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Досягнення і підтримання належного рівня фінансової надійності є 
одним із стратегічних завдань управління компанією. Крім того, фі-
нансова надійність виступає одним з основних критеріїв при виборі 
об'єкта інвестування або, наприклад, страховика потенційними стра-
хувальниками тощо. У зв'язку з цим виникає потреба у наявності ком-
плексної інформації щодо рівня фінансової надійності компаній різних 
рівнів та напрямків діяльності, що функціонують на ринку України, 
отримання якої можливе за результатами статистичного аналізу. На-
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явність цієї інформації сприятиме обґрунтуванню та прийняттю ефек- 
тивних управлінських рішень різними суб'єктами ринку — органами 
державного регулювання, інвесторами, споживачами страхових послуг, 
страховими брокерами тощо. 

Доведено, що типова фінансова звітність компаній не дозволяє кори-
стувачам отримувати повну, правдиву та неупереджену інформацію 
щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху коштів підпри-
ємств та організацій. Це перешкоджає прийняттю ефективних управ-
лінських рішень, оскільки її склад, зміст та структура не враховує осо-
бливостей економічного механізму функціонування підприємств і не 
може, повною мірою виступати інформаційним ресурсом аналізу її фі-
нансової надійності. Спеціалізована фінансова звітність є доступною 
виключно для компаній та органів державного нагляду. Вдосконалення 
інформаційного забезпечення аналізу фінансової надійності компаній 
сприятиме формуванню та поширенню якісної статистичної інформації 
щодо фінансового стану і результатів діяльності як окремих підпри-
ємств та організацій, так і ринку загалом, а це дозволить підвищити 
прозорість та відкритість діяльності вітчизняного ринку. 

В схемі статистичного оцінювання надійності підприємств можна 
виділити два напрямки: методичні засади статистичного оцінювання і 
аналізу надійності підприємств (інформаційне забезпечення, дослі-
дження системи показників щодо надійності підприємства; аналіз чин-
ників, що впливають на макро- та мікросередовища); інформаційно-
аналітичне забезпечення аналізу надійності функціонування підпри-
ємств та організацій (аналіз пропорційності регіонального розподілу, 
факторний аналіз надійності, інтегральне оцінювання надійності фун-
кціонування підприємств. Обов'язково потрібно проводити рейтинг 
підприємств за інтегральною оцінкою їх функціонування, а також за 
результатами одержаного статистичного оцінювання та аналізу надати 
рекомендації, що будуть спрямовані на підвищення рівня надійності 
функціонування економічних структур. 
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