсотках до ціни товару, на 
рівні підприємства або торговельного об’єкта – у відсотках 
до розміру чистої виручки. Значущість коефіцієнта (рівня) 
маржинального доходу зростає під час обґрунтування ці-
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нових рішень за різними групами товарів. За інших рівних 
умов чим вищим є рівень (коефіцієнт) маржинального до-
ходу, тим легше підприємство може перейти до зниження 
цін заради збільшення обсягу продажів [7, с. 125]. 

Технічне та програмне забезпечення сучасних під-
приємств дозволяє отримувати дані про продажі у розрізі 
підрозділів щоденно. Ця інформація є значущою для виді-
лення сезонних коливань у продажах, а також для аналізу 
обсягу та складу продажів упродовж тижня. У той же час 
моніторинг маржинального доходу за даними щоденних 
звітів є недоцільним. Як основний контрольний період для 
моніторингу маржинального доходу рекомендовано вико-
ристано декаду та місяць

З огляду послідовності формування за підсумками 
місяця, об’єктом моніторингу фінансового результату до-
цільно прийняти результат від операційної діяльності. Цей 
показник відображає інтереси численних зацікавлених 
сторін, зокрема, власників підприємства та його найманих 
працівників, кредиторів та ін. Кожна із зацікавлених сто-
рін за результатами діяльності очікує на відповідні доходи. 
Власники підприємства та кредитори – на отримання дохо-
дів від вкладених у це підприємство коштів, працівники – 
на додаткове матеріальне стимулювання та підвищення 
рівня соціальної захищеності, що реалізується за рахунок 
частини чистого прибутку підприємства. 

Вірогідність отримання доходів кожною із зацікав-
лених сторін зростає за перевищення фактичного фінансо-
вого результату від операційної діяльності торговельного 
підприємства його порогового значення, що визначений 
на основі коефіцієнта генерування доходів. За визначен-
ням дослідників [6–9], коефіцієнт генерування доходів 
характеризує можливості генерування доходів цією ком-
бінацією активів і показує, скільки одиниць прибутку від 
операційної діяльності припадає на одиницю грошових 
коштів, вкладених в активи цього підприємства. Коефіці-
єнт генерування доходів (ВЕР – Basic Earning Power) ви-
значається як співвідношення операційного прибутку до 
оподаткування, що відображає результат до сплати відсо-
тків за використання кредитних ресурсів (EBIT – Earnings 
before Interest and Taxes) до сукупних ресурсів підприєм-
ства, середньої вартості усіх активів. Як зазначають до-
слідники [6], коефіцієнт генерування доходів є однією з 
характеристик ресурсовіддачі, значення якої залежить від 
поточних витрат, що властиві в середньому цьому бізнесу. 
Враховуючи зазначене, для визначення порогового зна-
чення фінансового результату від операційної діяльності 
рекомендується використовувати середньогалузеве зна-
чення цього показника.  

Відхилення фактичного фінансового результату від 
операційної діяльності від його порогового значення харак-
теризує фінансові можливості підприємства щодо задово-
лення інтересів основних зацікавлених сторін. Позитивне 
значення та зростання різниці між поданими показниками 
свідчать про високий рівень вірогідності отримання креди-
торами, власниками та найманими працівниками доходів 
у вигляді плати за надані кредитні ресурси, дивідендів, до-
даткового матеріального стимулювання відповідно. 

У межах моніторингу фінансових результатів від 
операційної діяльності рекомендовано також відстежен-

ня фактичного коефіцієнта генерування доходів, що ви-
значений у межах окремого торговельного підприємства 
у розрізі окремих торговельних об’єктів і видів бізнесу. По-
роговими значеннями такого моніторингу слід прийняти 
фактичні середньогалузеві коефіцієнти генерування дохо-
дів за певним видом економічної діяльності (оптової / роз-
дрібної торгівлі, ресторанного господарства, виробництва 
продукції, надання послуг із оренди торговельної / склад-
ської площі, цілісних майнових комплексів тощо). Такий 
моніторинг доцільно організувати на великому підприєм-
стві, що є багатопрофільним та має розгалужену мережу 
торговельних об’єктів. 

Для підприємств торгівлі – суб’єктів ЗЕД під час 
моніторингу фінансових результатів від операційної ді-
яльності необхідним є урахування коливання курсу валют 
і методу обліку зовнішньоекономічних контрактів з при-
дбання товарів. В разі використання методу попередньої 
оплати зростання курсу валют матиме позитивний, а при 
падінні – від’ємний вплив на фінансові результати торго-
вельного підприємства. В разі коли підприємство здійснює 
облік зовнішньоторговельних операцій з придбання това-
рів за методом наступної оплати, при падінні курсу валют 
фінансові результати торговельного підприємства зрос-
туть, а при зростанні курсу – зменшаться [10].

Враховуючи особливості формування доходів і ви-
трат торговельного підприємства за періодами часу для 
моніторингу фінансових результатів у частині реалізації ці-
льової настанови забезпечення добробуту власників реко-
мендовано використання показника чистого фінансового 
результату (чистого прибутку).

Зазначимо, що чистий фінансовий результат, який 
визначається за підсумками кварталу, не є тотожний по-
няттю «дохід власника». Доходи власників можуть бути 
подані у формі підвищення курсової вартості акцій та / або 
дивідендів. У чистому вигляді доходом власника є дивіден-
ди, розмір яких визначається за підсумками року та зале-
жить від значної кількості чинників, зокрема, прийнятої 
політики розподілу прибутку, інвестиційних можливостей 
підприємства, можливостей формування фінансових ре-
сурсів із альтернативних джерел, а також інших, пов’язаних 
із рівнем оподаткування дивідендів, співвідношенням мі-
норитарних і мажоритарних акціонерів, рівнем дивіденд-
них виплат компаніями-конкурентами тощо).

Водночас чистий прибуток є кінцевим фінансовим 
результатом, величина та динаміка якого відображає мож-
ливості підприємства щодо сплати дивідендів власникам. 
Перевищення чистого прибутку величини дивідендного 
фонду та нарощення чистого прибутку у динаміці збільшує 
вірогідність отримання дивідендів власниками підприєм-
ства. З огляду на зазначене, пороговим значенням для чи-
стого фінансового результату рекомендовано використан-
ня величини фонду дивідендних виплат, що визначений на 
основі даних щодо сплаченого статутного капіталу та нор-
ми дивідендних виплат. Своєю чергою, норма дивідендних 
виплат у розрахунках повинна відповідати середньому 
відсотку за депозитними внесками, що відображатиме до-
ходи власника за альтернативним напрямом використання 
коштів. Враховуючи зазначене, порогове значення чистого 
фінансового результату залежить від сплаченого статутно-
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го капіталу та норми дивідендних виплат, на рівні відсотка 
за депозитними внесками за визначений період.

У контексті цільової настанови щодо забезпечення 
виплати необхідного рівня доходу доцільно організувати 
моніторинг рентабельності інвестицій з позиції власників 
підприємства, для чого використати показник рентабель-
ності власного капіталу (ROE – Return on Equity). Цей по-
казник є значущим для власників господарюючого суб’єкта, 
адже надає інформацію про доходи, які зароблені підпри-
ємством для акціонерів (пайщиків). Бажаним є стійке по-
зитивне значення показника та зростання його у динамі-
ці, що дозволить утримати власника (акціонера, пайщика) 
у межах бізнесу.

З огляду періоду та особливостей формування показ-
ник чистого фінансового результату доцільно відстежува-
ти за підсумками кварталу. У такому випадку підґрунтям 
для моніторингу чистого доходу є інформація, щодо мар-
жинального доходу та фінансових результатів від опера-
ційної діяльності. Під час визначення порогового значення 
чистого фінансового результату рекомендовано виходити 
з даних про величину сплаченого капіталу та відсотка за 
депозитними внесками на певний період часу.

Моніторингу підлягає не лише формування фінансо-
вого результату, але й його розподіл. Зазначимо, що під час 
розподілу прибутку одним із найбільш складних питань є 
вибір між поточними та майбутніми доходами його влас-
ників. Виплата більшої частини чистого прибутку у вигляді 
дивідендів сприяє максимізації поточних доходів, а капіта-
лізація прибутку забезпечує доходи акціонерів (пайщиків) 
у майбутньому періоді. Щодо засад розподілу чистого при-
бутку, то з цього питання як основні виділяють теорію не-
залежної вартості підприємства від дивідендів Ф. Моділья-
ні та М. Міллера, теорію значущості дивідендів М. Гордона, 
теорію мінімізації дивідендів, сигнальну теорію дивідендів, 
теорію «клієнтури» та ін. [8; 9]. Незважаючи на те, що влас-
ники самостійно приймають рішення щодо співвідношен-
ня між поточними та майбутніми доходами та визначення 
величини фонду дивідендних виплат за підсумками року, 
у практичній діяльності існують певні залежності між чис-
тим прибутком і фондом дивідендних виплат. 

Для оцінювання співвідношення між чистим прибут-
ком та дивідендними виплатами використовують певний 
показник – коефіцієнт кратності покриття. Висока крат-
ність покриття показує, що дивіденди захищені від ризику 
їх невиплати навіть у випадках, коли прибуток скорочу-
ється [11, с. 125]. Коефіцієнт кратності покриття є зворот-
ним до показника дивідендних виплат, який відображає 
співвідношення між дивідендами та чистим прибутком. 
Високе значення та зростання коефіцієнта дивідендних 
виплат збільшує ризик невиплати дивідендів. У той же 
час занадто низьке його значення та зниження у динаміці 
може не забезпечити утримання власника у цьому бізне-
сі. Таким чином, під час спрямування чистого прибутку на 
капіталізацію або споживання необхідно дотримуватись 
певних пропорцій. У праці Н. Харченка [11, с. 125] вказа-
но, що середнє значення коефіцієнта кратності покриття 
у країнах із розвиненою ринковою економікою становить 
3,0, а в окремих галузях економіки – від 2 до 4 разів, тобто 
на виплату дивідендів спрямовують від 25 до 50 % чистого 

прибутку, а співвідношення між капіталізованою та спо-
житою частинами чистого прибутку становитиме від 3:1 до 
1:1. Щодо показника зазначимо, що з огляду алгебраїчної 
залежності між показниками об’єктом моніторингу вико-
ристання фінансових результатів може бути як частина чи-
стого прибутку, що підлягає споживанню, так і та, що під-
лягає капіталізації. Враховуючи цільову настанову забезпе-
чення достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок 
прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства, 
для моніторингу використання фінансових результатів 
рекомендовано використовувати показник прибутку, що 
капіталізується. За залежності між показниками розподілу 
чистого прибутку порогове значення для моніторингу при-
бутку, що капіталізується, залежить від фактичного значен-
ня чистого прибутку та коефіцієнта дивідендних виплат за 
певний період. 

Значущим у розрахунках є визначення коефіцієн-
та дивідендних виплат, значення якого варіює за видами 
економічної діяльності та умов функціонування підпри-
ємства. Для базового моніторингу вважаємо за доціль-
не прийняти коефіцієнт дивідендних виплат на рівні 0,3.  
В основі такої пропозиції ‒ дві обставини. По-перше, на-
ведене значення коефіцієнта дивідендних виплат входить 
до сукупності рекомендованих значень (від 0,25 до 0,5) та 
не порушує його. По-друге, наведене значення коефіцієнта 
дивідендних виплат має практичне застосування, зокрема, 
подано як рекомендоване та використовується як стан-
дарт під час розрахунків, що підтверджено розробками, 
поданими у праці [8, с. 62]. У такому випадку співвідно-
шення між капіталізованою та спожитою частинами чи-
стого прибутку становитиме 2,3:1, а коефіцієнт кратності 
покриття складатиме 3,3, що також відповідає практиці 
господарської діяльності.

Позитивним у використанні чистого прибутку тор-
говельного підприємства слід визнати незначні відхилен-
ня від його порогового значення. Суттєва різниця між 
фактичним і пороговим значенням капіталізованого при-
бутку свідчитиме про особливі умови розподілу чистого 
прибутку на цьому підприємстві, що значно відрізняються 
від практики господарювання. У розвиток моніторингу ви-
користання фінансових результатів доцільно відстежити 
ефективність капіталізації прибутку. З цього питання за-
значимо, що ефективним вважається інвестування капіта-
лізованого прибутку переважно у приріст активів. Збіль-
шення резервного капіталу та формування за рахунок час-
тини чистого прибутку внутрішніх страхових фондів хоча 
й забезпечує зменшення ризиків господарської діяльності, 
проте не може сприйматись як основний напрям капіталі-
зації чистого прибутку торговельного підприємства.

Вихідним для моніторингу показника чистого при-
бутку, спрямованого на капіталізацію, є інформація щодо 
розподілу чистого прибутку за даними року. У такому ви-
падку є сенс відстеження фактичної величини капіталізо-
ваного чистого прибутку з його пороговим значенням. На-
копичення інформації про розподіл чистого прибутку за 
періодами часу дозволяє зробити висновок щодо загальних 
тенденцій у розподілі фінансового результату на підприєм-
стві та визначити тип дивідендної політики, якої дотрима-
но на підприємстві у побудові відносин із власниками. 
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Слід зазначити, що на практиці за періодами часу 
фактичне значення чистого прибутку, спрямованого на ка-
піталізацію, значно перевищує його порогове значення. На 
багатьох підприємствах дотримуються політики нульового 
дивіденду та здебільшого не сплачують дивіденди власни-
кам, хоча мають для цього можливість. 

Висновки. Виходячи із загальних цільових наста-
нов управління фінансовими результатами сформована 
система показників-індикаторів для реалізації базового 
моніторингу фінансових результатів, яка включає показ-
ники маржинального доходу, фінансового результату від 
операційної діяльності, чистого фінансового результату та 
капіталізованого прибутку. Для кожного з показників об-
ґрунтовано їх порогові значення.
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