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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Нестабільність та нерозвиненість законодавчої 

бази сучасної України, зростання неплатоспроможності підприємств та 

звичайного народу, високий рівень інфляції – все це характеризує сучасний 

стан економіки та економічних відносин в Україні. Багато підприємств 

знаходится в зоні господарської невизначеності, можливого банкрутства та 

підвищеного ризику в веденні господарської діяльності. В таких складних 

умовах в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства 

виникає така важлива частина як управління фінансовим потенціалом 

підприємства. 

Проблеми, які пов’язані із зміна всієї економіки та пошук шляхів їх 

вирішення, підвищують увагу до самого поняття «управління фінансовим 

потенціалом підприємства». Опираючись на сучасні тенденції економічного 

прогресу, можна стверджувати, що одним із найголовніших питань є політика 

формування фінансового потенціалу підприємства.  

Структура фінансових ресурсів та об’єднання джерел фінансування у 

процесі формування фінансового потенціалу підприємства є важливішими ніж 

наявні фінансові ресурси. Системний підхід, який буде покладений в основу 

формування та використання фінансового потенціалу підприємств, повинен 

бути орієнтований на забезпечення найвищої фінансової безпеки. Це 

необхідно для своєчасного  та швидкого пристосування підприємства до 

зовнішніх змін. 

Розробка ефективного механізму управління фінансовим потенціалом 

підприємства набуває важливого значення в сучасних умовах. Під ним 

необхідно розуміти цілеспрямовану систему, яка повинна керуватись, 

економічних, організаційних, управлінських, нормативних та регулюючих дій, 

інструментів, способів та технологій. Ці дії повинні активно впливати на 

процеси залучення, акумулювання та розподілу фінансових ресурсів за 



окремими напрямками та видами діяльності їх використання. Також для 

забезпечення соціальних, виробничих та інших потреб підприємства, 

необхідна їх трансформації в інші види економічних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень. Для формування та використання 

фінансового потенціалу використовуються такі практичні аспекти як 

теоретичні, методичні та практичні. В науковій праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених їм присвячено багато уваги, зокрема: В.В. Ковальов, Н.С. 

Краснокутська, Т.В. Паєнтко, В.В. Прохорова, Н.А. Сорокіна, Д.Н. Стахно, 

Т.Н. Толстих, О.М. Уланова займалися питаннями визначення фінансового 

потенціалу підприємства. Дослідженню сутності управління фінансовим 

потенціалом приділяли увагу В.В. Бочаров, М.М. Єрмошенко, О.В. Ізрайлева, 

Н.С. Краснокутська, Г.А. Семенов. Подальше наукове дослідження 

управління фінансовим потенціалом є дуже актуальним. Це необхідно для 

зміцнення позицій підприємства на його взаємозв’язків у формуванні та 

використанні свого фінансового потенціалу Метою таких досліджень є 

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності. Важливість та 

актуальність питання обумовила вибір теми дослідження, визначення 

основних задач та постановку мети даної роботи. 

Метою магістерської роботи є дослідження та вивчення необхідних 

теоретичних основ, обґрунтувати організаційні та прикладні засади 

впровадження та удосконалення управління фінансовим потенціалом 

підприємства з метою підвищення ефективності його фінансової діяльності.  

Для досягнення мети необхідно сформувати та вирішити наступні наукові 

і практичні завдання: 

- провести дослідження економічної сутності фінансового потенціалу 

підприємства;  

- дослідити та вивчити підходи та моделі до управління фінансовим 

потенціалом підприємства;  

- дослідити та обґрунтувати механізми щодо оцінювання ефективності 

управління фінансовим потенціалом підприємства;  



- надати детальну характеристику фінансово-господарської та виробничої 

діяльності підприємства;  

-   провести детальний аналіз фінансового та господарського стану 

підприємства;  

- провести аналіз ефективності управління фінансовим потенціалом та 

надати оцінку його застосуванню на підприємстві;  

- дослідити необхідність та доцільність використання різноманітних 

методів та моделей при виконання дослідження ефективності управління 

фінансовим потенціалом підприємства;  

- розробити необхідні теоретичні підходи щодо удосконалення 

управління фінансовим потенціалом підприємства;  

- для покращення управління фінансовим потенціалом здійснити 

обґрунтування пропозицій щодо даного напрямку;  

- визначити вплив заходів, які були запропоновані, на економічну 

ефективність реалізації пропозицій з удосконалення управління фінансовим 

потенціалом підприємства;  

- провести розробку та розрахунок прогнозування тенденцій зміни 

економічної ефективності підприємства в умовах реалізації запропонованих 

заходів. 

Об’єктом дослідження є процес управління фінансовим потенціалом 

підприємства АТ «Ельворті» з метою підвищення ефективності його 

господарської діяльності. 

Предметом дослідження є методика і організація управління 

фінансовим потенціалом підприємства АТ «Ельворті» з метою підвищення 

ефективності його діяльності. 

Методи дослідження. В процесі виконання магістерської роботи було  

використано низку наукових та спеціальних методів дослідження, які 

взаємопов’язані та послідовно застосовуються у загальній логиці фінансового 

управління: діалектичний метод пізнання, наукової абстракції, індукції та 

дедукції, системний аналіз – для вивчення фінансового потенціалу 



підприємства; статистико-економічний – як основа формування даних та 

виявлення закономірностей, резервів, факторів впливу на розвиток 

досліджуваного об’єкта. 

Інформаційною базою для дослідження виступили законодавство 

України, постанови Кабінету Міністрів України, дані Державного комітету 

статистики України, матеріали, опубліковані в журналах і Інтернеті, попередні 

звіти підприємств. 

Практичне значення отриманих результатів. При реалізації внесених 

пропозицій відбудеться підвищення ефективність управління фінансовим 

потенціалом підприємства, збільшення фінансової стійкості підприємства та 

ефективності фінансово-господарської діяльності, а також підвищення 

контролінгу за більш раціональним використанням ресурсів, також і 

фінансових, на підприємстві. 

Наукова новизна даної роботи полягає в наступному: 

1. Детальний аналіз українського та міжнародних ринків 

сільськогосподарських машин та рекомендації підприємству, яке 

досліджується, щодо зміцненню його позицій на інших зовнішніх ринках. 

2. Обґрунтування необхідності проведення реалізації стратегії 

партнерства з роздрібними мережами і установами для розширення продажів 

на зовнішніх ринках. 

Структура роботи 

 

  



РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Економічна сутність фінансового потенціалу підприємства 

 

 

Для розуміння економічної сутності фінансового потенціалу необхідно, 

на сам перед, вивчити складові економічного потенціалу підприємства, до 

яких і входить фінансовий потенціал. 

Поняття сукупного економічного потенціалу, в сучасних економічних 

дослідженнях, не розвивається. Це пов'язане з багатозначністю  цієї концепції. 

На сьогодні існує багато різних підходів щодо визначення економічного 

потенціалу підприємства. 

Сукупний економічний потенціал, його поняття, тісно пов'язане з 

поняттям фінансового потенціалу. При вивчення останнього необхідно 

пов'язувати його з економічним потенціалом, що допомогає визначити 

можливості у різних сферах діяльності. 

Такі автори, як Е.Б. Стародубцева, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський під 

економічним потенціалом розуміють сукупну здатність економіки 

підприємства для здійснення виробничо-господарської діяльності, 

виробництво продукції, задоволення соціальних потреб, визначених 

залученими природними ресурсами, робочими, науково-технічним 

потенціалом, накопиченим капіталом. 

В.В. Ковальов вважає економічний потенціал як здатність підприємства 

досягти своїх цілей, використовуючи свої матеріали, трудові та фінансові 

ресурси. Вирізняються дві сторони економічного потенціалу, а саме майновий 

потенціал та його стан його фінансової діяльності. На думку В.В. Ковальова, 

майновий потенціал складається з ресурсів, які були придбані підприємством 

внаслідок минулих подій, з яких він очікує економічні вигоди у майбутньому. 



Майновий потенціал, як складова економічного потенціалу підприємства, 

необхідно порівнювати з сумою запозичених коштів. Кінцевим результатом 

такого порівняння є визначення рівня фінансового становища. За допомогою 

цього є можливість визначити подальший розвиток підприємства та створення 

результату його фінансово-господарської діяльності. 

В літературі поняття «потенціал» визначається як здатність володіти 

достатньою силою, для виявлення будь-якої дії, будь-якої діяльності. 

Потенціал можна визначити як можливість чи  доступні сили, які можуть бути 

використані. Похідним від цих понять, можна зазначити, що під поняттям 

потенціалу розуміється ступінь міцності, латентних можливостей в будь-

якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для будь-чого. 

Інші джерела визначають термін "потенціал" як «... засоби, запасі, 

джерела, доступні та здатні мобілізуватися, активовані, які можуть бути 

використані для досягнення необхідних цілей або реалізації плану; вирішення 

певної проблеми; ємність особистості, суспільства, держави на певній 

території». 

Особливості потенціалу підприємства можуть включати його 

імовірнісний характер, оскільки величина потенціалу залежить від 

"найслабшої ланки" - найменш розвиненої складової, на зміни якості та 

пропорціях ресурсів, а також навколишнього середовища, в якому працює 

підприємство. 

Таким чином, спираючись на всі данні, які наведені вище, можна 

зазначити, що сукупний економічний потенціал підприємства слід розуміти як 

ступінь можливостей, рівень можливостей для забезпечення його 

конкурентоспроможності, завдяки ресурсам, доступним підприємствам, а 

також їх ефективного використання та відтворення. Сукупний економічний 

потенціал підприємства визначається розміром виробничої потужності, 

кількості та якості праці та фінансових ресурсів, доступом підприємства до 

природних ресурсів, інноваційного та освітнього резерву розвитку, іншими 



резервами та джерелами простого та розширеного відтворення, необхідно для 

досягнення заданого рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Сукупний економічний потенціал підприємства це є інтегрована система, 

яка повинна поєднувати в собі взаємозалежні, взаємопов'язані та виробничий, 

фінансовий, трудовий, інноваційний, природний та освітній потенціали. 

Виробничий потенціал підприємства безпосередньо залежить від його 

фінансового потенціалу, його розміру та ефективності. Він являє собою 

виробничу потужність підприємства та визначається наявністю матеріальних 

факторів виробництва, розміром капіталу підприємства, тобто потенційним 

обсягом виробництва, потенційними можливостями основних засобів, 

потенційними можливостями використання сировини та постачання. Це 

можна пояснити тим, що на можливості збільшення продуктивності праці 

впливає рівень розвитку трудового потенціалу. Продуктивність праці, в свою 

чергу, визначає можливість збільшення виробничої потужності та прибутку. 

Залежно від розміру та якості фінансового потенціалу, може 

збільшуватися і виробничий потенціал. Також це можливо і через отримання 

легкого доступу до природних ресурсів. Здатність підприємства залучати та 

використовувати фінансові та природні ресурси у виробництво визначають 

сукупний економічний потенціал підприємства. 

Трудовий потенціал за допомогою знань, просвітлення персоналу 

підприємства, необхідний для виявлення та вирішення проблем, з якими 

стикається підприємство, взаємодіючі з іншими елементами сукупного 

економічного потенціалу, створюючи умови для збільшення ступеня міцності 

підприємства та забезпечення його конкурентоспроможності . 

Конкурентоспроможність підприємства, а також його економічний 

потенціал залежать від чіткої взаємодії виробничого, фінансового, робочого, 

освітнього та інноваційного. Створюється можливість своєчасного введення  

та реалізації у виробництво науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

розробок. Такі розробки дозволяють забезпечити високу 

конкурентоспроможність продукції, яка виготовляється. 



Залежно від структури ресурсів, які використовуються, структури 

інвестицій у формуванні та розвитку сукупного економічного потенціалу, 

можна виділити наступні групи сукупного економічного потенціалу: 

- сукупний економічний потенціал з високою часткою витрат на 

утворення продуктивного потенціалу; 

- сукупний економічний потенціал з високою часткою витрат, які 

пов'язані з формуванням фінансового потенціалу, що характерний для 

холдингових компаній; 

- сукупний економічний потенціал з високою часткою витрат, які 

пов'язані з формуванням трудового потенціалу; 

- сукупний економічний потенціал з високою часткою витрат, які 

пов'язані із формуванням освітнього, наукового та технологічного потенціалу; 

- сукупний економічний потенціал з високою часткою витрат, які 

пов'язані із залученням у виробництво природних ресурсів. 

Існує ще один підхід, відповідно до якого складові потенціалу 

промислового підприємства повинні включати: 

- маркетинговий потенціал: потенційний попит на продукцію та частку 

ринку, зайнята підприємством, потенційний обсяг попиту на продукцію 

підприємства, підприємство та ринку праці, підприємство та ринок факторів 

виробництва; 

- виробничий потенціал: потенційний обсяг виробництва, потенційна 

здатність основних засобів, потенційна здатність використання сировини, 

потенційна спроможність професійного персоналу; 

- фінансовий потенціал: потенційні фінансові показники виробництва 

(рентабельність, ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні 

можливості. 

Всі ці напрямки представлені на рис. 1.1 



 

 

Рис. 1.1. Місце фінансового потенціалу у системі економічного 

потенціалу підприємства [64, с.337] 

 

Оцінка маркетингового потенціалу на сучасний момент вже вивчено та 

детально описано. Багато авторів вивчали дане питання під час проведення 

аналізу переходу України до ринкової економіки. Однак проблема 

залишається відкритою. Необхідно провадити вивчення ефективної оцінки 

фінансового та виробничого потенціалу підприємства. 

Не дає вичерпну концепцію фінансового потенціалу і аналіз наукової 

літератури у сфері фінансового менеджменту. 

Невід'ємною складовою всіх фінансових відносин є формування та 

використання фінансових ресурсів. Це необхідна умова здійснення фінансово-

економічної діяльності, яка безпосередньо впливає на фінансовий потенціал 

підприємства та виступає його головною складовою [50, с.147].  

Найчастіше, у джерелах, фінансовий потенціал розглядається як складова 

частина економічного потенціалу підприємства, як зазначалось раніше. Як 

окрема категорія фінансовий потенціал досліджується значно рідше. Тому, 

можна зробити висновки, що зміст фінансового потенціалу остаточно не 

визначено. Для узагальнення трактувань поняття «фінансовий потенціал 

підприємства» науковцями подано їх визначення у вигляді таблиці 1.1. 

 

 

 



Таблиця 1.1  

Трактування поняття «фінансовий потенціал підприємства» 

 

 

 



Щоб узагальнити наведені вище трактування терміну «фінансовий 

потенціал», можна зазначити, що фінансовим потенціалом підприємства є 

сукупність потенційних та наявних можливостей підприємства щодо 

нарощування та мобілізації обсягу можливостей і трансформації їх в інші 

фактори виробництва у відповідності до потреби з метою досягнення 

стратегічних та тактичних цілей підприємства. 

Ефективність діяльності підприємства має беззаперечний вплив на 

формування його фінансового потенціалу. Адже, рівень фінансового 

потенціалу зростає при здійснені прибуткових господарчих та виробничих 

процесів. При здійсненні збиткової діяльності – рівень фінансового потенціалу 

зменшується. Так можна визначити, що існує безпосередня залежність між 

прибутковістю (збитковістю) підприємницької діяльності та рівнем 

фінансового потенціалу. 

Відобразимо вплив факторів на формування фінансового потенціалу 

підприємства (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Фактори впливу на формування фінансового потенціалу 

підприємства [12, с.61] 

 

Також факторами, які утворюють фінансовий потенціал, є: 

- фінансова стійкість підприємства; 

- здатність точно та своєчасного виконувати свої фінансові зобов'язання; 

- інвестиційні можливості підприємства; 

- здатність залучати додаткові фінансові ресурси; 



- ефективність використання власного та запозиченого капіталу; 

- ефективність управління активами; 

- використовувана політика у сфері управління ризиками. 

Фінансові, кредитні та інвестиційні ресурси є джерелом формування 

фінансового потенціалу. 

Фінансові ресурси - грошовий дохід, заощадження та надходження у 

розпорядженні суб'єкта господарювання та призначені для виконання 

фінансових зобов'язань, виконання витрат на прості та розширені відтворення 

та економічні стимули на підприємстві. 

За рахунок власних та запозичених коштів здійснюється формування 

фінансових ресурсів підприємства. На момент створення підприємства 

з'являються початкові фінансові ресурси, які відображені в статутному фонді. 

При коливанні потреб у фінансових ресурсах підприємство може 

використовувати кредитні ресурси. При залученні таких ресурсів необхідно 

оцінити можливість підприємства вчасно відшкодувати запозичені кошти з 

відсотками у строк. При використанні кредитних ресурсів втрати автоматично 

збільшуються. 

Ефективне використанні фінансового механізму для досягнення 

тактичних та стратегічних цілей підприємства складає сутність управління 

фінансовими потенціалом. Наявність фінансових ресурсів є найважливішим 

аспектом фінансового потенціалу. А також здатність підприємства в 

найкоротші терміни, та в повному обсязі та з мінімальними втратами, 

відтворити необхідні активи. Цей аспект дуже важливий, оскільки всі ресурси 

повинні брати участь у виробництві. Це необхідно в епоху жорстокої 

конкуренції. Завдяки цьому підприємство не в змозі зберігати будь-які суттєві 

резерви для вірогідних коливань ділової активності. Це, мабуть, основна 

сутність поняття потенціалу: "не мати зараз, а здатність створювати". 

Існування фінансового потенціалу підприємства можливо за таких умов: 



- достатня кількість наявного власного капіталу, необхідного для 

здійснення поточної діяльності при задоволенні мінімальних необхідних умов 

ліквідності та фінансової стійкості; 

- можливість запозиченого капіталу як показника розвитку підприємства; 

- прибутковість інвестованого капіталу. 

Фінансовий потенціал відображається у загальному грошовому потоці 

підприємства. Це структура грошового потоку, що відображає поточний стан 

потенціалу та тенденцій підприємства у своїх змінах. 

Фінансовий потенціал підприємства характеризується фінансовою 

незалежністю, його фінансовою стійкістю та кредитоспроможністю 

(ліквідністю). 

Найбільш ймовірними причинами нестабільного фінансового становища 

є: 

- незадовільна структура майна підприємства; 

- падіння ступеня ліквідності; 

- виробництво продуктів низької якості; 

- значна частка кредиторської та дебіторської заборгованості з 

простроченими рахунками та сплатами; 

- низький рівень власних джерел; 

- фінансовий дисбаланс і, як наслідок, нестабільність; 

- забезпеченість фінансовими ресурсами підприємства; 

- ірраціональна структура та співвідношення активів та зобов'язань; 

- низький рівень використання виробничих потужностей. 

П.А. Фомін, М.К. Старовойтов пропонують ще одне визначення 

фінансового потенціалу підприємства. Відносини, які виникають на 

підприємстві для досягнення максимально можливого фінансового результату 

можна визначити як фінансовий потенціал підприємства. Досягнення 

максимально можливого фінансового результату можливе за таких умов: 

- наявність власного капіталу, достатнього для задоволення умов 

ліквідності та фінансової стабільності; 



- здатність залучати капітал у розмірі, необхідному для реалізації 

ефективних інвестиційних проектів; 

-  рентабельність інвестованого капіталу; 

- наявність ефективної системи фінансового управління, що забезпечує 

прозорість поточного та майбутнього фінансового стану. 

Фінансовий потенціал виконує наступні функції (рис. 1.3):  

 

 

Рис. 1.3 Функції фінансового потенціалу підприємства 

 

Комплексний та системний розгляд може забезпечити запропонований 

підхід до фінансового потенціалу як економічної категорії. Передумовою для 

формування та ефективного використання фінансового потенціалу є 

матеріальні, виробничі та інтелектуальні ресурси. Важливим є формування 

досконалої, узгодженої нормативно-правової бази, що регламентує питання у 

даній сфері. Також важливим є створення ефективного фінансового 

механізму, який би враховував сучасні реалії, світові надбання та пріоритети 

стратегічного розвитку підприємств. 

 



1.2. Прийоми та методи управління фінансовим потенціалом 

підприємства. 

 

 

При формуванні економічного механізму управління фінансовим 

потенціалом необхідна певна послідовність реалізації необхідних 

економічних та організаційних заходів. Логіко-структурну модель 

фінансового потенціалу можна представити наступним чином (рис. 1.4). 

Спочатку провадиться аналіз вже діючого механізму управління фінансовим 

потенціалом та його окремих структурних елементів. Дуже важливо 

встановити всі недоліки та «вузькі» місця. Встановлення причин млявості при 

ухваленні та обґрунтуванні управлінських рішень є дуже важливим. 

Необхідно та дуже важливо провести оцінювання  динаміки та розвитку 

внутрішнього становище підприємства та його зовнішнього оточення. Також 

необхідно виявити чинники, які активно впливають на всі процеси у діяльності 

підприємства. При формулюванні мети та завданні запланованої модернізації 

механізму управління фінансовим потенціалом  використовуються результати 

такого аналізу [90, с.116]. 



 

Рис. 1.4. Економічний механізм управління фінансовим потенціалом 

підприємства [67] 

 

Слідуючим кроком при оцінювані фінансового потенціалу є визначення 

показників. Для визначення та аналізу даних показників використовуються 

методи та підходи такої науки як фінансовий аналіз. Зміст та основна мета 

фінансового аналізу є оцінка фінансового стану та виявлення можливостей 

підвищення ефективності підприємства шляхом раціональної фінансової 

політики. Досягнення цієї мети здійснюється за допомогою методу, 

притаманного цій науці. 



Система теоретично-когнітивних категорій є методом фінансового 

аналізу. Також сюди входять наукові інструменти та принципи для  

дослідження фінансової діяльності підприємства. 

Визначають різні класифікації методів економічного аналізу. 

Неформалізовані методи аналізу засновані на описі аналітичних процедур на 

логічному рівні. Вони включають такі методи як: експертні оцінки, сценарії, 

психологічні, порівняльні, морфологічні побудови системи показників, 

порівняння аналітичних таблиць та ін. При використанні цього методу велике 

значення мають досвід, знання та інтуїція аналітика. 

Формалізовані методи, засновані на досить суворих аналітичних 

відносинах. Вони поділяються на бухгалтерський статистичний та економіко-

математичний. 

1. Статистичні методи економічного аналізу: 

- статистичне спостереження - запис інформації відповідно до певних 

принципів та з певними цілями; 

- абсолютні та відносні показники (коефіцієнти, відсотки); 

- розрахунки середніх величин: прості арифметичні середні показники, 

середньозважені показники, геометричні значення; 

- серія динаміки: абсолютне зростання, відносний ріст, темпи зростання, 

темпи приросту; 

- підсумок та групування економічних показників відповідно до певних 

особливостей; 

- порівняння: з конкурентами, зі стандартами, у динаміці; 

- індекси - вплив факторів на показники що порівнюються; 

- деталізація, наприклад, продуктивність праці щорічна залежність, по-

перше, від продуктивності години, по-друге, від використання часу протягом 

року; 

- графічні методи (для публікації). 

2. Методи бухгалтерського обліку: 

- метод подвійного входу; 



- бухгалтерський баланс; 

- інші методи бухгалтерського обліку. 

3. Економіко-математичні методи: 

- методи елементарної математики; 

- класичні методи математичного аналізу: диференціація, інтеграція, 

обчислення варіацій; 

- методи математичної статистики: вивчення одноманітних та 

багатовимірних статистичних популяцій; 

- економічні методи: функції виробництва, міжгалузевий баланс 

національної економіки, національний бухгалтерський облік; 

- методи математичного програмування: оптимізація, лінійне, 

квадратичне та нелінійне програмування; блок та динамічне програмування; 

- методи обчислення операцій: управління запасами; методи технічної 

амортизації та заміни обладнання; теорія гри; теорія графіків; методи 

економічної кібернетики. 

На даний момент практика фінансового аналізу вже розробила основні 

правила читання (методи аналізу) фінансових звітів. Можна виділити п'ять 

основних методів серед них: 

Горизонтальний аналіз базується на вивченні динаміки фінансових 

показників в часі. Під час цього аналізу обчислюються темпи зростання 

(приросту) окремих показників та визначаються загальні тенденції їх змін. В 

фінансовому аналізі найбільш широко використовуються наступні форми 

горизонтального аналізу: 

1. Порівняння звітного періоду та його показників з показниками 

попереднього періоду. 

2. Порівняння показників фінансової звітності з показниками того ж 

періоду попереднього року. Така форма аналізу використовується на 

підприємствах які є сезонними та з особливостями ведення господарської 

діяльності. 



3. Проведення порівняння фінансових показників визначених у 

попередніх періодів. Виявлення тенденцій змін у результатах фінансової 

діяльності підприємства є метою такого аналізу. 

Вертикальний аналіз це визначення структури показників з виявленням 

та аналізом впливу кожного елементу звітності на результат в цілому. Під час 

цього аналізу розраховуються конкретні ваги окремих структурних 

компонентів фінансових показників. Найбільш поширені такі форми 

вертикального (структурного) аналізу: 

1. Структурний аналіз активів. У ході цього аналізу визначається 

співвідношення (частка) оборотних та необоротних активів; склад оборотних  

активів; склад використовуваних необоротних активів; склад активів компанії 

за їх ліквідністю; склад інвестиційного портфеля та інших. 

2. Структурний аналіз капіталу. У ході цього аналізу частка власного та 

запозиченого капіталу; складу використовуваного власного капіталу; склад 

використовуваного запозиченого капіталу по строковості зобов'язань 

(погашення) та інших. 

3. Структурний аналіз грошових потоків. Під час такого аналізу в складі 

загального потоку готівки відокремлюють грошові потоки по операційній 

(виробничій), фінансовій та інвестиційній діяльності. Кожен з цих грошових 

потоків, у свою чергу, може бути більш глибоко структурований на окремі 

складові елементи. 

Найбільш поширеними у сфері управління підприємством є наступні 

типи порівняльного фінансового аналізу: 

Порівняльний фінансовий аналіз базується на порівнянні значень 

окремих груп аналогічних показників між собою. У процесі використання цієї 

системи аналізу розраховується розмір абсолютних та відносних відхилень 

порівнюваних показників. Форми, які найбільш широко використовуються у 

порівняльному аналізі, можна розділити на чотири групи: 

1. Порівняльний аналіз середніх показників по галузі з фінансовими 

показниками по підприємству. При проведенні цього аналізу визначається 



відхилення основних результатів фінансових показників підприємства від 

середніх по галузі. Такий аналіз провадиться з метою подальшого підвищення 

ефективності цих показників. 

2. Порівняльний аналіз фінансових показників підприємств конкурентів 

та нашого підприємства. Це необхідно для визначення слабких сторін 

підприємства з метою подальшої розробки заходів щодо поліпшення його 

конкурентної позиції. 

3. Порівняльний аналіз фінансових показників підрозділів підприємства з 

показниками окремих структурних підрозділів. Такий аналіз провадиться у 

розрізі центрів економічної відповідальності, які були сформовані на 

підприємстві, для порівняльної оцінки ефективності їх фінансової діяльності. 

4. Порівняльний аналіз звітних та запланованих фінансових показників. 

Такий аналіз складає основу контролінгу фінансової діяльності підприємства. 

При ньому визначають ступінь відхилення показників звітної та запланованої 

звітності. Також аналізується причина цих відхилень, провадиться 

корегування для подальшої фінансової діяльності. 

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) провадиться як розрахунок 

співвідношення різних абсолютних показників між собою. В процесі такого 

аналізу розраховуються та вивчаються різні відносні показники, які є 

індикаторами окремих аспектів фінансової діяльності.  

Наступні види такого аналізу є найбільш поширеними у фінансовому 

аналізі: 

1. Аналіз ліквідності. Показники цієї групи дозволяють описати та 

аналізувати здатність підприємства задовольнити свої поточні зобов'язання. 

Алгоритм розрахунку цих показників базується на ідеї порівняння поточних 

активів (оборотних активів) з короткостроковими рахунками. Розрахунок 

визначає, чи є підприємство достатньо забезпеченим поточними активами для 

розрахунків з кредиторами щодо поточних операцій. Оскільки різні типи 

поточних активів мають різні ступені ліквідності (перетворення в абсолютно 

ліквідні фонди), розраховуються декілька коефіцієнтів ліквідності. 



2. Аналіз поточної діяльності. З позиції обороту коштів діяльність будь-

якого підприємства є процесом безперервної трансформації одного типу 

активів в іншу: 

Ефективність поточної фінансової та виробничої діяльності можна 

оцінити за довжиною робочого циклу, що залежить від обороту коштів у 

різних видах активів. При інших рівних умовах, прискорення обороту вказує 

на підвищення ефективності. В цій групі основними показниками є показники 

ефективності матеріальних, трудових та фінансових ресурсів: продуктивність, 

фондовіддача, коефіцієнти обертання в запасах та розрахунках. 

3. Аналіз фінансової стабільності. При використанні цих показників 

необхідно провести оцінювання складу джерел фінансування та динаміки 

кореляції між ними. Аналіз ґрунтується на тому, що джерела коштів 

відрізняються рівнем собівартості, ступенем доступності, рівнем надійності, 

ступенем ризику тощо. 

4. Аналіз прибутковості. Показники цієї групи призначені для оцінки 

загальної ефективності інвестицій фондів на підприємстві. На відміну від 

показників другої групи тут абстрагується не від конкретних типів активів, а 

аналізують прибутковість капіталу в цілому. Отже, основні показники - це 

рентабельність інвестованого капіталу та рентабельність власного капіталу. 

5. Аналіз позиції та діяльності на ринку капіталу. Цей аналіз включає 

просторово-часові складові показників, що характеризують позицію компанії 

на ринку цінних паперів, прибутковості дивідендів, заробіток на акцію, ціну 

акції тощо. Ця частина аналізу виконується головним чином у компаніях, 

зареєстрованих на біржах цінних паперів та продають свої акції там. Будь-яка 

компанія, яка має тимчасово вільну готівку і хоче інвестувати її в цінні папери, 

також керується показниками цієї групи. 

Факторний аналіз базується на визначенні уваги окремих факторів 

(причин) за показником результату за допомогою детерміністичних або 

стохастичних методів дослідження. Факторний аналіз може бути як прямим, 

тобто розщеплення отриманого індикатора на компонентні деталі, а також 



зворотним (синтез), коли його окремі елементи об'єднуються у загальний 

результат. Використовуються наступні сорти факторного аналізу: 

1. Диференціація. Властивості цього методу полягають у наступному: 

немає повного розкладання; не потрібно встановлювати порядок змін 

факторів; носить досить штучний характер, оскільки вимагає безперервності 

функцій та нескінченно малої зміни знаків, які не можуть бути в економічних 

дослідженнях, оскільки багато показників змінюються дискретно. 

2. Метод ланцюгових заміщень. Це універсальний, дуже простий і 

демонстративний метод, який застосовується для будь-яких типів моделей. 

Коли він використовується, досягнуто повне розкладання, потрібно 

встановити порядок зміни факторів, не існує розумного способу встановлення 

такого порядку, не адитивен у часі. 

3. Метод арифметичних відмінностей. Факторні розкладання 

виявляються шляхом помноження зростання чинника  дослідження шляхом 

поєднання основних та фактичних значень інших факторів. Цей метод є 

наслідком ланцюгових заміщень та має всі його переваги та недоліки. 

4. Інтегральний метод. Фактор розкладання знаходяться за допомогою 

спеціальних розрахункових формул. Коли він використовується, досягається 

повне розкладання, це не вимагає встановлення порядку змін чинників, 

адитивен у часі, однак характеризується значною складністю розрахунків та 

певних умовностей застосування. 

Факторний аналіз за допомогою системи жорстко детерміністичних 

моделей використовується для визначення змін поточних активів, їх 

обіговості, прибутковості підприємства; визначенням суми коштів, 

вивільнених або додатково залучених до обороту через зміни в обороті. 

Таким чином, відбулись зміни економічних умов, в яких підприємства 

здійснюють свою діяльність, що визначило формулювання установчих цілей. 

З одного боку, підприємства мають економічну незалежність, вони самі 

вирішують про покупку та продаж продукції, визначають масштаб 

виробництва та напрямок використання джерел коштів. З іншого боку, ці 



підприємства характеризуються високим ступенем амортизації активної 

частини основних виробничих фондів, низьким рівнем продуктивності, якості 

продукції та в результаті нестійкого фінансового становища. 

Основою стабільної позиції є його фінансова стабільність - такий стан 

розподілу та використання фінансових ресурсів, що забезпечить безперервну 

фінансову рівновагу грошових потоків та розвитку підприємства в умовах 

прийнятного рівня ризику. 

Наявність та достатня кількість фінансових ресурсів є основою для 

прибуткового функціонування будь-якого підприємства. Фінансові ресурси 

також необхідні  для задоволення потреб, які виникають на підприємстві, та 

для його поточної діяльності та розвитку. 

Оптимізація фінансових потоків є одним із основних завдань управління 

фінансовим потенціалом підприємства для максимізації позитивних 

фінансових результатів. Для цього підприємство повинно мати належним 

чином складений фінансовий план своєї діяльності. 

Оцінювання фінансового потенціалу підприємства може здійснюватися  

різними економічними суб’єктами. Результати та висновки по аналізу 

дозволяють особам і підприємствам, які зацікавлені в підприємстві, що 

аналізується, приймати вірні управлінські рішення щодо поточного та 

майбутнього розвитку фінансового потенціалу, аналізування діяльності 

підприємства за минулі звітні періоди і прогнозних даних на майбутне [33, 

с.123]. Інтереси різних користувачів щодо оцінювання фінансового потенціалу 

підприємства наведені в табл. 1.2. 

Кожна група переслідує свої власні цілі при проведенні аналізу 

фінансового потенціалу. Для керівництва аналіз виступає відправною точкою 

при формуванні комерційної та фінансової стратегії, що впливає на розвиток 

подій у майбутньому [54, с.45]. Висновки по результатам аналізу 

використовуються для контролю поточної діяльності та своєчасного 

реагування та внесення змін у майбутньому. Представниками банків такі 

результати використовуються для оцінки платоспроможності підприємства 



для прийняття рішення, щодо роботи з ним. Фінансові аналітики на біржових 

ринках зацікавлені в надійності капіталовкладень та оцінці ефективності та 

можливостей розвитку підприємства. 

 

Таблиця 1.2  

Зміст оцінювання фінансового потенціалу для різних користувачів 

інформації [54, с.44] 

 
 

 

Вибір найбільш ефективного способу оптимізації фінансової діяльності 

підприємства та формування можливосте складає фінансове прогнозування 

фінансового потенціалу підприємства. В рамках такого прогнозування 



розробляється концепція фінансового розвитку та фінансової політики 

підприємства з окремих напрямках його діяльності. 

На жаль, фінансове прогнозування не може бути здійснене з великою 

точністю, оскільки: багато факторів у періоді прогнозування можуть 

спричинити розбіжності між реальністю та прогнозом. Однак можливість 

помилки не повинна бути причиною, яка може призвести до відмови від 

використання прогнозування. 

Для аналізу фінансового потенціалу підприємства використовуються 

прийоми та методи. Зміст та основна мета фінансового аналізу є оцінка 

фінансового стану та визначення можливості підвищення ефективності 

підприємства шляхом раціональної фінансової політики. 

 

 

1.3. Оцінювання ефективності управління фінансовим потенціалом 

підприємства. 

 

 

Оцінка фінансового потенціалу підприємства передбачає визначення 

рівня його рівня та перспективних можливостей для її реалізації, тобто 

ступеню можливості фінансувати економічну діяльність для її реалізації. 

Виконання такої оцінки дозволяє відповісти на низку питань, найважливішим 

з яких є наступне:  

- виявлення наявності та достатності власного капіталу для виконання 

умов ліквідності та фінансової стабільності;  

- визначення здатності суб'єкта господарювання підняти капітал у сумах, 

необхідних для фінансування інвестиційних проектів;  

- оцінка прибутковості вкладеного капіталу;  

- виявлення наявності ефективної системи фінансового управління, яке 

може забезпечити прозорість фінансового стану підприємства (як наявного, 

так і майбутнього). 



Оцінка фінансового потенціалу підприємства здійснюється, як 

зазначалось раніше, за допомогою відповідних методів економічного аналізу. 

Він передбачає необхідність оцінити його ресурс та компоненти 

продуктивності. Аналізуються як кількісні, так і якісні показники. Першими 

визначають розмір і обсяг фінансових ресурсів, які належать підприємству, а 

друге, що характеризують свій фінансовий стан (ліквідність, 

платоспроможність, фінансова стабільність, інвестиційна привабливість 

тощо). 

Механізм оцінки фінансового потенціалу суб'єкта господарювання 

передбачає необхідність проходити через ряд етапів: 

- На початковому етапі визначається рівень фінансового стану 

підприємства.  

- На другому етапі ліквідність, платоспроможність та фінансова 

стабільність суб'єкта господарювання визначаються за допомогою 

відповідних співвідношень. Цей етап здійснюється за допомогою підготовчих 

та розрахункових етапів.  

- Третій етап передбачає оцінку фінансового потенціалу підприємства за 

критерієм своєї інвестиційної привабливості, для якої проводиться 

комплексний аналіз фінансової звітності та комерційної репутації організації.  

- На четвертому етапі аналізується система фінансового менеджменту 

суб'єкта господарювання та її ефективність. Часто експерти беруть участь у 

цьому процесі.  

- Основним завданням п'ятого етапу є визначення типу фінансової 

стабільності компанії, що дозволяє визначити фінансову залежність компанії 

та її зміни. 

Особи, які зацікавлені в отриманні повної інформації щодо фінансової 

діяльності підприємства, в повній мірі використовують результати аналізу 

фінансового потенціалу. Висновки по результатам аналізу використовуються 

для контролю поточної діяльності та своєчасного реагування та внесення змін 

у майбутньому.  



Результати фінансового аналізу дозволяють визначити вразливості, які 

потребують особливої уваги. Часто достатньо знайти ці місця для розробки 

заходів для їх ліквідації. 

Аналіз фінансового потенціалу передбачає попередню підготовку 

інформації: перехресну перевірку даних, що містяться в звітному періоді за 

допомогою розрахунку тих самих показників у різних формах; приведення 

даних звітності до порівнянної форми. 

Основні джерела інформації для проведення аналізу фінансового 

потенціалу підприємства є: 

- бухгалтерський баланс (форма №1); 

- звіт про фінансові результати (форма №2); 

- пояснення до бухгалтерського балансу та звіту про фінансові результати 

(звіт про рух грошових коштів (форма №3); звіт про власний капітал (форма 

№ 4); пояснювальна записка до бухгалтерського звіту) 

- порядок облікової політики підприємства; 

- нормативні правові акти щодо формування та використання фінансових 

ресурсів підприємства. 

Основна мета аналізу фінансового потенціалу підприємства: 

- своєчасно ідентифікувати та усунути недоліки у фінансовій діяльності 

підприємства; 

- щоб знайти резерви для покращення фінансового стану та 

платоспроможності підприємства. 

Сьогодні технології, за допомогою якої підприємство може оцінити свій 

сучасний стан та розробляти ефективні та результативні стратегії майбутнього 

розвитку, зазнають суттєвих змін. 

У зв'язку з цим існує різке питання про вибір інструментів для аналізу та 

оцінки потенціалу підприємства, який дозволить швидко визначити внутрішні 

можливості та слабкі сторони підпорядкованої економічної одиниці, 

виявляють приховані резерви з метою підвищення ефективності своєї 

діяльності. 



Аналіз публікацій з проблем оцінки потенціалу показує свою слабку 

розробку на рівні окремих галузей та, особливо на рівні підприємства. Деякі 

публікації лише вказують на те, що питання аналізу та оцінки потенціалу 

окремих підприємств залишалися за межами уваги дослідників. 

Стабільність фінансового становища підприємства багато в чому 

залежить від доцільності та правильності інвестицій фінансових ресурсів у 

активах. Активи динамічні за своєю природою. У процесі функціонування 

підприємства обсяг активів, та його структура проходять постійні зміни. 

Найбільш загальне уявлення про якісні зміни, що відбулися в структурі коштів 

та їх джерел, а також динаміку цих змін, можуть бути отримані за допомогою 

вертикального та горизонтального аналізу звітності. 

Вертикальний аналіз показує структуру коштів підприємства та їх 

джерел. Є дві основні ознаки, які роблять вертикальний аналіз, необхідний: 

- здійснювати міжгосподарські порівняння показників економічного 

потенціалу дозволяє перехід до відносних показників та результатів 

фінансово-господарської діяльності, які відрізняються за кількістю 

використовуваних ресурсів та інших об'ємних показників; 

- відносні показники певною мірою пом’якшують негативний вплив 

інфляції на діяльність підприємства, який може суттєво спотворювати 

абсолютні показники фінансової звітності та ускладнювати їх у 

динаміці. 

Горизонтальний аналіз звітності полягає у побудові однієї або декілької 

аналітичних таблиць. В цих таблицях абсолютні показники повинні 

доповнюватись відносними темпами зростання (зниження). Ступінь агрегації 

показників визначається аналітикам. Як правило, приймаються базові темпи 

зростання протягом ряду років (сусідні періоди), що дозволяє проаналізувати 

не лише зміни окремих показників, а й прогнозування їх цінностей. 

Доцільність результатів горизонтального аналізу суттєво знижуються в 

умовах інфляції. 



Горизонтальний та вертикальний аналіз доповнюють один одного. Тому 

на практиці часто будують аналітичні таблиці, що характеризують як 

структуру бухгалтерської форми, так і динаміку його окремих показників. 

Обидва ці типи аналізу є особливо цінними у міжгосподарських порівняннях, 

оскільки вони дозволяють порівнювати звіти підприємства, які абсолютно 

різні з точки зору виду діяльності та обсягу виробництва.  

Діяльність підприємства з високим рівнем фінансового потенціалу є 

вигідним і має стабільну фінансову ситуацію. Діяльність підприємства з 

середнім рівнем фінансового потенціалу є вигідною, але фінансова 

стабільність багато в чому залежить від зміни як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища. Якщо підприємство є фінансово нестійким, воно має 

низький рівень фінансового потенціалу. Для визначення рівня фінансового 

потенціалу підприємства необхідно провести аналіз основних показників, що 

характеризують ліквідність, платоспроможність та фінансову стабільність 

підприємства. 

З огляду на різноманітність фінансових процесів, велику кількість 

фінансових показників, різницю у рівні їх критичних оцінок, ступінь їх 

відхилення від фактичних значень та виникаючих труднощів при оцінці 

фінансової стійкості організації, рекомендують проводити інтегральну оцінку 

фінансового потенціалу підприємства, тобто аналіз коефіцієнтів щодо його 

діяльності.  

Оцінка ліквідності є особливо важливою для підприємства, оскільки  

допомагає не тільки встановити факт неплатоспроможност, а й визначити 

причини, що призвели до цієї ситуації. 

Коефіцієнти ліквідності - це фінансові показники, розраховані на основі 

фінансової звітності компанії (баланс підприємства  - Звіт про фінансовий стан 

- форма №1) для визначення здатності підприємства погасити поточні борги 

за рахунок поточних активів. Значення цих показників полягає у порівнянні 

суму поточних боргів підприємства та її поточних активів, які повинні 

забезпечити погашення цих боргів. 



Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт покриття або коефіцієнт 

загальної ліквідності є фінансовим співвідношенням, що дорівнює 

співвідношенню поточних (поточних) активів до короткострокових 

зобов'язань (поточні зобов'язання). Джерелом даних є баланс підприємства 

(форма № 1). Коефіцієнт розраховується за формулою: 

 

де ОА – оборотні активи, ПЗ – поточні зобов’язання і забезпечення. 

Коефіцієнт відображає здатність підприємства погасити поточні 

(короткострокові) зобов'язання, використовуючи лише поточні активи. Чим 

вище співвідношення, тим краще платоспроможність компанії. Коефіцієнт 

поточної ліквідності характеризує платоспроможність компанії не тільки на 

даний момент, але і у випадку надзвичайних обставин. 

Нормальне значення коефіцієнта становить від 1,5 до 2,5 залежно від 

промисловості. Обидва співвідношення є несприятливі. Значення нижче 1 

вказує на високий фінансовий ризик, пов'язаний з тим, що підприємство не 

може негайно сплатити свої поточні рахунки. Значення більш ніж 3 може 

вказувати на ірраціональну структуру капіталу. Однак слід враховувати, що в 

залежності від сфери діяльності, структури та якості активів, тощо, значення 

коефіцієнта може сильно відрізнятися. 

Іншим способом перевірки адекватності поточних активів є розрахунок 

терміну ліквідності. Цей показник представляє інтерес для банків, 

постачальників та акціонерів, оскільки компанія може зіткнутися з 

обставинами, в яких їй негайно доведеться платити деякі непередбачені 

витрати.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує можливість підприємства 

погашати поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок поточних 

активів. Він схожий на коефіцієнт поточної ліквідності, але від нього 

відрізняється тим, що оборотні активи, що використовуються для розрахунку, 

включають лише високо- та середньо ліквідні ресурси (гроші на операційних 



рахунках, запас ліквідних матеріалів, сировини, товарів та готової продукції, 

дебіторська заборгованість з коротким терміном погашення). 

Такі активи не включають незавершену продукцію, а також запаси 

спеціальних компонентів, матеріалів та напівфабрикатів. Джерело даних є 

баланс підприємства таким же чином, як і для поточної ліквідності, але активи 

не включають запаси, оскільки їх примусовий продаж призведе до 

максимальної втрати серед усіх поточних активів: 

 

де ГК – грошові кошти та їх еквіваленти, ПФІ – поточні фінансові 

інвестиції, ДЗ – дебіторська заборгованість, ПЗ – поточні зобов’язання і 

забезпечення. 

Це один з найважливіших фінансових коефіцієнтів. Він показує, яка 

частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути негайно 

погашена за рахунок власних коштів на різних рахунках, короткострокових 

цінних паперів, а також надходження від розрахунків з боржниками. Чим вище 

співвідношення, тим краще платоспроможність компанії. Нормальне значення 

коефіцієнта вважається більш ніж 0,8 (деякі аналітики вважають, що 

оптимальний коефіцієнт становить 0,6-1,0), що означає покриття поточних 

боргів підприємства готівковими та майбутніми надходженнями від поточної 

діяльності. 

Для підвищення рівня швидкої ліквідності організації повинні вживати 

заходів, спрямованих на збільшення власного оборотного капіталу та 

залучення довгострокових кредитів та займів. З іншого боку, значення понад 

3 може свідчити про нераціональну структуру капіталу, вона може бути 

пов'язана з повільним обігом коштів, інвестованих у запаси, зростання 

дебіторської заборгованості. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності це фінансове співвідношення, яке  

дорівнює співвідношенню готівкових та короткострокових фінансових 

інвестицій до короткострокових зобов'язань (поточні зобов'язання).  



 

де ГК – грошові кошти та їх еквіваленти, ПФІ – поточні фінансові 

інвестиції, ПЗ – поточні зобов’язання і забезпечення. 

Нормальне значення коефіцієнта становить більше 0,2. Чим вище 

співвідношення, тим краще платоспроможність підприємства. З іншого боку, 

високий показник може свідчити про ірраціональну структуру капіталу, 

занадто високу частку непередбачуваних активів у формі готівки та коштів на 

рахунках. 

Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової 

стабільності підприємства. Чистий оборотний капітал визначається як різниця 

між поточними активами та короткостроковими зобов'язаннями, включаючи 

короткострокові запозичення, кредиторські рахунки, прирівнювані до 

зобов'язань. Чистий оборотний капітал є частиною оборотного капіталу, 

утвореного з власного оборотного капіталу та довгострокового запозиченого 

капіталу, включаючи власний капітал, запозичені кошти та інші довгострокові 

зобов'язання. Формула для розрахунку чистого оборотного капіталу полягає в 

наступному: 

 

де ОА – оборотні активи, ПЗ – поточні зобов’язання і забезпечення. 

Чистий обіговий капітал необхідний підприємству для підтримки своєї 

фінансової стійкості. Якщо поточні активи перевищують короткострокові 

зобов'язання підприємства, то свідчить про те, що підприємство може не 

тільки покрити короткострокові зобов'язання, а також має резерви для 

розширення своєї поточної діяльності. Значення чистого оборотного капіталу 

має бути вище нуля. Якщо чистий обіговий капітал значно перевищує 

оптимальну потребу в ньому, то це вказує на нераціональне використання 

ресурсів підприємства. 



При аналізі фінансового стану підприємства, необхідно також провести 

аналіз фінансової стабільності для визначення платоспроможності організації 

для забезпечення процесу безперервного виробництва та реалізації продукції, 

тобто можливості платити за свої борги. 

Під час аналізу можна використовувати відносні показники, що 

характеризують фінансову стабільність організації. Тут ми розглянемо 

абсолютні показники, що характеризують фінансову стабільність 

підприємства. 

Абсолютними показниками фінансової стабільності є показники, що 

характеризують рівень безпеки поточних активів за джерелами їх формування.  

Коефіцієнт автономії (коефіцієнт фінансової незалежності) характеризує 

співвідношення капіталу до загального капіталу (активів) підприємства. 

Коефіцієнт показує, яка незалежність підприємства від кредиторів. Чим нижче 

значення коефіцієнта, тим більше організація залежить від запозичених 

джерел фінансування, тим менш стабільна її фінансова ситуація. 

 

де ВК – власний капітал, Баланс – сума балансу. 

Нормативне значення коефіцієнта автономії становить, яке є 

загальноприйнятим становить 0,5 та більше (оптимальне значення становить 

0,6-0,7). Мінімально допустимим у світовій практиці вважається до 30-40% 

власного капіталу. Але цей показник дуже сильно залежить від   

співвідношення необоротних та оборотних активів у структурі організації. 

Чим більша частка необоротних активів, тим більше довгострокових джерел 

повинно їх фінансувати. 

Зростання коефіцієнта автономії вказує на те, що організація все більше 

спирається на власні джерела фінансування. 

Коефіцієнт фінансування (співвідношення власного капіталу до 

запозичених коштів) показує, яка частина діяльності фінансується власними 

коштами та яка запозиченими коштами. 



 

де ДЗ – довгострокові зобов’язання і забезпечення, ПЗ – поточні 

зобов’язання і забезпечення, ЗНА – зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття, ВК – власний 

капітал. 

При зростанні даного коефіцієнта можна зробити висновки про 

посилення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. 

Оптимальним значенням є менше або дорівнюватись 1. 

Коефіцієнт фінансової стійкості є показником, який показує здатність 

компанії залишатись платоспроможним протягом тривалого часу. Коефіцієнт 

фінансової стійкості розраховується як співвідношення суми власного 

капіталу та довгострокових зобов'язань до суми зобов'язань.  

 

де ДЗ – довгострокові зобов’язання і забезпечення, ПЗ – поточні 

зобов’язання і забезпечення, ЗНА – зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття, ВК – власний 

капітал. 

Нормативне значення знаходиться в діапазоні 0,7-0,9. Більш вище 

значення не є типовим для активних компаній, оскільки короткострокові 

зобов'язання постійно формуються. Значення нижче, ніж це означає 

недостатню фінансову стабільність у довгостроковій перспективі. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу вказує на співвідношення між 

власними поточними активами та власним капіталом підприємства. Значення 

показника вказує, яка частка власного капіталу може бути негайно 

використана для фінансування поточних активів підприємства, а яка частка  

використовується для фінансування необоротних активів. 

 



де ОА – оборотні активи, ПЗ – поточні зобов’язання і забезпечення, ВК – 

власний капітал. 

Значення 0,1 або вище вважається нормативним. Позитивне значення 

вказує на достатність власних фінансових ресурсів для фінансування 

необоротних активів та частини поточних активів. Негативне значення 

показника вказує на те, що власний капітал та еквівалентні кошти 

використовуються для фінансування необоротних активів, тому для 

фінансування поточних активів необхідно звернутися до запозичених джерел 

фінансування. Це призводить до зменшення фінансової стабільності. 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами вираховується 

як співвідношення чистого оборотного капіталу та оборотних активів 

підприємства [1, с.66]: 

 

де ОА – оборотні активи, ПЗ – поточні зобов’язання і забезпечення. 

На додаток до всіх вищезазначених коефіцієнтів, для аналізу фінансової 

стійкості потрібно порівнювати дебіторську та кредиторську заборгованості, 

так коли підприємство надає відстрочку оплати покупцям, частина обігових 

коштів випадає із оберту. При ідеальній ситуації обсяг дебіторської та 

кредиторської заборгованості повинні бути урівноважені, як по обсягу, так і 

строкам погашення. 

Коли дебіторська заборгованість перевищує кредиторську 

заборгованість, в умовах інфляції капітал підприємства зменшується, у 

протилежній ситуації, коли кредиторська заборгованість перевищує 

дебіторську, капітал підприємства збільшується. Але якщо сума рахунків, що 

підлягають сплаті занадто висока і наявність вільних грошей та інші  

високоефективні активи досить низькі, це може призвести до важкого 

фінансового становище для підприємстві. 



Обрахунок фінансової стійкості на базі агрегатів називається агрегатним. 

Цей метод доповнює вище наведений, тому що виділяють чотири типи 

поточної фінансової стійкості підприємства [16, с.67]. 

Оцінити фінансову стабільність компанії, на додаток до відносних 

показників, використовують абсолютний показник - так званий 

трикомпонентний індикатор, який дозволяє визначити тип фінансової 

стабільності компанії. Ця оцінка фінансової стійкості базується на порівнянні 

обсягу запасів та витрат з джерела фінансування. 

Для охарактеризування підприємства можна використати одним з 

чотирьох типів фінансової стійкості: 

1. Абсолютна фінансова стійкість це показник типу фінансової 

стійкості, що має такий вигляд: S = (1,1,1), тобто:  

ЗВ < ВОК,                              (1.10) 

де ЗВ – запаси та витрати; ВОК – розмір власних оборотних коштів 

підприємства. 

2. Нормальна фінансова стійкість  – S=(0,1, 1). При цьому ВОК < ЗВ < 

НДФ, де НДФ – нормальні формування запасів, які визначають як суму 

власних оборотних коштів, банківських позик для покриття запасів, 

кредиторської заборгованості за товари. 

3. Нестійкий фінансовий стан: S = (0,0,1). Свідчить про такий стан, коли 

запасів і витрат значно більше, ніж джерел фінансування. В цьому випадку 

підприємство змушено залучувати додаткові джерела для фінансування своєї 

діяльності. Можливо відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел 

власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення 

оборотності запасів.  

4. Кризовий фінансовий стан (S = 0,0,0). Він характеризується 

переобладнанням запасів над нормальними джерелами фінансування. Дана  

ситуація свідчить про нездатність підприємства провадити розрахунки за 

своїми поточними зобов’язаннями. Вона стає причиною нестійкого 

фінансового стану в поточному періоді, що призводить до втрати фінансової 



рівноваги у довгостроковій перспективі [16, с.68]. Для зручності визначення 

типу фінансової стійкості наведено в таблиці 1.4.  

 

Таблиця 1.4  

Зведена таблиця показників за типами фінансової стійкості для 

визначення сформованого фінансового потенціалу підприємства [16 ,с.68] 

 

 

Інтегровану оцінку фінансової стійкості допомагає представити 

інтегральний підхід. Цей підхід має практичне використання. Цей підхід 

використовується при кризового стану економічної системи, а також в умовах 

порушення зв’язків підприємства, які вже існують. При цьому методі 

показники фінансової стійкості відображають структуру та стан активів 

підприємства, а також забезпеченість їх джерелами покриття. Система 

показників фінансової стійкості подано за такого підходу двома групами 

(таблиця 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.5  

Характеристика показників фінансової стійкості, визначеної за 

інтегральним підходом [16 ,с.70] 

 

Даний методичний підхід переважний перед іншими тим, що порівняно з 

іншими, які були зазначені вище. При використанні даного підході кожен 

показник розглядається у взаємозв’язку з іншими показниками. З метою 



здійснення загальної оцінки фінансового стану за цим підходом застосовують 

узагальнюючий показник зміни фінансової стійкості підприємства: 

        (1.11) 

де Кд.п 1, Кд.п 0 – коефіцієнт довгострокового залучення коштів у 

звітному та попередньому періодах; Звок 1 , Звок 0 – коефіцієнт забезпечення 

матеріальних запасів власними оборотними коштами у звітному та 

попередньому періодах; Кз.с 1, Кз.с 0 – коефіцієнт співвідношення позикових 

та власних коштів у звітному та попередньому періодах; Кр.в 1, Кр.в 0 – 

коефіцієнт реальної вартості майна; Кп.а 1, Кп.а 0 – коефіцієнт постійного 

активу. 

Головною перевагою даного підходу є цей вимірник. Він дає можливість, 

при допомозі інтегрованих показників, оцінити фінансову стійкість 

підприємства та встановити негативні тенденції щодо його зміни, а також  

нейтралізувати або усунути причини такої ситуації (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Система показників фінансового стану підприємства на основі 

розрахунку узагальнюючого коефіцієнта фінансової стійкості Фс [36, с.312] 

 



У світовій практиці господарювання пов’язує поняття інвестиційної 

привабливості підприємства з поняттям ділової активності. У фінансовому 

аспекті ділова активність підприємства насамперед виявляється у швидкості 

обороту його засобів. Аналіз ділової активності передбачає розрахунок 

показників представлених в таблиці 1.6 

Таблиця 1.6  

Система показників для аналізу ділової активності [54, с.23] 

 

Для оцінки ефективності формування фінансового потенціалу 

використовуються показники рентабельності. Рентабельність відображає 

ступінь прибутковості його господарської діяльності. При аналізі 

рентабельності необхідно дослідити рівень  та динаміку фінансових 

коефіцієнтів рентабельності, які є відносними показниками фінансових 

результатів діяльності підприємства. Формули для розрахунку показників 

рентабельності наведено в таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 

Показники рентабельності діяльності підприємства [54, с.25] 

 

 



 

 

Таким чином, існування значної кількості підходів до визначення 

категорії "Фінансова стабільність підприємства" вказує, що дане поняття є 

багатогранною, тобто воно має вплив на багато параметрів діяльності 

підприємства. У зв'язку з цим ми можемо розглянути доцільне дослідження, 

яке базується на поєднанні двох підходів: з використанням узагальнених  

показників зміни фінансової стійкості підприємства, що дозволяє оцінити 

загальну динаміку фінансового стану та фінансової стабільності підприємства 

протягом певного періоду; який базується на виборі чотирьох типів поточної 

фінансової стійкості (абсолютна та звичайна фінансова стійкість, нестійкий та 

критичний фінансовий стан підприємства).  

 

Висновки до розділу 1 

 

За допомогою аналізу фінансової стійкості можна з'ясувати, чи вірно вона 

керує своїми фінансовими ресурсами. Це дуже важливо щоб стан фінансових 

ресурсів відповідав не тільки вимогам ринку, але також потребам розвитку 

підприємства. Нестійке положення підприємства може призвести до його 

неплатоспроможності або відсутність коштів для розвитку. 

Фінансова стійкість, як будь-яка фінансова та економічна категорія, 

виражається через систему відносних показників і тісно пов'язана з 

показниками ліквідність та забезпеченості оборотних активів, таких як 

матеріально-виробничі запаси, дебіторська заборгованість та інші. 

Також, треба зазначити, що фінансові ресурси є основою для формування 

фінансового потенціалу підприємства. Вони з’являються на етапі створення 

підприємства та зростають в ході господарської діяльності. Фінансові ресурси 

не слід порівнювати із грошовими коштами, адже вони є джерелами 



формування інших активів підприємства. Фінансові ресурси можна поділити 

на власні, позичені та залучені і складають капітал підприємства.  

При раціональному використанні та забезпеченості підприємства 

фінансовими ресурсами створюють широкі можливості для подальшого 

поліпшення кількісних та якісних показників формування фінансового 

потенціалу підприємства. Необхідно систематично й усебічно оцінювати 

фінансовий потенціал підприємства та ефективність системи управління. Для 

цього необхідно використовувати різноманітні методи, прийоми та методики 

аналізу. 

Оцінювання ефективності управління фінансовим потенціалом може 

здійснюватися як управлінським персоналом підприємства, так і будь-яким 

зовнішнім аналітиком, оскільки такий аналіз базується на загальнодоступній 

інформації. Відповідно виділяють два види аналізу фінансового потенціалу: 

внутрішній і зовнішній 

  



РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності                               

АТ «Ельворті» 

 

 

Об’єктом дослідження магістерської роботи є підприємство, що 

спеціалізується на виробництві сільськогосподарської техніки. Юридична 

назва Приватне Акціонерне Товариство «Ельворті», скорочено АТ «Ельворті». 

Юридична адреса: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто 

Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1. З 2019 року 

підприємство обслуговується та кредитується в Акціонерному банку 

«Південний».  

Підприємство зареєстровано 14.01.1994 року, код ЄДРПОУ 05784437. 

Основним видом діяльності є виробництво машин і устаткування для 

сільського та лісового господарства (код за КВЕД 28,30). Допоміжні види 

діяльності це виробництво електроенергії( код за КВЕД 35.11) та торгівля 

електроенергією (код за КВЕД 35.14). 

АТ «Ельворті» один з провідних та найбільший виробник 

сільськогосподарських машин України. На його площах виготовляється 

високоякісна сільськогосподарська техніка, яка користується попитом та 

реалізовується як для внутрішнього ринку, так і на ринках далекого та 

близького зарубіжжя. Частка експорту продукції АТ «Ельворті» становить 

55%. Історія підприємства налічує понад 146 років. Виробництво АТ 

«Ельворті» орієнтується на проектування машин для сільського господарства 

світового рівня, призначених для роботи із застосуванням сучасних технологій 

посіву та обробітку ґрунту. При виробництві продукції АТ «Ельворті» 

використовує сталь високої міцності за європейським стандартом, це 

забезпечує великий ресурс роботи агрегатів, точну глибину висіву, що, в свою 



чергу, значно збільшує рівномірність сходів та врожайність. 

Чисельність робітників та трудомісткість наведено у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Динаміка показників чисельності та трудомісткості 

 

 

Як видно із таблиці трудомісткість дещо знизилась у 2019 році. Основним 

показником технологічності виробу є трудомісткість, тому одним із 

найважливіших завдань розробників є її зниження. Шляхами зниження 

трудомісткості є правильний вибір сучасних прогресивних методів отримання 

заготовок та формоутворення деталі, раціональний вибір квалітетів точності 

та показників шорсткості поверхонь, малоопераційність обробки. 

Збільшення витрат фонду робочого часу пояснюються не ритмічністю 

виробництва. Тобто робітник повинен чекати деталі для обробки. Також 

довгий шлях займає підписання паперів та договорів. 

Зменшення кількості  персоналу у 2019 році по відношенню до 2018 року 

на 13,3%, та у 2020 році по відношенню до 2019 року на 8,6%, зумовлено 

відтоком  населення до країн ЄС. Не достатня кількість кваліфікованих 

робітників негативно впливає на якість продукції, і як результат, на кінцевий 

фінансовий результат. 



Але позитивним моментом є збільшення середньої заробітної плати. Так 

у 2019 році по відношенню до 2018 року вона збільшилась на 6,8%, а у 2020 

році по відношенню до 2019 року на 11,8%. Це надає можливість підприємству 

залучати більш кваліфікованих спеціалістів. 

Виробничі площі становлять 32 000 м. кв. Загальна кількість обладнання 

737 одиниць. 

АТ «Ельворті» співпрацює із компаніями постачальниками з 10 країн 

світу. Це такі країни як Австрія, Німеччина, Італія, Іспанія, Данія, Польща, 

Чехія, Туреччина, КНР, Білорусь. 

Місія підприємства полягає у виробництві посівної та ґрунтообробної 

техніки. Техніка повинна бути високого технічного рівня на основі нових 

технологій, максимально задовольняти потреби споживачів та забезпечувати 

гармонійний розвиток Акціонерного Товариства в інтересах персоналу, 

акціонерів та регіону. 

Ціль підприємства полягає у забезпечення українського виробника 

сільськогосподарської продукції високопродуктивною, надійною та 

доступною за ціною сільгосптехнікою вітчизняного виробництва, яка за 

якісними характеристиками не поступається світовим аналогам». 

На підприємстві присутні стандарти якості. Це система управління якістю 

по міжнародному стандарту ISO 9001. Вона діє на підприємстві з 2004 року. 

Чергову перевірку та сертифікацію підприємство пройшло у 2019 році. 

Сертифікація системи управління якістю відбулась по новій версії 

міжнародного стандарту ISO 9001:2015, що підтверджено сертифікатом 

відповідності №Q-5402/19 от 18.10.2019 г, виданим міжнародним органом по 

сертифікації QSCert. 

Структуру підприємства є лінійною та складається з виробничих 

підрозділів, відділів і служб в апарату управління (додаток А). 

Очолює АТ «Ельворті» наглядова рада. Стратегія компанії Р 

розробляється генеральним директором, координація та управління всіх 

процесів покладається  на провідних спеціалістів та топ-менеджерів. 



Виробнича структура підприємства складається з продуктових команд.  

Під цим поняттям мається на увазі команду виробничого процесу, яка 

займається виготовленням однорідної продукції від стадії його проектування 

та впровадження у серійне виробництво до відвантаження покупцеві готового 

виробу. На підприємстві їх п’ять: 

- зернових машин – ПКЗМ; 

- просапних машин – ПКПМ; 

- широкозахватних машин – ПКШМ; 

- будівельно-дорожніх машин – ПКБДМ; 

- робочих органів – ПКРО. 

До апарату управління підприємства сходять наступні служби: 

- технічна служба - підпорядковується технічному директору. До її складу 

входять відділи: головного механіка, головного енергетика, головного 

зварника, експлуатації нерухомого майна та благоустрою, інструментально-

нормативний відділ і служба генерального конструктора; 

- служба якості  - підпорядковується директору з якості, до неї відносяться 

відділ контролю та центральна заводська лабораторія; 

- виробнича служба - підпорядковується директору з виробництва, 

включає в себе відділи закупівель, планування виробництва, внутрішньої 

логістики; 

- економічна служба - підпорядковується директору фінансовому, до 

складу служби входять: головна бухгалтерія, відділи організації і оплати праці, 

планово-економічний та інформаційних технологій; 

- служба управління персоналом - підпорядковується директору з 

персоналу та включає в себе відділ управління персоналом та медпункт; 

- відділ охорони праці; 

- служба безпеки; 

- група розвитку постачальників. 

В структуру АТ «Ельворті» також входить Торговий дім, який займається 

реалізацією продукції підприємства, провадить маркетингові заходи, виконує 



логістичну діяльність та сервісне обслуговування покупців. 

Продукція підприємства: Підприємство виготовляє та пропонує на ринку 

широкий асортимент посівної та ґрунтообробної техніки, що відповідає 

сучасним агротехнологiям: 

- сівалки для сівби зернових та просапних культур; 

- культиватори для суцільного і міжрядкового обробітку ґрунту; 

- борони дискові для ресурсозберігаючого передпосівного та основного 

обробітку ґрунту, знищення бур’янів та подрібнення пожнивних залишків 

після прибирання посівних культур; 

- посівні комплекси для смугового посіву зернових, зернобобових та 

інших культур за мінімальною і традиційною технологіями обробки ґрунту; 

- обприскувачі для внесення в ґрунт рідких мінеральних добрив і засобів 

захисту рослин; 

- запасні частини для сільськогосподарської техніки. 

За останні роки підприємство почало освоєння принципово нового виду 

продукції, а саме екскаватора-навантажувача ELEX. В розробці даного 

продукту було задіяно як робітників власного конструкторського бюро, так і 

технічні напрацювання провідних закордонних виробників. Екскаватор ELEX  

було розроблено економічним та універсальним. Дана продукція орієнтована, 

насамперед, на ринок комунальних та будівельних послуг. Технічними 

характеристиками екскаватор ELEX не поступається провідним виробникам 

світу. 

Реалізація продукції провадиться через налагоджену дилерську мережу. 

Вона складається із понад 60 компаній, які розташовані у 13 країнах світу, а 

саме: Білорусь, Вірменія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, 

Словаччина, Угорщина, Молдова, РФ, Казахстан, Україна. 

В залежності від номенклатури продукції, частка АТ «Ельворті», на 

системних ринках, складає  від 6% до 50%.  

Продукція компанії сертифікована в Україні, Європейському союзі і 

Митному союзі. 



Також АТ «Ельворті» займається і іншими видами діяльності. Це такі як 

науково-технічні та конструкторські розробки, виготовлення 

експериментальних зразків i замовлень, а також виконання робіт 

промислового i непромислового характеру для сторонніх потреб та 

підвищення кваліфікації робітників (для власних потреб). 

Зміна ринкової частки продажів АТ «Ельворті» в 2020 році в порівнянні з 

2019 роком відображена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Питома вага продукції АТ «Ельворті» 

 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка зміни ринкової частки АТ «Ельворті» по видам 

продукції за 2019 та 2018 роки 



 

Проаналізувавши дані табл. 2.2 ми бачимо, що в 2019 році відбулося 

падіння ринкової долі продаж сільськогосподарської техніки підприємства, 

при цьому найбільше падіння сталося по дисковим боронам -17% та по 

просапним культиваторам -12%. Значне падіння відбулось по культиваторам 

суцільним -5% і зерновим сівалкам -3%. Ринкова частка по просапним 

сівалкам та висіваючим комплексам залишилась майже на рівні 2018 року.  

Падіння обсягу продаж продовжилось і у 2020 році. Це стосується 

більшості видів сільгосптехніки підприємства. Зменшення обсягу продаж 

зумовлено зростанням ємності ринку. Також значне падіння відбулось по 

культиваторам суцільним -4% і зерновим сівалкам -3%, не значне - по 

просапним культиваторам -1% та дисковим боронам -1%. Значне зростання 

долі демонструють сівалки просапні +8%, не значне – посівні комплекси +1%. 

 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка зміни ринкової частки АТ «Ельворті» по видам 

продукції за 2020 та 2019 роки 

 

АТ «Ельворті» це підприємство з багаторічним досвідом розробки, 

виробництва і реалізації сільськогосподарської техніки. На підприємстві 

існують принципи корпоративної культури. Цих принципів дотримується 
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кожен працівник, на основі них будується взаємодія в середині організації, а 

також і відносини з постачальниками та покупцями. 

Також необхідно зазначити, що на підприємстві впроваджено 

електронний документообіг, що дозволяє зекономити до 30% часу 

адміністративного персоналу, тому що відсутні паперова роботи та «бігання» 

за підписами. 

При впроваджені електронного документообігу будуть заощаджені 

кошти та ресурси за рахунок: 

– вивільнення офісного простору, який використовувався для збереження 

паперових документів;  

– значне зменшення витрат, які необхідні для копіювання, а саме: папір, 

витратні матеріали, копіювальну техніку;  

– значне скорочення часу та витрат на доставку паперових документів;  

– зменшення витрат робочого часу на проведення операцій з 

документами. В наслідок цього буде вивільнений час на більш продуктивну 

діяльність.  

При використанні електронного документообігу також підвищується 

якість роботи з інформацією за рахунок:  

– накопичення та збереження необхідної корпоративної інформації, 

створення єдиного інформаційного простору з доступом віддалених 

підрозділів і філій; 

 – збільшення швидкості обробки необхідної інформації і прозорості 

потоків інформації;  

– підвищення рівня інформаційної безпеки.  

При електронному документообігу збільшується ефективність роботи 

компанії за рахунок:  

– поліпшення дисципліни виконання завдань;  

– підвищення якості прийнятих управлінських рішень (за рахунок 

використання актуальних даних);  

– впровадження ефективних механізмів спільної роботи;  



– гнучкого управління людськими ресурсами. 

Виходячи із всього вище зазначеного, можна зробити висновки, що 

продукція виробництва АТ «Ельворті» посідає одне з провідних місць на 

висококонкурентному ринку сільськогосподарської техніки України. 

Підприємство розвивається, його діяльність направлена на виготовлення та 

продаж сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї. Метою 

розвитку компанії та її стратегічною місією задекларовано бажання бути 

надійним і компетентним партнером для клієнтів-аграріїв. Підприємству 

вдається бути серед лідерів на ринку продажу сільськогосподарської техніки, 

завдяки поєднанню професійності спеціалістів та високій якості продуктів, що 

виготовляється підприємством. 

 

 

2.2. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 

та стратегії його розвитку 

 

 

Діагностика внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства 

провадиться для стратегічного аналізу. Зовнішні чинники, які повинна 

враховувати організація зображені на рисунку 2.1. 



 

 

Рис. 2.1 - Зовнішні чинники, які організація має враховувати (внутрішнє 

коло - чинники прямої дії, зовнішнє - непрямої дії) 

 

Аналіз зовнішнього середовища полягає у  глибокому вивченні 

постачальників ресурсів, покупців продукції, наявних ринків збуту, існуючих 

технологій, конкурентів, законодавства, можливостей фінансування та інших 

складових середовища.  

Методика PEST – аналізу допомагає визначити характер впливу чинників 

середовища непрямого впливу. Дана методика будується на чотирьох 

критеріях, для яких вивели акронім PEST (Political - політичний, Economic - 

економічний, Social - соціальний, Technological - технологічний). Ці сили 

вважаються основними зовнішніми детермінантами розвитку організації. 

При проведенні дослідження зовнішнього оточення АТ «Ельворті» через 

PESTEL-аналіз, можна констатувати наступні виклики та стратегічні висновки 

які наводимо в таблиці 2.3. 

  



Таблиця 2.3 

Аналіз зовнішнього оточення АТ «Ельворті» 

№ 

п/п 

Тенденція Сила 

впливу 

Основні виклики і ризики Стратегічні висновки, які стосуються АТ 

«Ельворті» 

1. Political 

Урядове оточення 

Рівень стабільності 

8 Зовнішня політика, міжнародні відносини з державами. 

Поліпшення відносин з Європою і Америкою, 

погіршення відносин з РФ. 

Влада в Україні розподілена між різними гілками та 

спостерігається відносна стабільність в роботі уряду, яке 

пропонує довгострокові програми розвитку 

Можливість входження на європейські ринки 

(знаття бар’єрів входу), закриття ринку РФ 

(відсутність рішення по Донбаському конфлікту) 

Довгострокове планування своєї діяльності з 

інвестицій у виробництво і розширення 

виробничих потужностей 

 Інвестиційний 

клімат  

 Відсутність державної програми по підтримці 

вітчизняного виробника (зниження мит на ввезене 

високотехнологічне обладнання, повернення валютної 

виручки-ліміт по днях) 

Створення різних галузевих асоціацій для 

лобіювання інтересів галузі щодо підтримки 

вітчизняних виробників. 

2. Economical 

Світові та 

національні тренди 

ВВП 

 

 

 

 

Інфляція 

 

 

 

Податкова система 

 

 

Доступність 

кредитів 

 

8 Повна глобалізація в світі. Національний тренд – 

«Україна це Європа!» 

 

Незважаючи на економічні проблеми деяких країн ЄС, в 

цілому ріст-стабільність. 

В Україна спостерігається тенденція зростання ВВП на 

рівні 3%. 

 

На роки, що аналізуються у бюджеті країни інфляція 

закладена на рівні 9,8% на 2018 рік, 4,1% на 2019 рік та 

5,0 на 2020 рік. Але фактично значно більша. 

 

Існує проблема повернення ПДВ компаніям які 

працюють за ЗЕД 

 

У зоні ЄС ставка по кредиту становить від 1% до 5%, в 

залежності від бізнесу. В Україні відсоток по кредиту 

Розширення ринку збуту в Європейському союзі і 

додаткові бар’єри входу на ринки Митного союзу 

 

Розширення номенклатури та кількості виробленої 

продукції для задоволення потреб кінцевого 

споживача. 

 

 

Зростання інфляції веде за собою зростання цін і 

комплектуючих 

 

 

Недоступність грошей через неповернення ПДВ 

(автоматично) ускладнює бізнес українським 

компаніям. 

Для ведення бізнесу і своєї операційної діяльності 

наша компанія залучає як короткострокові так і 



 

 

 

Обмінний курс 

складає від 10 до 15%, залежно від компанії і її кредитної 

історії 

 

Падіння курсу гривні стимулює компанію реалізовувати 

свою продукцію на європейські ринки по прайсу в євро 

дол. США. Але змушує більше витрачати на гривні для 

закупівлі матеріалів за євро в Європі 

довгострокові кредити, % за якими значно вищий 

ніж в зоні ЄС. 

 

При падінні курсу гривні – шукати альтернативних 

постачальників матеріалів в Україні, інакше 

прийдеться підвищувати власний прайс або 

зменшувати рентабельність продажів. 

3. Social 6 Рівень життя в Україні низький по відношенню до країн 

ЄС, що, в свою чергу, впливає на купівельну активність 

споживачів товарів і послуг. 

Розробляти і виробляти продукт який не 

поступається світовим стандартам за якістю, але за 

ціною значно нижче. 

4. Technological 

Нові продукти , 

технологічні 

тенденції. 

 

Широта 

продуктової 

лінійки 

7 Нові технології в рослинництві в світі (strip-till, twin-row) 

ведуть до розробок нових машин, які задовольняють 

вимогам по продуктивності посіву (ширина захвату, 

швидкість посіву та ін.) 

 

Збільшення номенклатурного ряду техніки від 

«європейські» технології рослинництва. 

Впровадження гнучких систем в виробництві для 

оперативного реагування на тенденції ринку і 

задоволення попиту споживачів. 

 

 

Виробництво і реалізація с\г техніки для 

європейського ринку з оптимальним 

співвідношенням ціна - якість. 

 



Із наведеного можна зробити висновки, що АТ «Ельворті» має багато 

негативних зовнішніх чинників, але намагається їх подолати та покращити 

своє фінансове становище. 

Методика аналізу по 5 основним конкурентним силам за Портером (Табл. 

2.4) застосовується для більш детального дослідження середовища, в якому 

знаходиться компанія. 

Таблиця 2.4 

Конкурентні сили за Портером 

 

 

Проаналізувавши конкурентів на системних ринках та їх відносні 

розміри, можна виділити наступних основних конкурентів: 

- По зерновим сівалкам: Європейські виробники (всього) - 60%; Unia 

Group Польща (9%); Велес-Агро Україна (8%); 

- По просапним сівалкам: Gaspardo  Італія (28 %); Monosem Франція 

(19%); Іртем Туреччина (17%). 



- По просапним культиваторам: Gaspardo  Італія (24 %); Monosem Франція 

(18%); Unia Group Польща (15 %). 

- По дисковим боронам: Lemken Німеччина (14%); Unia Group Польща (8 

%); Gaspardo  Італія (7 %). 

По формі та інтенсивності конкуренції можна виділити, що основна 

конкуренція на ринках це конкурентна боротьба між продавцями. Основна 

боротьба йде за найкращі характеристики товару. Ціна та обсяг послуг, що 

надаються, також мають велике значення, зокрема це доставка, зборка та  

налагодження придбаної техніки, навчання обслуговуючого персоналу. А 

також проведення гарантійного і сервісного обслуговування техніки при її 

експлуатації. Одним з важливих чинників є доступність та наявність техніки 

та запасних частин до вироблених агрегатів у різних регіонах. 

До ймовірних дій конкурентів можна віднести: 

- Створення спільних підприємств на ринках системних продажів для  

реалізації техніки через держпрограми; 

- Розгортання роботи з каналами розподілу продукції, ведення 

стимулювання реалізації за рахунок привабливих додаткових знижок, зміни 

умов оплати, акцій і т.д .; 

- Зменшення ціни для кінцевого споживача; 

- Конкуренція операторів ринку по ціні (демпінгування цін); 

- Створення додаткових споживчих властивостей продукту без 

збільшення вартості або з її незначним підвищенням. 

- Комплектація базових серійних машин додатковими опціями за 

окремими замовленнями покупців. 

При характеристиці підприємства, необхідно провести аналіз 

конкурентного профілю (Табл. 2.5). 

  



Таблиця 2.5 

Конкурентні сили за Портером для АТ «Ельворті» 

 

 

Як зазначалось вище, АТ «Ельворті» є найбільшим виробником 

сільськогосподарської техніки в Україні. Підприємство виготовляє зернові та  

просапні сівалки, борони, культиватори. Відносно новою продукцією 

підприємства є оприскувачі, посівні комплекси  та екскаватори. 



Якщо повернутись до таблиці 2.2 можна побачити, що основна реалізація 

приходиться на сівалки зернові та просапні культиватори. Це пов’язано із тим, 

що основною культурою для вирощування в Україні та країнах, куди 

експортує свою техніку підприємство, є пшениця та інші дрібно зернові 

культури. 

Динаміку та структуру реалізації продукції виробництва АТ «Ельворті» 

можна представити у вигляді таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Структура реалізації продукції АТ «Ельворті» 

Найменування 

техніки 
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Сівалки 1984 52,3% 970 41,5% -51,1% 736 36,5% -24,1% 

зернові 1418 37,3% 673 28,8% -52,5% 488 24,2% -27,5% 

просапні 566 14,9% 297 12,7% -47,5% 248 12,3% -16,5% 

Культиватори 1078 28,3% 798 34,1% -25,8% 628 31,2% -21,3% 

просапні 939 24,7% 715 30,6% -23,9% 561 27,8% -21,5% 

суцільні 137 3,6% 83 3,5% -39,4% 67 3,3% -19,3% 

Дискові борони 608 16,0% 461 19,7% -24,2% 487 24,2% 5,6% 

Обприскувачі 49 1,3% 50 2,1% 2,0% 40 2,0% -20,0% 

Посівні 

комплекси 
33 0,9% 42 1,8% 27,3% 106 5,3% 152,4% 

Навантажувачі 35 0,9% 7 0,3% -80,0% 0   

Екскаватор 12 0,3% 12 0,5% 0,0% 18 0,9% 50,0% 

Всього  100%  100%   100%  

 

Із проведеного аналізу видно, що відбулось зниження обсягів реалізації 

майже по всій номенклатурі продукції. Це зумовлено введенням санкцій 

Російською Федерацією з січня 2019 року на ввезення основних видів 

сільськогосподарської техніки виробництва АТ «Ельворті». Але по 

обприскувачам та посівним комплексам відбулось зростання реалізації, що 

зумовлено збільшенням попиту на ринках Білорусії та Казахстану. 

Певні зміни відбулись і в структурі реалізації продукції за 2018-2019 

роки. Так питома вага реалізації сівалок зменшилась на 10,8 %. Питома вага 



обсягів реалізації культиваторів зменшилась на 5,8%, а дискових борін на 3,7%. 

Інші зміни в обсягах реалізації були не значними.   

В 2020 році також відбувається падіння обсягів реалізації. Винятком є 

посівні комплекси, збільшення реалізації по яких відбулось за рахунок 

реалізації на експорт - в Білорусію та Казахстан. При аналізі кількісного виразу 

реалізованої техніки, то обсяг реалізації  зменшився на 325 одиниць до 2019 

року, або 13,9%, що пояснюється змінами в структурі ринків збуту.  

За 2019-2020 роки в структурі реалізації продукції продовжили 

відбуватись зміни. Значно зменшилась питома вага реалізації сівалок - на 15,8 

% але, відповідно, збільшилась питома вага всієї іншої номенклатури виробів: 

дискових борін - на 8,2%, посівних комплексів – на 4,4%, культиваторів - на 

2,9%. 

Як видно з таблиці 2.7. для заміщення ринків РФ (зменшення ринку у 

зв’язку із введенням санкцій), були активізовані ринки Білорусії та 

Казахстану. Так реалізація до Білорусії у 2020 році, в загальному обсягу 

експорту, зросла аж до 67%. На ринок цієї країни постачаються в основному  

зернові сівалки, які потім реалізуються на ринку РФ. На ринку Казахстану 

надають перевагу посівним комплексам, які є відносно новою продукцією АТ 

«Ельворті». Данна продукція майже не відрізняється по зовнішньому вигляду 

від аналогів іноземних виробників, але значно відрізняється по якості від 

продукції українських конкурентів та виграє по ціні. 

 

 



Таблиця 2.7 

Географія ринків АТ «Ельворті» 

Країна 
Реалізація 

2018 рік 

Доля в 

експорті 

Доля в 

загальній 

реалізації 

Реалізація 

2019 рік 

Доля в 

експорті 

Доля в 

загальній 

реалізації 

Реалізація 

2020 рік 

Доля в 

експорті 

Доля в 

загальній 

реализації 

Вірменія 169,16 0,04% 0,02% 537,39 0,15% 0,08% 1 914,86 0,36% 0,23% 

Азербайджан 2 143,44 0,51% 0,24%       

Білорусь 164,09 0,04% 0,02% 225 915,20 62,62% 31,86% 355 977,02 67,13% 43,48% 

Болгарія 16 657,03 3,99% 1,89% 26 991,87 7,48% 3,81% 16 738,45 3,16% 2,04% 

Угорщина 9 536,34 2,28% 1,08% 5 758,33 1,60% 0,81% 7 818,78 1,47% 0,96% 

Казахстан  0,00% 0,00% 12 728,65 3,53% 1,80% 92 351,04 17,41% 11,28% 

Литва 1 721,15 0,41% 0,20% 1 529,86 0,42% 0,22% 4 073,80 0,77% 0,50% 

Молдова 57 025,95 13,65% 6,47% 37 948,16 10,52% 5,35% 21 055,75 3,97% 2,57% 

Польща 598,06 0,14% 0,07% 462,15 0,13% 0,07% 330,07 0,06% 0,04% 

Румунія 3 550,78 0,85% 0,40% 6 385,45 1,77% 0,90% 3 103,41 0,59% 0,38% 

Російська 

Федерація 
322 610,65 77,21% 36,59% 41 688,98 11,56% 5,88% 21 421,55 4,04% 2,62% 

Словаччина 1 435,06 0,34% 0,16% 827,10 0,23% 0,12% 107,94 0,02% 0,01% 

Латвія 386,89 0,09% 0,04%  0,00% 0,00% 612,79 0,12% 0,07% 

Монголія 1 838,92 0,44% 0,21%  0,00% 0,00% 4 807,81 0,91% 0,59% 

Всього 417 837,53 100,00%  360 773,14 100,00%  530 313,27 100,00%  

Україна 463 895,47  52,61% 348 237,86  49,12% 288 355,73  35,22% 

Виручка 881 733,00  100,00% 709 011,00  100,00% 818 669,00  100,00% 

 



Так вартість посівного комплексу ALCOR- 7,5, виробництва АТ 

«Ельворті», складає 1 600 000 грн. з ПДВ, а вартість у конкурентів, Українська 

Аграрна Техніка (Чернігів) , ціна більше на 23%. Так і по іншій сівалці, які 

користується великим попитом Астра-5,4: ціна АТ «Ельворті» складає 370 тис. 

грн., а у конкурентів, фірма «Ремсинтез» ціна на аналог вище на 12%. Але у 

інших фірм, які виготовляють схожі сівалки, а саме Промагролизинг Харвест 

та Origin, ціни нижче на 2 та 13% відповідно. Але продукція виробництва АТ 

«Ельворті» відріжняється більшою надійністю, як самої конструкції так і 

лакофарбного покриттям. 

АТ «Ельворті» має розвинену сітку дилерів, які представляють продукцію 

підприємства як в Україна, так і в країнах близького та дальнього зарубіжжя. 

Кожен дилер має свою знижку на продукцію, що, в свою чергу, підігріває їх 

зацікавленість у збільшенні обсягів реалізації. 

Аналіз внутрішнього середовища підприємства передбачає аналіз 

забезпечення підприємства ресурсами, конкурентоспроможності його 

продукції, технологій, що застосовуються для виробництва продукції, 

забезпечення кваліфікованим персоналом, місця підприємства в галузі, 

можливостей розширення його діяльності, управлінської і виробничої 

структур. 

Для подальшого визначення напрямку дій необхідно проведення 

внутрішнього аналізу можливостей та потенціалу АТ «Ельворті» (табл. 2.8). 

Як результат аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища може 

виступати SWOT-аналіз, який ще називають ситуаційним аналізом. 

SWOT-аналіз охоплює оцінку чинників зовнішнього середовища (загрози 

та можливості) та показників діяльності організації (сильні та слабкі сторони). 

SWOT-аналіз схожий на складання стратегічного балансу: з одного боку 

сильні сторони компанії та можливості оточення, а з іншого слабкі сторони та 

загрози навколишнього середовища. SWOT-аналіз АТ «Ельворті» наведено в 

таблиці 2.9. 

 



Таблиця 2.8 

Внутрішній аналіз компанії АТ «Ельворті» 

 

 

 

  



Таблиця 2.9 

Внутрішній аналіз компанії АТ «Ельворті». 

 

 

Для подальшого розгляду напрямку розвитку АТ «Ельворті», 

використовується Матриця ADL. Визначення ступеня зрілості ринку 

наводимо в таблиці 2.10. 



Таблиця 2.10 

Напрямок розвитку компанії АТ «Ельворті». 

 

 

Стійкість позиції АТ «Ельворті» в галузі наводимо в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Напрямок розвитку компанії АТ «Ельворті». 

 

 

Але у компанії існують також і проблеми. Стратегічні проблеми на кінець 

2020 року наводимо в таблиці 2.12. 

 

 



Таблиця 2.12 

Стратегічні проблеми компанії АТ «Ельворті». 

 

 

Стратегічне бачення АТ «Ельворті» полягає в тому, щоб зробити 

компанію міжнародним виробником сільгосптехніки з високоякісних 



матеріалів, збільшивши приріст обсягу продажів у найближчі п’ять років на 

60%. АТ «Ельворті» націлює персонал на випуск конкурентоспроможної 

продукції, заохочує до зниження витрат виробництва і залучення нових 

споживачів. Підприємство намагається дотримуватись принципів 

безперервності, ритмічності і автоматичності в проведенні виробничого 

процесу, а також принципів комплексності при роботі зі споживачами і строго 

контролю у фінансовій сфері. 

Отже, АТ «Ельворті» є великим підприємством, з понад 140-річною 

історією, яке прагне до розширення та вдосконалення, та націлено на великі 

зміни заради стратегічної мети яку поставило перед собою. 

Компанія перестала розвиватися і поступово почала втрачати свої позиції 

на ринку, свою унікальність, яка дозволяла їй стрімко нарощувати обсяги 

виробництва і продажів, а також мати стійке фінансове становище. Для 

підтримки конкурентоспроможності не достатньо унікальності товару та 

технологій виробництва. Саме тому прийнято рішення підвищити 

ефективність організаційної діяльності через зміни індивідуальної та 

колективної поведінки в бік вдосконалення і змін, мобілізації творчих 

здібностей і винахідливості, і перетворення її на організацію, що безперервно 

вдосконалюється.  

Для успішного ведення фінансово-господарської діяльності,  

підприємству треба розвиватись. Сьогодні управління стратегічним розвитком 

є найважливішим чинником успішного виживання в складному ринку. 

Управління розвитком в будь-який момент може виправити те, що організація 

повинна зробити в майбутньому, виходячи з того, що середовище зміниться, 

умови життя підприємства також зміняться. Стратегічне управління виглядає 

з майбутнього до теперішнього часу, визначає та реалізує дії підприємства в 

даний час, що забезпечує його певним майбутнім, а не виробляти план або 

опис того, що буде робити організація в майбутньому. 

Розвиток стратегії управління АТ «Ельворті» здійснюється генеральним 

директором та топ-менеджерами за напрямками. Спочатку аналізується 



зовнішнє середовище - місцевий, всеукраїнський та зарубіжний ринок. Аналіз 

всеукраїнського ринку дозволяє сформувати ідею можливостей для 

подальшого розвитку галузі та нових напрямків. Через те, що на ринок 

сільськогосподарського машинобудування вийшло багато нових конкурентів, 

керівництво компанії розглядає стратегію розвитку щороку, коригуючи його 

та визначаючи нові напрямки.  

Крім того, фінансовий директор несе відповідальність за розвиток планів 

оперативного розвитку компанії. При проектуванні та складання планів 

розвитку компанії розглядаються такі питання: 

1. Оцінка основних ресурсів компанії, раціональність їх використання; 

2. Пошук та оцінки клієнтів; 

3. Регулювання планів продажу. 

Оперативне управління базується на створенні та підтримці високої 

мобільності, керованості та реактивності бізнес-процесів та об'єктів на 

підприємстві, негайному втручанню менеджера під час роботи підприємства 

та швидка реакція. 

Для досягнення АТ «Ельворті» своїх стратегічних рішень, необхідно 

провести низьку змін у діяльності підприємства.  

Для вибору найкращого методу впровадження змін для подальшого 

розвитку підприємства, в АТ «Ельворті» були проаналізовані основні критерії 

ефективності та критичні чинники успіху, що впливають на результативність 

роботи компанії. До критичних чинників успіху АТ «Ельворті» можна 

віднести високий освітній рівень співробітників, їх ініціативність, творчі 

нахили, а також наявність власної потужної виробничої бази, що дозволяє 

реалізувати потенціал персоналу.  

В компанії запроваджена система ключових показників ефективності. 

Відповідно до цієї системи показників працівники стимулюються за 

покращення показників своєї діяльності. Це такі показники як: обсяг продажів 

і його приріст, індекс задоволеності клієнтів і співробітників компанії, число 

впроваджених Кайдзен-пропозицій та їх економічна ефективність. Також 



сюди можна віднести заохочення співробітників до заощадження коштів 

підприємства, тобто вибір найкращого постачальника сировини по 

оптимальним цінам. 

Необхідність відповідних організаційних змін на сьогодні в багатьох 

організаціях викликана зміною умов оточення і технології. 

Відновлення та розвиток підприємства представля  собою процес зміни 

нездатних виконувати свої функції та застарілих елементів новими або 

доповнення цих елементів такими, що раніше не існували з метою наблизити 

її можливості до вимог життя. Насамперед відставання у розвитку 

позначається на загальних результатах господарської діяльності підприємства, 

призводять до звуження кола клієнтів та покупців, зниженню якості товарів і 

послуг, зменшенню обсягів збуту, і в підсумку виражається в падінні 

прибутку. Фінансові проблеми в основному полягають в прийнятті неякісних 

рішень щодо господарської діяльності, ірраціональному чи необачному 

витрачанні наявних коштів, нерозумній кредитній політиці. 

Таким чином, найбільш негативні чинники, що негативно впливають на 

фінансовий стан підприємства, включають в себе: 

- низька ліквідність, залежність від зовнішніх джерел фінансування; 

- уповільнення обороту, зменшення прибутковості; 

- відносна низька конкурентоспроможність. 

 

2.3. Аналіз фінансово-економічного стану АТ «Ельворті» 

 

 

Комплексне вивчення фінансового стану підприємства складає аналіз 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз провадиться з  

метою оцінки вже досягнутих фінансових результатів. Провадиться такий 

аналіз за допомогою методів економічного, статистичного та фінансового 

аналізу за даними трьох потоків інформації: нормативної, планової та 

фактичної, відображеної в бухгалтерській (фінансовій) звітності 



підприємства. Певна система показників необхідна для забезпечення 

економічно ефективних результатів виробничо-господарської діяльності на 

різних рівнях структури функціонування й управління АТ «Ельворті». По-

перше необхідно чітко визначити функції, цілі та завдання кожного 

підрозділу. Це необхідно для чіткого представлення потреби у відповідних 

показниках, за допомогою яких можна кількісно та якісно оцінювати 

результати виробничо-господарської діяльності на кожному рівні управління. 

Фінансовий стан підприємства це економічна категорія, яка відображає 

стан капіталу в процесі його оберту і здібність суб’єкту господарювання до 

саморозвитку на фіксований момент часу.  

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від 

результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Сталий 

фінансовий стан робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і 

забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. 

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства 

служать звітний бухгалтерський баланс, звіти про фінансові результати, про 

рух капіталу, про рух грошових коштів та інші форми звітності, дані 

первинного й аналітичного обліку, які розшифровують і деталізують окремі 

статті балансу. 

Для розгляду динаміки роботи АТ «Ельворті» та визначення його 

поточного фінансового становища необхідно проаналізувати діяльність 

підприємства в період з 2018року по 2020 рік. 

Для всебічного контролю, порівняння показників, які були досягнуті у 

минулі роки, використовується аналіз виробничо-господарської діяльності АТ 

«Ельворті». Потенціал ресурсів підприємства визначається наявністю майна, 

сформованих фінансових надходжень із відповідних джерел. Кількість та 

якість активів характеризує майновий стан підприємства. Всі активи 

підприємства відображаються у балансі підприємства. В процесі аналізу 

необхідно зробити  об’єктивну оцінку вартості майна в цілому, а також тої її 

частки, що знаходиться реально у власності підприємства та може ним 



розпоряджатися. Аналіз стану довгострокових постійних активів та рівня 

забезпеченості господарської діяльності оборотними активами є другим 

напрямком аналізу підприємства.  При такому аналізі, в першу чергу, 

необхідно провести розрахунок основних економічних показників діяльності 

підприємства АТ «Ельворті», які наведені у таблиці 2.13.  

Аналіз даних показників провадиться на основі даних фінансової 

звітності за 2018-2020 рр. (додатки Б-Ж). 

Таблиця 2.13 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  

АТ «Ельворті» за 2018–2020 роки, тис. грн. 

 

 

За період 2018-2020 рр. оборотні активи підприємства мають тенденцію 

до зниження: у 2019 році порівняно з 2018 роком вони знизилися на 13,25 %, 

а в 2020 р. порівняно з 2019 р. – на 15,93 %. При загальному зростанні запасів 

та залишків готової продукції, зменшуються дебіторська заборгованість та 

залишки грошових коштів на банківських рахунках підприємства. При 

зниженні виручки від реалізованої продукції це свідчить про стрімке падіння 

обсягів реалізації та погіршення фінансового стану підприємства. 

Щодо необоротних активів, то тут теж відбулося зменшення. Так у 2019 

році необоротні активи зменшились на 6,65% порівняно з 2018 р., також  у 



2020 році порівняно з 2019 р. вони зменшились на 1,78%. Зменшення 

необоротних активів спричинене зменшенням основних засобів, а також 

моральним та фізичним зносом обладнання (порівняно з 2018 р. у 2019 році 

знос основного обладнання збільшився на 17 %, а у 2020 році порівняно з 2019 

роком на 15%). 

Динаміка власного капіталу компанії також є від’ємною, за всі 3 роки 

простежується його зниження: у 2019 році на 6,36%, а у 2020 на 2,07% 

порівняно з попередніми роками. Це є досить негативним явищем для 

компанії, оскільки зменшення власного капіталу робить компанію більш 

залежною від кредиторів та затримає розвиток підприємства. 

Щодо поточних зобов’язань, то спостерігається їх збільшення у 2019 році 

на 28,51 % порівняно з 2018 роком. Це пов’язано із збільшенням кредиторської 

заборгованості за отримані матеріали та за одержані аванси. При цьому 

короткострокові кредити банків значно зменшились, на 55,83%. У 2020 році 

поточні зобов’язання мають тенденцію до зниження. Так вони знизились на 

22,84% у порівнянні із 2019 роком. Це, в першу чергу, пов’язано із суттєвим 

зменшенням короткострокових кредитів банку, а саме повним їх погашенням. 

По чистому прибутку АТ «Ельворті» дуже сумна ситуація. У 2019 році 

підприємство отримало 49,8 мільйона гривень збитків. Таке погіршення  

викликано, насамперед, зменшенням обсягів реалізації на 19,58% або на 172,7 

млн. грн та курсовими різницями, які виникли за рахунок  реалізації продукції 

на експорт, переважно до Білорусії та ЄС і склали 6,4 млн. грн, а також від 

купівлі–продажу іноземної валюти – 8,0 млн. грн. Ситуація у 2020 році дещо 

покращилась. Як видно з даних таблиці, в 2020 році підприємство отримало 

збиток в розмірі 15,2 млн. грн., при цьому він зменшився на 34,6 млн. грн або 

на 69,5% до попереднього року.  

Дохід від реалізації  у 2019 році знизився на 19,58% за рахунок зниження 

реалізації до Білорусії та ЄС. Але в 2020 році дохід від реалізації збільшився 

на 15,47%. Це обумовлено підвищенням цін на продукцію та знаходженням 

нових покупців.  



Зменшення собівартості продукції на 13,95% у 2019 році в порівнянні з 

2018 роком, зумовлене зменшенням обсягів виробництва, що було зроблене 

для не допущення значного зростання запасів готової продукції. Але у 2020 

році у порівнянні з 2019 роком, відбулось збільшення собівартості 

реалізованої продукції на 111,1 млн. грн або 17,96%. Цей чинник не дав змогу 

підприємству отримати прибуток, його можна пояснити зменшенням середньо 

річного курсу валют (в порівнянні з курсами 2019 року), в яких підприємство 

отримує дохід (російський рубль – реалізація в Білорусь та Казахстан, долар, 

євро – реалізація в країни ближнього зарубіжжя та Євросоюзу). 

Виходячи з вище зазначеного, можна сказати, що валовий дохід теж 

суттєво змінився за роки, що аналізуються. Так у 2019 році відбулось його 

падіння на 72,68% у порівнянні з 2018 роком. А у 2020 році він знизився вже 

не так суттєво, зменшення відбулось на 1,60%. 

Зменшення адміністративних витрат у 2019 та 2020 роки відбулось за 

рахунок оптимізації структури підприємства та перегляду оплати праці. 

У 2019 році відбулось значне зменшення витрат на збут, на 24,48% у 

порівнянні із 2018 роком. Таке зменшення  пояснюється зменшенням витрат 

на транспортні послуги, які пов’язані із реалізацією продукції. Таким чином, 

із зменшенням обсягів реалізації зменшуються транспортні витрати. Також 

цьому сприяло і відмова підприємства від деяких видів реклами та участі 

підприємства у виставках з метою оптимізації витрат. Але вже у 2020 році 

відбулось підвищення витрат на збут на 23,84%. Підвищення цих витрат 

пов’язано із збільшенням обсягів реалізації в Казахстан та, як наслідок,  значне 

збільшення витрат на транспортування реалізованої продукції. 

Для більш детального аналізу фінансового стану АТ «Ельворті», 

проаналізуємо коефіцієнти, які показують ефективність його роботи. 

Кожне підприємство повинно мати достатньою кількість грошових 

коштів, щоб мати змогу своєчасно сплачувати по своїх зобов'язаннях. Якщо 

підприємство не має змоги сплачувати свої борги, то воно втрачає свою 

ліквідність та потрапляє в дуже погане фінансове становище. Таке трапляється 



навіть з тими підприємствами, які отримують високий прибуток, як не дивно 

це звучить. 

При дослідженні основних фінансово-економічних показників 

підприємства необхідно також провести аналіз динамічних зрушень в обсягах 

операційних витрат АТ «Ельворті», що є важливими фінансовими 

результатами підприємства. Витрати від операційної діяльності АТ 

«Ельворті» групуються за наступними економічними елементами:  

– матеріальні витрати;  

– витрати на оплату праці;  

– відрахування на соціальні заходи;  

– амортизація;  

– інші операційні витрати.  

Розглянемо динаміку формування операційних витрат АТ «Ельворті» за 

звітом про фінансові результати (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Аналіз операційних витрат АТ «Ельворті» 

 

 

За даними таблиці 2.14 видно, що операційні витрати АТ «Ельворті» 

знижаються на 76 106 тис. грн у 2019 році, та на 32 239 тис. грн у 2020 році. 

Таке падіння зумовлене падінням обсягів господарської діяльності, що 

відобразилось у зменшенні операційних витрат, в першу чергу матеріальних 



витрат, оскільки продукція АТ «Ельворті» є дуже матеріаломістка.  Слід 

зазначити, що зростання питомої ваги витрат на заробітну плату зумовлене 

підвищенням рівня оплати праці на підприємстві, і, як наслідок, підвищення 

питомої ваги на соціальні відрахування. Зменшення питомої ваги операційних 

витрат дає позитивний вплив. Вони включають сумнівні (безнадійні) борги та 

втрати від уцінки товарів; втрати від операційних курсових різниць; визнані 

економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних 

витрат, а також інші операційні витрати окрім тих, що включаються до 

собівартості продукції. Так у 2020 році вони зменшились на 1,1 пункт по 

відношенню до 2018 року. 

Таблиця 2.15 

Зміна витрат виробництва на 1 грн товарної продукції 

 
 

Протягом останніх років керівництво підприємства прикладало багато 

зусиль для зменшення витрат на виробництво та реалізацію продукції.  Змінні 

витрати виробництва на 1 грн товарної продукції можна відслідкувати у 



таблиці 2.15. 

Згідно даних у 2020 році, в змінних витратах збільшились лише витрати 

на оплату праці основних робітників – на 0,002 грн на 1 грн ТП або на 2,7%, 

що, як зазначалось раніше, пояснюється діями керівництва підприємства по 

підвищенню рівня оплати праці основних робітників з метою зменшення 

плинності кадрів (за 2019 рік середня заробітна плата 1-го основного робітника 

становила 9 023 грн в місяць, в 2020 році – 10 147 грн в місяць, зростання 

склало 12,5%). 

Також, при дослідженні фінансово-господарської діяльності 

підприємства буде доцільно проаналізувати витрати господарської діяльності 

АТ «Ельворті» (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Аналіз витрат господарської діяльності АТ «Ельворті» 

 

 

Як зазначалось раніше, продукція АТ «Ельворті» дуже матеріаломістка, 

отже значну частину витрат складає собівартість продукції. Коливання 

собівартості пов’язане із коливанням обсягів реалізації. У 2019 році відбулось 

значне зменшення витрат на збут. Таке зменшення  пояснюється зменшенням 

витрат на транспортні послуги, які пов’язані із реалізацією продукції. 



Таким чином, із зменшенням обсягів реалізації зменшуються транспортні 

витрати. Також цьому сприяло і відмова підприємства від деяких видів 

реклами та участі підприємства у виставках з метою оптимізації витрат. Але у 

2020 році був активізовано ринок збуту у Казахстані, що призвело до 

збільшення витрат на збут – на 9,2 млн. грн. або на 23,8% за рахунок 

збільшенням витрат на транспортування реалізованої продукції. 

Зменшення фінансових витрат відбулося за рахунок зменшення відсотків 

за кредити (за рахунок зменшення рівня кредитів в 2019 р. та в 2020 році) та 

зменшення витрат з нарахування відсотків по іменним відсотковим звичайним 

(незабезпеченим) облігаціям серії А, В, С (у зв’язку з прийнятим керівництвом 

рішенням про викуп своїх цінних паперів (облігацій) у юридичної особи на 

загальну суму 110 млн. грн). Ці фактори дали змогу підприємству зменшити 

свої фінансові витрати на 45,8 млн. грн. у 2020 році в порівнянні із 2018 роком. 

Зміна інших операційних витрат та доходів у 2019 році зумовлена тим, 

що в 2018 році підприємство збільшило інший операційний дохід за рахунок 

переоцінки вартості активів – інвестиційної нерухомості на 55,2 млн. грн, 

(витрати на зміну вартості активів склали 4,6 млн. грн.), але при цьому мали 

місце збитки від курсових різниць та купівлі-продажу іноземної валюти в 

розмірі 41,4 млн. грн. 

Стабілізація курсу валют дала змогу підприємству зменшити свої витрати 

від курсових різниць та купівлі-продажу іноземної валюти на 12,5 млн.грн, та, 

як наслідок, зменшити інші операційні витрати у 2020 році на 13 млн.грн або 

на 12,7%. 

Прибуток відіграє велику та важливу роль в умовах ринкової економіки. 

Прибуток це головна мета діяльності підприємства. Він є основним 

внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, що 

забезпечують розвиток даного підприємства. Прибуток це головне джерело 

зростання ринкової вартості підприємства, найважливіше джерело 

задоволення соціальних потреб суспільства. Також прибуток є основним 

захисним механізмом, що охороняє підприємство від загрози банкрутства. 



Прибуток АТ «Ельворті» - це фінансовий результат його діяльності, який 

найточніше відображає ефективність реалізації продукції, рівень організації, 

стан продуктивності праці, рівень собівартості. До того ж це і основа для 

розвитку підприємства, і запорука добробуту персоналу. 

Аналіз динаміки фінансових результатів підприємства за даними 

фінансової звітності АТ «Ельворті» відображено в таблиці 2.17.  

Таблиця 2.17  

Аналіз фінансових результатів за даними фінансової звітності 

 

 

Як можна побачити із наведених даних, підприємство мало дуже великі 

збитки у 2019 році, які були зумовлені багатьма факторами. А саме: 

нестабільною політичною та економічною ситуацією, і, як наслідок, 

зменшенням обсягів  реалізації, значними коливання на валютному ринку 

України. Але у 2020 році ситуація дещо покращилась та збитки були вже не 

такими значними. Отже, можна сказати, що АТ «Ельворті» прикладає багато 

зусиль для виходу із кризи і керівництву підприємства це вдається. 

Для більш детального аналізу фінансово-господарської діяльності 

необхідно провести аналіз ліквідності балансу. 

Аналіз ліквідність балансу та його аналіз полягає в порівнянні коштів по 

активу, які були згруповані за ступенем їх ліквідності та розташованих в 

порядку убування ліквідності, з зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за 

термінами їх погашення та розташованими в порядку зростання строків. 

Ліквідність балансу є фундаментом платоспроможності та ліквідності 

підприємства. Якщо підприємство має високий прибуток та постійно є 

платоспроможним, йому легко підтримати свою ліквідність. 

Тож розглянемо ліквідність балансу АТ «Ельворті». Данні надані у 



таблиці 2.18. 

Для визначення ліквідності підприємства необхідно зіставити значення 

груп по активу і пасиву: 

А1 ≥ П1                        А3 ≥ П3 

А2 ≥ П2                       А4 ≤ П4 

Спираючись на данні балансу за 2018 рік, можна побачити, що перша 

нерівність не виконується. Найбільш ліквідні активи менше ніж найбільші 

термінові зобов’язання. Але до позитивних чинників можна віднести 

зменшення нестачі грошових коштів на кінець періоду майже вдвічі. Друга 

нерівність балансу за 2018 рік виконується. Активи, які мають середній рівень 

ліквідності менші ніж довгострокові пасиви, одже наступна нерівність у 

балансі 2018 року не виконуються. Але при аналізі всіх трьох умов, можна 

зробити висновок, що поточні активи (А1+А2+АЗ) перевищують зовнішні 

зобов'язання (П1+П2+ПЗ). Отже, можна стверджувати що підприємство має 

власний оборотний капітал, який при його ефективному використанні може 

забезпечити належну фінансову сталість.  

Таблиця 2.18 

Аналіз ліквідності балансу 

Актив 2018 рік Пасив 2018 рік 
Платіжний надлишок 

(+), недостача (-) 

 на початок на кінець  на початок на кінець на початок на кінець 

А1 5 462 17 935 П1 37 948 34 207 -32 486 -16 272 

А2 524 118 461 514 П2 44 911 63 521 479 207 397 993 

А3 111 240 120 646 П3 162 542 160 105 -51 302 39 459 

А4 474 249 590 386 П4 869 668 932 648 -395 419 -342 262 
 1 115 069 1 190 481  1 115 069 1 190 481   

 2019 рік  2019 рік 
Платіжний надлишок 

(+), недостача (-) 
 на початок на кінець  на початок на кінець на початок на кінець 

А1 17 935 2 598 П1 34 207 39 143 -16 272 -36 545 

А2 461 514 383 882 П2 63 521 215 082 397 993 168 800 

А3 120 646 135 186 П3 160 105 77 106 -39 459 58 080 

А4 590 386 550 572 П4 932 648 740 907 -342 262 -190 335 
 1 190 481 1 072 238  1 190 481 1 072 238   



 2020 рік  2020 рік 
Платіжний надлишок 

(+), недостача (-) 
 на початок на кінець  на початок на кінець на початок на кінець 

А1 2 598 53 581 П1 39 143 8 299 -36 545 45 282 

А2 383 882 269 215 П2 215 082 235 533 168 800 33 682 

А3 135 186 117 036 П3 77 106 11 814 58 080 105 222 

А4 550 572 540 614 П4 740 907 724 800 -190 335 -184 186 
 1 072 238 980 446  1 072 238 980 446   

 

За результатами аналізу ліквідності балансу за 2018 рік можна свідчити,  

що на момент його складання не можна визнати ліквідним, оскільки тільки дві 

умови із співвідношень груп активів і пасивів відповідають умовам 

ліквідності. 

При аналізі ліквідності балансу за 2019 рік, було виявлено, що перша 

нерівність не виконується – найбільш ліквідні активи менше найбільш 

термінових зобов’язань, як на початок, так і на кінець періоду, при цьому на 

кінець періоду недостача збільшується. Друга нерівність балансу за 2019 рік 

виконується, тобто активи, що швидко реалізуються перевищують 

короткотермінові пасиви. Наступна нерівність не виконувалась на початок 

періоду, але на кінець періоду активи із середнім рівнем ліквідності 

перевищили довгострокові пасиви за рахунок суттєвого зменшення 

короткострокових кредитів банків. Аналізуючи всі три умови, можна зробити 

висновок, що поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання, тобто 

підприємство у 2019 році має власний оборотний капітал, що може 

забезпечити належну фінансову сталість.  

Результати аналізу ліквідності балансу за 2019 рік свідчить, що на момент 

складання балансу його можна визнати ліквідним, оскільки три умови із 

співвідношень груп активів і пасивів відповідають умовам ліквідності. 

При аналізі ліквідності балансу за 2020 рік, можна побачити що на кінець 

звітного періоду перша нерівність виконується – найбільш ліквідні активи 

перевищують найбільш термінові зобов’язання, при цьому на початок періоду 

(згідно підсумків 2019 року) не виконувалась, що було негативним чинником 

для визначення ліквідності підприємства. Друга нерівність балансу за 2020 рік 



виконується. Третя нерівність також виконується - активи із середнім рівнем 

ліквідності перевищили довгострокові пасиви за рахунок відсутності на кінець 

2020 року короткострокових кредитів банків. Отже, проаналізувавши всі три 

умови, робимо такі висновки, що поточні активи  перевищують зовнішні 

зобов'язання, та при ефективному використанні можуть забезпечити належну 

фінансову сталість.  

Отже, провівши аналіз ліквідності балансу, можна зробити висновок, що 

ліквідність балансу підприємства значно покращилась у 2020 році у 

порівнянні із 2018 роком. Цьому, в першу чергу, сприяло погашення 

короткострокових та довгострокових зобов’язань підприємства.  

Недостатня ліквідність для власників підприємства визначає зменшення 

прибутковості, а також втрату контролю та часткову або повну втрату 

вкладень капіталу. 

Але аналізу ліквідності балансу підприємства не завжди достатньо. Так 

для кредиторів лише ця інформація не дає достатньої картини про діяльність 

підприємства.   

 

 

2.4. Аналіз та оцінка ефективності управління фінансовим 

потенціалом АТ «Ельворті» 

 

 

В процесі залученні фінансових ресурсів та їх розміщення, формується 

фінансовий потенціал підприємства. Формується відповідний майновий стан 

підприємства та на основі встановлення співвідношень між окремими 

елементами активів і зобов’язань можна говорити про фінансово-майновий 

потенціал АТ «Ельворті». 

Для дослідження та оцінки майнового стану АТ «Ельворті» за даними 

річної фінансової звітності можна використати показники, наведені в таблиці 

2.19.  



Таблиця 2.19 

Аналіз фінансового потенціалу сформованого майнового стану за 

даними фінансової звітності АТ «Ельворті» 

 

 

При аналізі виявлено, що загальна вартість майна (активів) АТ «Ельворті» 

зменшилась  в 2020 році на 210 034 тис. грн. порівняно з 2018 роком і 

становить 980 447 тис. грн.. Це пов’язано з проведенням роботи по зменшенню 

запасів матеріалів для виробництва, запасів готової продукції на складах, а 

також зменшенням рівня дебіторської заборгованості. Вартість необоротних 

активів в 2020 році зменшилась на 49 772 тис. грн., а оборотних – на 160 262 

тис. грн. Зменшення вартості необоротних активів пов’язано із збільшення 

зносу основних засобів, що свідчить про застарілість обладнання, яке 

використовується. 



Слід зазначити, що запаси підприємства займають найбільшу питому вагу 

в структурі оборотних активів підприємства. Водночас, у 2020 році вартість 

грошових коштів, найліквіднішого активу, становила 35 646 тис. грн., що на 

35 646 тис. грн. більше, ніж у 2018 році. Це засвідчує позитивні тенденції щодо 

зміцненні платоспроможності підприємства. 

Чистий оборотний капітал в 2020 році склав 175 980 тис. грн, що на               

158 076 тис. грн. менше за рівень 2018 року. Отже, виходячи із наведених 

даних, можна свідчити, що підприємство зменшило свою фінансову 

залежність від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт постійності 

активів, значення якого в усіх звітних періодах більше за критичне, свідчить 

про надійність підприємства. Таким чином, можна стверджувати що АТ 

«Ельворті», не зважаючи на труднощі нарощує фінансовий потенціал в частині 

загальних обсягів майна. 

Головними індикаторами оцінки вже сформованого фінансового 

потенціалу є показники фінансової стійкості. Фінансовий стан АТ «Ельворті» 

слід розглядати комплексно, з урахуванням різних аспектів фінансово-

господарської діяльності цього суб’єкта господарювання. 

Сформований рівень ліквідності його майна є одним з найголовніших 

показників оцінювання фінансового потенціалу підприємства.  

Ліквідність підприємства показує його спроможність погашати свою 

заборгованість. При розрахунку таких коефіцієнтів ліквідності доцільно 

враховувати здійсненну оцінку окремих активів та оцінювати їх за можливою 

сумою доходу. По суті, ліквідність підприємства представляє собою 

ліквідність його активів.  

Аналіз головних показників ліквідності АТ «Ельворті» будемо вести 

виходячи з даних табл. 2.20. 

 

 

 

 



Таблиця 2.20 

Коефіцієнти ліквідності АТ «Ельворті» 

 

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів 

підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних 

зобов’язань. Значення коефіцієнту у 2019 році 1,55 хоча і зменшується в 

порівнянні з попереднім роком, але знаходиться в межах нормативних 

значень. У 2020 році коефіцієнт збільшується до 1,69, що також відповідає 

нормативним значенням. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності вимірює здатність підприємства вчасно 

погасити свої короткострокові зобов'язання з допомогою високоліквідних 

активів. Значення коефіцієнта  у 2019 році зменшилось до попереднього року 

і  знаходиться за межею нормативного значення, це говорить про те, що 

грошових і інших ліквідних активів підприємства може бути недостатньо для 

погашення поточних зобов'язань.  Але у 2020 році цей коефіцієнт збільшується 

до 0,74, що вже знаходиться у межах нормативного значення і свідчить про 

поліпшення ліквідності підприємства. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина боргів може 

бути сплачена негайно у 2019 році становить 0,008, в порівняні з 2018 роком 

зменшився на 0,06, низьке значення коефіцієнту свідчить про те, що 

забезпечення підприємства власними обіговими коштами для негайної сплати 

боргів недостатньо. У 2020 році цей коефіцієнт виріс до 0,21 та знаходиться у 

межах нормативного значення. Це свідчить про те, що АТ «Ельворті» має 



достатньо обігових коштів для негайної сплати боргів, а отже і для ведення 

фінансово-господарської діяльності. 

Найбільш показовим інструментом, який дозволяє проаналізувати 

фінансовий потенціал та ефективність його використання слід вважати 

оцінювання фінансової стабільності та стійкості АТ «Ельворті». 

Фінансова стабільність є однією з найважливіших характеристик вже 

сформованого фінансового потенціалу підприємства. Фінансова стабільність 

залежить від структури зобов’язань підприємства і характеризується 

співвідношенням власного і залученого капіталу. Показники фінансової 

стійкості є головними індикаторами при вимірюванні фінансової стабільності. 

Стійкість фінансового потенціалу АТ «Ельворті» передбачає те, що 

ресурси, які були вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за 

рахунок грошових надходжень від господарювання, а одержаний прибуток 

забезпечувати самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх 

залучених джерел формування майна (активів). 

Фінансова стійкість АТ «Ельворті» можна визначити сукупністю 

показників, які  що відображають наявність, розміщення та використання 

ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. 

Фінансова стійкість безпосередньо впливає на ефективність підприємницької 

діяльності. Насамперед, діагностику фінансової стійкості АТ «Ельворті» 

будемо проводити з використанням коефіцієнтного підходу виходячи з даних 

табл. 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2.21 

Коефіцієнти платоспроможності та фінансової стійкості 

 

 

Коефіцієнт фінансової автономії показує питому вагу власного капіталу в 

загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. На підприємстві частка 

власного капіталу доволі висока та складає у 2018 році  - 66%, у 2019 році - 

68%, а у 2020 році виросла до 73%, що, свідчить про зростання фінансової 

незалежності підприємства. 

Коефіцієнт фінансової стійкості - говорить про здатність підприємства 

залишатися платоспроможним в довгостроковій перспективі. Значення 

коефіцієнта вказує, яку частку активів підприємство здатне фінансувати за 

рахунок постійного капіталу і капіталу, залученого на довгостроковій основі. 



В 2019 році показник зменшився у порівнянні із 2018 роком, та знаходиться 

трішки нижче ніж нормативне значення. Це суттєво не впливає на фінансову 

стійкість підприємства. А у 2020 році показник збільшився та увійшов в межі 

нормативного значення. 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (оптимальне 

значення ≤ 0,5, критичне значення = 1) характеризує залежність підприємства 

від залучених засобів. Значення коефіцієнту у 2019 році 0,46 та його 

зменшення до 2018 р на 0,06 свідчить про збільшення фінансової стійкості 

підприємства та його залежності від залучених фінансових коштів. У 2020 році 

цей коефіцієнт це знизився та склав 0,37, що свідчить про те, що підприємство 

здатне обходитись меншою кількістю позикових коштів, а отже економити на 

відсотках банків. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує співвідношення між 

власними оборотними ресурсами і власним капіталом підприємства. 

Позитивним чинником у 2019 році є його збільшення в порівнянні з минулим 

роком на 0,01. Але у 2020 році від порівнявся із показниками 2018 року.  

Індикатором здатності підприємства фінансувати оборотний капітал за 

рахунок власних коштів є коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 

коштами. При високому значенні коефіцієнту у 2019 році 0,34 можна свідчити 

про те, що підприємство мало фінансову стійкість і здатність проводити 

активну діяльність навіть в умовах відсутності доступу до позикових коштів і 

зовнішніх джерел фінансування. Високе значення коефіцієнту у 2020 році - 

0,39 свідчить про фінансову стійкість і здатність проводити активну діяльність 

без залучення зовнішніх джерел фінансування. 

 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів показує 

скільки довгострокових позикових коштів використано для фінансування 

активів підприємства поряд із власними коштами. Показник фінансового 

левериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових 

зобов’язань. Він суттєво зменшився в 2019 році за рахунок викупу цінних 

паперів (облігацій) з умовою сплати грошових коштів протягом 12 місяців. 



Тому ці зобов’язання перенесені до поточних інших фінансових зобов’язань, 

що в свою чергу, викликало значне зростання коефіцієнту короткострокової 

заборгованості, який показує наскільки підприємство залежить від поточних 

зобов’язань в загальній сумі позикового капіталу. Коефіцієнт не змінився в 

2020 році. Низьке його значення говорить про те, що підприємство в 2020 році 

практично не використовувало довгострокові позики. 

Коефіцієнт короткострокової заборгованості показує наскільки 

підприємство залежить від поточних зобов’язань в загальній сумі позикового 

капіталу. В 2019 році він значно виріс, як зазначалось вище. В 2020 році він 

також не змінився, становить 0,97 і значно перевищує нормативне значення, 

що свідчить про те, що 97% позик підприємства – короткострокові, що, в свою 

чергу може викликати зменшення фінансової стабільність підприємства.  

 Аналізуючи коефіцієнти фінансової стійкості підприємства необхідно 

зазначити, що в 2019 році поліпшились в порівнянні з попереднім 2018 роком 

майже всі показники, окрім фінансової стійкості, що пояснюється 

перенесенням поточних зобов’язань в короткострокові, при цьому 

підприємство має доволі стійкий фінансовий стан.   При аналізі коефіцієнтів 

фінансової стійкості за 2020 рік можна сказати, що вони поліпшились або 

остались незмінними в порівнянні з попереднім роком, при цьому 

підприємство має стійкий фінансовий стан. 

Підприємство здійснює свою діяльність в певних економічних умовах, і 

не завжди сприятливих. Отже воно може бути успішним лише у випадку, коли 

керівництво та власники підприємства здатні адекватно оцінити всі зовнішні  

умови, виявити можливі зміни та їх напрямки, пристосувати бізнес до цих 

умов, використавши закладені у них можливості із всім максимумом. Оцінка 

ділової активності – це основа, на якій ґрунтуються розумні й раціональні 

рішення про об’єкти та обсяги витрачання майна (активів). 

Враховуючи сказане, надзвичайно важливим вимірником фінансової 

стабільності та використання фінансового потенціалу є аналіз та оцінка ділової 

активності підприємства, що характеризується абсолютними і відносними 



результативними показниками використання ресурсів та обсягами 

господарської діяльності АТ «Ельворті» (таблиця 2.24). 

Дані таблиці 2.24 показують, що в 2020 році АТ «Ельворті» покращило 

своє фінансове становище. Про зростання ділової активності АТ «Ельворті» 

свідчать дані розрахунку коефіцієнтів оборотності активів. Прискорення 

оборотності активів сприяє економії та вивільненню коштів з обороту. 

Зокрема, коефіцієнт оборотності оборотних активів, що характеризує 

можливість вивільнення їх з господарської діяльності та шляхи більш 

ефективного використання коштів в 2018 році склав 0,76 оборотів, а в 2020 

році він дещо збільшився та склав 0,80 обороти, що дало змогу зменшити 

тривалість обороту активів на 19 днів. 

Коефіцієнт оборотності запасів має негативну динаміку, і у 2020 році 

становить 2,50 обороти, що на 0,16 пункти менше базового року. Загальні 

активи підприємства характеризуються не досить високими термінами 

оборотності, що свідчить про неефективне використання ресурсів 

підприємства. 

Таблиця 2.24 

Аналіз фінансового потенціалу за показниками ділової активності за 

даними фінансової звітності АТ «Ельворті» 

 



 

 

Тривалість операційного циклу підприємства становить 198 дня, що на 

22,99 % менше, ніж у 2018 році. Така позитивна тенденція свідчить про 

прискорення кругообігу фінансових ресурсів підприємства. 

Індикатором ефективності відносин з клієнтами є період погашення 

дебіторської заборгованості. Він показує як довго останні погашають свої 

рахунки. Коефіцієнт дає уявлення про платіжну дисципліну покупців. Так у 

2020 році термін погашення дебіторської заборгованості зменшився на 68 днів, 

що позитивно відображається на фінансовій діяльності підприємства та його 

забезпеченості оборотними коштами. 

Зменшення тривалості фінансового циклу у 2020 році, в порівнянні із 

2018 роком, на 82 дня дає змогу підприємству забезпечити себе додатковим 

джерелом обігових коштів. Це також позитивно сплине на фінансове 

становище підприємства. 

Узагальнюючими показниками використання ресурсів підприємства є 

фондомісткість, матеріаломісткість, трудомісткість господарської діяльності. 

Аналіз свідчить, що в 2020 році матеріаломісткість продукції знизилась на 0,12 

грн, в порівнянні із 2018 роком, але фондомісткість збільшилась на 0,18 у 

порівнянні із 2018 роком, що говорить про неефективне використання 

основних фондів. 



В цілому, за результатами проведеного дослідження можна 

стверджувати, що фінансова стійкість та ділова активність АТ «Ельворті» є 

нестабільними. Підприємство має загрозливий стан за окремими показниками 

розвитку фінансового потенціалу. 

Аналіз формування стійкого фінансового стану підприємства є важливою 

складовою аналізу фінансового потенціалу на підприємстві.  

Економічною та плановою роботою щодо розвитку фінансового 

потенціалу у АТ «Ельворті» займається планово-економічний відділ, який 

входить до складу економічних служб під керівництвом фінансового 

директора. До його функції належить розробка стратегічних цілей 

підприємства, масштабних проектів, контроль за провідними фінансово-

економічними показниками та підтримання прибутковості підприємства. 

До функцій планово-економічного відділу можна віднести: 

- виявлення впливу основних економічних показників на забезпечення 

беззбитковості підприємства; 

- обґрунтування доцільності обсягів діяльності;  

- обґрунтування найраціональнішої для підприємства форми організації 

робіт; 

- обґрунтування ефективності інвестиційних проектів з реконструкції 

підприємства;  

- пошук резервів підвищення економічної ефективності послуг;  

- обґрунтування ціноутворення продукції;  

- систематичний аналіз господарської діяльності та фінансово-майнового 

стану підприємства з визначенням показників рентабельності послуг й 

оборотності капіталу. 

Фінансовий відділ відсутній у структурі АТ «Ельворті». Він входить до 

складу головної бухгалтерії. 

До функцій головної бухгалтерії можна віднести: 



- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних 

методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у 

встановлені терміни фінансової звітності;  

-  організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського 

обліку всіх господарських операцій;  

- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею та 

відшкодуванням витрат від недостачі, крадіжками й псуванням активів 

підприємства; 

-  фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; 

- виконання фінансових зобов'язань перед іншими суб'єктами 

господарювання, бюджетом, банками;  

-  мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування 

виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;  

- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням 

фінансових ресурсів. 

Також до складу економічних служб під керівництвом фінансового 

директора входить: 

-  відділ інформаційних технологій, який займається програмним 

забезпеченням підприємства та його забезпечення новітньою технікою для 

кращої роботи; 

- відділ організації і оплати праці, який займається організацією та 

нормуванням виробничих процесів на підприємстві, від яких залежить рівень 

заробітної плати робітників підприємства.  

Тож, можна стверджувати, що організаційна структура фінансово-

економічної системи, яка встановлена на АТ «Ельворті» є раціональною, 

структурні ланки в повній мірі охоплюють усі функції, які пов’язані з 

управлінням фінансовим потенціалом підприємства. 

 

 

 



Висновки до розділу 2 

 

За результатами проведеного аналізу управління фінансовим потенціалом 

підприємства можна зробити наступні висновки: 

1. Визначено, що АТ «Ельворті» виготовляє та реалізовує високоякісну 

техніку за помірними цінами. Надає послуги з гарантійного та 

післягарантійного обслуговування, постійну інженерно-сервісну підтримку, 

швидке постачання як самої техніки так і запасних частин та витратних 

матеріалів. 

2. Аналіз показав, що АТ «Ельворті» не було прибутковим у 2019-2020 

роках, про що свідчать дані фінансової звітності підприємства. Але 

проглядається і позитивна тенденція: так у 2019 році отримані збитки склали 

49,8 млн. грн., а у 2020 році їх вдалось знизити до 15,2 млн. грн., що теж є 

позитивною тенденцією. 

3. Визначено, що у 2018-2019 роках АТ «Ельворті» відносилось до 

підприємств з нестабільною фінансовою стійкістю. Отримані значення 

розрахункових показників вказували на те, що фінансові показники стійкості 

хоч і знаходяться в межах нормативних значень, але їх не достатньо для 

стійкість підприємства, та підприємство дуже залежало від зовнішніх джерел 

фінансування. А у 2020 році ситуація покращилася. Керівництвом було 

прийнято рішення щодо закриття кредитів банків та зменшення 

відстрочування платежів за техніку, що реалізовується. Це дало змогу 

підприємству забезпечити себе обіговими коштами та значно погасити 

кредиторську заборгованість.   

4. Обґрунтовано, що організаційна структура фінансово-економічної 

системи, яка встановлена на АТ «Ельворті» є раціональною, структурні ланки 

в повній мірі охоплюють усі функції, які пов’язані з управлінням фінансовим 

потенціалом підприємства. 

 

 



РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

 

3.1. Напрямки удосконалення управління фінансовим потенціалом 

підприємства  

 

Розвиток економіки сучасної України відбувається в період потрясінь. 

Зміни у економічній діяльності на сьогодні стали нормою. Вони пов’язані із 

ризиками, із якими стикається підприємство у своїй роботі, збитками та 

умовами фінансової кризи, яка прогресує.  Підприємства повинні прямувати 

до змін, як і весь сучасний світ, інакше вони зазнають краху та збанкрутують. 

Фінансовий потенціал є одним із найважливіших чинників від яких залежить 

ефективна діяльність будь-якого підприємства. У існуючих економічних  

умовах господарювання, підприємству важливо враховувати такі елементи 

управління фінансовим потенціалом, як платоспроможність, фінансова 

стійкість та ділова активність. Це визначається ефективністю оборотних 

коштів, прибутковістю підприємства, таких, як потенціал формування та 

повнота використання фінансових ресурсів, збалансування грошових потоків 

і рівень фінансового ризику [4, с.270].  Нестійке функціонування підприємств, 

в умовах сучасності, пов’язане із кількісним, якісним та структурним 

невдосконаленям фінансового потенціалу цих підприємств. Це зумовлено 

складним фінансовим становищем, та, як результат, значними втратами 

ресурсів у здійсненні  реформ. Використання й вдосконалення систем 

фінансового потенціалу до необхідного рівня, повинно надавати підприємству 

можливість для ефективного застосування своїх ресурсів, сприяти 

поглинанню внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих факторів, що є 

свідченням стійкості функціонування [17, с.16].  



Для зміцнення фінансового потенціалу можна виділити такі напрямки 

управлінського впливу (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Напрями управлінського впливу щодо зміцнення фінансового 

потенціалу підприємства [29, с.50] 

 

Оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу є 

першочерговим етапом у покращанні фінансового потенціалу підприємств. Це 

може забезпечити максимальну рентабельність власного капіталу при 

мінімальному фінансовому ризику. За допомогою оперативного механізму 

фінансової стабілізації реалізується оптимізація ліквідності підприємства. 

Оперативний механізм фінансової стабілізації це система заходів, які 

спрямовані на зменшення фінансових зобов’язань, це з одного боку, та 

збільшення грошових активів, які забезпечують ці зобов’язання з іншого. 

Свої фінансові зобов'язання керівництво підприємства може зменшити за 

рахунок [29, с.51]:  

- зменшення суми постійних витрат (зокрема витрат на утримання 

управлінського персоналу);  

- зменшення рівня умовно-змінних витрат;  



- збільшення строків кредиторської заборгованості за торговими  

операціями. 

Збільшити суму грошових активів підприємства  можна за рахунок [29, 

с.51]:  

- рефінансування дебіторської заборгованості;  

- прискорення оборотності дебіторської заборгованості (шляхом 

скорочення термінів надання комерційного кредиту);  

- оптимізація запасів товарно-матеріальних цінностей;  

- скорочення розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на 

період перебування підприємства у фінансовій кризі. 

В умовах конкурентного середовища актуальності набуває підвищення 

якості продукції, яка виготовляється підприємством, для досягнення 

показників зарубіжних конкурентів. Також необхідно оптимізувати та 

стимулювати виробничу та збутову політику підприємства.  Продукція 

підприємства є конкурентоспроможною. Правильний підхід до планування 

виробництва та просування товарів дозволить збільшити реалізацію продукції. 

Поліпшення планування виробництва допоможе підприємству виконувати 

плани виробництва та своєчасно постачати готові вироби на склади збуту. Як 

наслідок цього своєчасно буде відправлятись продукція замовникам. Це 

створить реальні умови для виходу підприємства з фінансово-економічної 

кризи.  

За рахунок впровадження нової техніки, технологій, раціонального 

використання матеріальних та трудових ресурсів, зменшення постійних 

витрат та їх питомої ваги у собівартості продукції, можна досягти зниження 

цієї собівартості. На збільшення прибутку прямо пропорційно спливає 

зниження собівартості продукції [53, с.45]. Це, в свою чергу, допоможе 

підвищити конкурентоспроможність на ринку збуту. 

Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства є 

одним із напрямків нарощування фінансового потенціалу. Підприємство 

оформлює короткострокові позики в банку для фінансування своєї поточної 



діяльності. Одним із позитивних моментів є оформлення мільтивалютного 

кредиту, що дозволяє вчасно розраховуватись з імпортерами сировини та 

матеріалів. Це дає змогу отримувати знижки за передплату продукції, та 

вчасно отримувати її для виробництва. Також оформлення траншевого 

кредиту дає змогу економити на відсотках банків, оскільки по такому кредиту 

зобов’язання завжди менше. Але збільшення грошових коштів  є нагальною 

проблемою для підприємства. Забезпечити це можна за рахунок реалізації 

зайвих виробничих та невиробничих фондів або здачі їх  в оренду. 

Для покращення фінансового потенціалу підприємства також можуть 

стати розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів. Якщо 

підприємство не отримує прибуток у розмірах, що забезпечують необхідний 

приріст фінансових ресурсів, які будуть спрямовані на зміцнення соціальної 

сфери підприємства та його матеріально-технічної бази, підприємство не може 

бути фінансово стійким. 

Необхідно систематично провадити оцінку фінансового потенціалу 

підприємства. Це одна з найважливіших характеристик діяльності 

підприємства. Таке оцінювання необхідно проводити із використанням різних 

методів, прийомів та методик аналізу. Таке оцінювання дасть змогу вчасно 

визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та знаходити способи 

більш ефективності використання фінансових ресурсів та їх раціонального 

розміщення. 

Головними чинниками, які можуть спричинити фінансову кризу на 

підприємствах, належать: зовнішні, або екзогенні (які не залежать від 

діяльності підприємства) та внутрішні, або ендогенні (що залежать від 

підприємства) [61, с.124].  

Головні екзогенні та ендогенні чинники фінансової кризи на підприємстві 

представлено на рис. 3.2 



 

Рис. 3.2. Негативні чинники розвитку фінансової кризи на підприємстві 

[61, с.124] 

 

Для стабілізації фінансової стійкості підприємств та враховуючи наявні 

проблеми управління фінансовим потенціалом підприємства в умовах 

фінансової кризи, необхідно вжити наступні заходів:  

- усунення зовнішніх факторів імовірного банкрутства;  

- удосконалення та контроль грошового обігу підприємства та його 

фінансового календаря;  

- регулювання залишків незавершеного виробництва;  

- переведення низькооборотних активів до високооборотних;  

- вживання локальних заходів щодо поліпшення фінансового стану;  

- забезпечення стабільного фінансового становища підприємства в 

середньостроковій перспективі. Це виявляється в достатньому рівні виручки 

від реалізації для ліквідності активів, підвищенні рентабельності продукції, 

яка виготовляється, усунення штрафних санкцій за прострочену кредиторську 

заборгованість, забезпечення достатнього рівня фінансових ресурсів для 

покриття нових поточних зобов'язань;  

- поступове погашення старих боргів, скорочення витрат до мінімально 

допустимого рівня, проведення енергоощадливих та ресурсоощадних заходів;  



- створення стабільної фінансової бази підприємства;  

- забезпечення стійкого фінансового становища підприємств у 

довгостроковій перспективі, створення оптимальної структури балансу та 

фінансових результатів, фінансової системи підприємства до несприятливого 

зовнішнього впливу [61, с.125]. 

Глибоке визначення можливостей, якими володіє кожне підприємство, 

необхідне для досягнення та підтримки стійкого й ефективного розвитку його 

економіки. Фінансова стійкість на всіх рівнях управління виробництвом 

залежить від вирішення цих проблем.  

Для підтримки найбільш оптимального рівня фінансового потенціалу 

необхідна система заходів, яка повинна передбачати [67]:  

- постійний прискіпливий моніторинг внутрішнього та зовнішнього 

станів підприємства;  

- розробку заходів щодо зменшення зовнішньої вразливості 

підприємства;  

- розробка та впровадження планів практичних заходів у разі виникнення 

кризової ситуації, прийняття ризикових і нестандартних рішень;  

- координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та 

їхніми результатами. 

Такі умови забезпечують систему фінансового моніторингу. Фінансовий 

моніторинг кожної із складових фінансового потенціалу підприємств, дасть 

можливість оптимізувати її роботу у відповідності до перспектив розвитку. 

Якщо при моніторингу було виявлено недостатній рівень фінансової стійкості 

підприємства, то можна реалізувати наступні дії [67]:  

- врегулювання фінансових відносин та оптимізація руху фінансових 

ресурсів підприємства. Це провадиться з метою їхнього ефективного 

розподілу;  

- розробка фінансової стратегії підприємства для його стійкої діяльності;  

- розробка проектів поточних та перспективних фінансових планів, а 

також прогнозних балансів та бюджетних коштів;  



- розрахунок необхідних прогнозних значень обсягів реалізації продукції, 

планів по капіталовкладенням, собівартості продукції тощо;  

- визначення імовірних джерел фінансування господарської діяльності; 

- координація роботи фінансових підрозділів. 

Стійка фінансова складова підприємства дає змогу фінансувати розробку 

нових товарів, провадити освоювання нових ринків збуту, робити ставку на 

розвиток нових напрямків діяльності підприємства. Також це дасть змогу 

забезпечувати кадрову стійкість підприємства забезпечуючи себе 

висококваліфікованими співробітниками та ефективний процес управління. 

Лише за умови використанні сучасного фінансового менеджменту, 

можливе досягнення підприємством фінансової стійкості. Таке використання 

сприяє своєчасній реакції на зміни зовнішнього середовища для стратегічного 

бачення фінансового менеджменту. Системний і постійний аналіз діяльності 

підприємства доцільно здійснювати для удосконалення фінансової роботи. 

Також доцільно провадити оптимізацію витрат підприємства, це робиться за 

допомогою управлінського обліку. Для оптимізації джерел грошових коштів 

необхідне більш широке впровадження комерційного кредиту. 

Якщо повернутись до аналізу таблиць другого розділу, а саме таблиці 

2.20, то можна побачити, що у підприємства існує проблема із швидкою 

ліквідністю. Значення цього коефіцієнту менше ніж критичне значення, а 

значить у підприємства існують проблеми із платоспроможністю. 

Підприємство не зможе швидко погасити свої зобов’язання, що може 

призвести до банкрутства підприємства. 

Також існують проблеми і з абсолютною ліквідністю та фінансовою 

стійкістю підприємства. Підприємство не може протистояти операційним 

труднощам, не взмозі запезпечити самофінансування, та, як наслідок, залежне 

від зовнішніх джерел фінансування. 

 

 



3.2. Зменшення впливу ризиків на фінансовий потенціал 

підприємства 

 

У своїй фінансово-господарській діяльності кожне підприємство 

стикається з різними ризиками, які впливають на її кінцевий фінансовий 

результат. Як наслідок, не усунення цих ризиків, негативно впливає на 

діяльність підприємства. Та навпаки, при подоланні даних ризиків або при 

переорентуванні діяльності підприємства для їх уникнення, діяльність 

підприємства стає прибутковою і, як наслідок, підприємство розвивається. 

ризики в діяльності підприємства мають великий вплив на його фінансовий 

потенціал. Тому своєчасне виявлення та усунення таких ризиків є дуже 

важливим для підприємства. 

У своїй діяльності АТ «Ельворті» стикається з багатьма ризиками. А саме: 

- Політичні ризики: на фінансовий результат 2020 року вплинуло 

скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель з 1 липня 2021 

року, яке прогнозувалось впродовж останніх років і було прийняте ще навесні 

2020 року. Це призвело до зниження активності українських фермерів, які є 

основними споживачами продукції підприємства. Власники фермерських 

господарств накопичували кошти для закупівлі сільськогосподарських угідь і 

не хотіли їх завчасно витрачати. 

-  Природні ризики: завдяки посушливій весні у 2020 році та також літа, 

істотно знизились врожаї зернових культур в Україна. Також через 

несприятливі погодні умови, чимало господарств на півдні та в центрі 

втратили більшу частину своїх посівів, а саме соняшників та кукурудзи. Все 

це призвело до отримання збитків фермерськими господарствами, а отже, як 

результат, нестачу фінансових ресурсів для придбання сільськогосподарської 

техніки. 

- Валютний ризик: оскільки АТ «Ельворті» є експортно орієнтовним 

підприємством, коливання обмінних курсів валют та великий термін 

відстрочування платежів за техніку, призвели до значних збитків від 



негативних курсових різниць. Так від зменшення середньорічних курсів валют 

у 2020 році, підприємства отримало на 30 млн. грн менше прибутку, ніж було 

заплановано. 

- Ризик ліквідності: однією з основних цілей з управління ризиками є 

підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування 

дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки 

платежів за кредиторською заборгованістю.  Проблемою для підприємства є 

несвоєчасне погашення заборгованості деякими дебіторами, і як наслідок, 

недостатня кількість обігових коштів для сплати кредиторської 

заборгованості. Також, як зазначалось вище, підприємство має проблеми із 

ліквідністю та фінансовою стійкістю. 

- Виробничий ризик: це ризик який обумовлений відтоком 

кваліфікованого персоналу за кордон; високою вартістю робочої сили; 

технічними несправностями обладнання на дільницях. 

Вкупі всі ці ризики можуть призвести до негативного результату 

діяльності підприємства. Ризики, які впливають на роботу підприємства, 

можуть бути класифіковані за різними  ознаками і зведені в таблицю 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Класифікація ризиків за ознаками 

 

Вид ризику Зміст ризику 

Ознака ризику 

рівень 

втрат 

сфера 

виникн

ення 

можлив

ості  

передба

чення 

тривалі

сть 

впливу 

наслідк

и 

об'єкт 

виникнен

ня 

Політичний 

скасування 

мораторію на 

продаж землі   

критичн

ий 

зовніш

ня 

непрог-

нозован

ий 

постійн

а 

упущен

а вигода 

реалізація 

продукції 

Природний 

низький 

врожай– 

отримання 

збитків 

фермерами - 

падіння 

платоспроможн

ості  

критичн

ий 

зовніш

ня 

непрог-

нозован

ий 

постійн

а 

упущен

а вигода 

реалізація 

продукції 



Валютний 

негативні 

курсові різниці 

та 

недоотримання 

доходу  за 

рахунок 

падіння курсу 

валюти при 

реалізації 

продукції на 

експорт 

допусти

мий 

зовніш

ня 

прогно-

зований 

тимчас

ова 

фінансо

ві 

втрати 

зовнішньо

-

економічн

а 

діяльність 

Ліквідності 

неможливість 

виконати свої 

фінансові 

зобов’язання 

критичн

ий 

зовніш

ня 

прог-

нозован

ий 

тимчас

ова 

фінансо

ві 

втрати 

діяльність 

організаці

ї 

Виробничий 

відсутність чи 

недостатня 

кількість 

кваліфікованої 

робочої сили; 

допусти

мий 

внутрі

шня 

прогно-

зований 

постійн

а 

упущен

а вигода 

план 

вироб-

ництва 

висока вартість 

робочої сили 

критичн

ий 

зовніш

ня 

прогно-

зований 

постійн

а 

упущен

а вигода 

план 

вироб-

ництва 

технічна 

поломка 

обладнання 

допус-

тимий 

внутрі

шня 

непрог-

нозован

ий 

тимчас

ова 

упущен

а вигода 

план 

вироб-

ництва 

 

Як можна побачити, політичні та природні ризики не прогнозовані, 

керівництво підприємства не може на них вплинути. Отже їх слід сприймати 

як належне, та спромогтись мінімізувати негативні наслідки. 

Для зменшення негативного впливу ризиків які є прогнозованими треба 

провадити комплекс заходів.  

Так для зменшення валютного ризику необхідно зменшити 

відстрочування платежів із 180 днів, які були зазначені у договорах 2020 року, 

до 60 та 90 днів, в залежності від обсягів продажу покупцям.   Необхідно також 

збільшити реалізацію сільськогосподарської техніки на території України для 

поповнення гривневих обігових коштів. 

При наявності проблем із реалізацією на ринку Російської Федерації та 

Республіки Білорусь, необхідно шукати альтернативні шляхи виходу на дані 

ринки та провадити дослідження та освоєння нових ринків. Так для обходу 

санкцій РФ, керівництво АТ «Ельворті» вже прийняло рішення про придбання 



складських територій в місті Кокшетау, Казахстан. Але тут виникають такі 

питання як доставка техніки до місця призначення.  

Оскільки АТ «Ельворті» є сезонним підприємством, необхідно 

аналізувати та контролювати терміни погашення кредиторської 

заборгованості у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових 

коштів. Для поповнення обігових коштів можливо залучати короткострокові 

кредити банку. Більш доцільним буде використання траншевого кредиту, 

оскільки вартість таких кредитних ресурсів на порядок нижче чим у 

відновлювальній лінії. Але використання таких джерел вимагає детального 

прогнозування надходження коштів на рахунки підприємства. Оскільки АТ 

«Ельворті» входить до складу фінансового холдингу «Ельворті Групп», 

доцільно використовувати позики від споріднених підприємств. Це дасть 

змогу залучати більш дешеві джерела фінансування господарської діяльності. 

Для поліпшення фінансового потенціалу підприємства, необхідно також 

управляти і дебіторською заборгованістю. Для поліпшення розрахунків із 

дебіторами рекомендується ввести наступні заходи: 

- створення комісії по роботі із дебіторською заборгованістю. До 

обов’язків даної комісії повинні входити систематичний нагляд за станом 

розрахункової дисципліни, проведення регулярних перевірок розрахунків з 

покупцями та замовниками. Також можливе створення переліку боржників 

для систематичного нагадування про сплату боргу; 

- необхідно провадити аналіз складу та структури дебіторської 

заборгованості або строків її погашення, що дозволить вчасно відреагувати на 

прострочену заборгованість та вжити необхідних заходів; 

- розробляти різні моделі договорів із гнучкими умовами оплати, надання 

додаткових знижок при попередній оплаті. Це призведе до розширенню ринку 

продажу та більш стрімкого притоку грошових коштів. 

Також важливим питанням є зменшення запасів на складах сировини і 

матеріалів, які вже не використовуються на виробництво, в наслідок зміни 

конструкції продукції, що виготовляється. Такі запаси можна частково 



використати в виробництво, при узгодженням з  конструкторами та 

технологами, або провести їх реалізацію. 

Для залучення більш кваліфікованих кадрів необхідно продовжити 

впровадження дуальної системи навчання. Така система вже почала 

працювати у 2019 році та приносити свої перші плоди. Така система дає змогу 

учням проходити практику на підприємстві та набувати кваліфікаційних 

навичок в учбових закладах для підвищення кваліфікації робітників і 

зменшення виробничих ризиків.  

Для зменшення плинності кадрів, підвищення ефективності 

співробітників та задоволеності від праці необхідно удосконалення системи 

мотивації персоналу підприємства. 

Керівництву АТ «Ельворті» дуже важко вплинути на технічну справність 

обладнання, адже це може здійснитись зненацька. Для контролю за справністю 

обладнання та зменшення ризиків  від технічних поломок необхідно 

впровадити систему оцінювання загальної ефективності обладнання та 

впровадити систему обліку ремонтів та обслуговування обладнання в 

електронному вигляді. Це дасть змогу своєчасно провадити планові ремонти 

та не допускати простою обладнання із-за технічної несправності. 

 

 

3.3 Вплив запропонованих заходів на економічні показники 

розвитку в системі управління фінансовим потенціалом АТ «Ельворті» 

 

Головною метою АТ «Ельворті» є  забезпечення українського виробника 

сільськогосподарської продукції високопродуктивною, надійною та 

доступною за ціною сільгосптехнікою вітчизняного виробництва, яка за 

якісними характеристиками не поступається світовим аналогам. Такий 

напрямок роботи вимагає постійної роботи по вдосконаленню якості продукції 

і послуг, збільшення об’ємів діяльності підприємства, збільшення та 



оновлення фонду основних засобів, налагодження договірних відносин зі 

споживачами.  

Оцінка фінансового потенціалу АТ «Ельворті»,  виявила деякі проблеми 

у роботі підприємства. Основну увагу необхідно приділити оптимізації 

фінансового потенціалу підприємства, а саме знизити ризики при веденні 

господарської діяльності, вивести виробництво продукції на більш високий 

рівень та збільшити реалізацію. 

Керівництвом підприємства було прийнято рішення щодо скорочення 

використання кредитів банку. Це пов’язано з підвищенням вартості даного 

продукту та загальною політикою підприємства. Дане рішення  призведе до 

зменшення фінансових витрат на 8,5 млн грн у 2021 році в порівнянні з 2020 

роком. Також було зменшено термін відстрочування платежів по експорту 

продукції. Це дало змогу знизити витрати від курсових різниць на 1,5 млн.грн 

і ведеться подальша робота щодо своєчасного погашення дебіторської 

заборгованості.  

Необхідно розглянути, як вплинули всі позитивні фактори на роботу 

підприємства, його прибутковість та ефективність ведення господарської 

діяльності (табл.3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3.2 

Прогноз фінансових результатів діяльності АТ «Ельворті» в 2021 році, 

тис.грн. 

 

 

 За результатами наведених розрахунків можна сказати, що, за умови 

збереження тенденцій розвитку АТ «Ельворті» у плановому 2021 році, можна 

сподіватись на отримання прибуткової фінансово-господарської діяльності. 

Прогнозування збільшення обсягів реалізації, дозволить збільшити чистий 

дохід від реалізації продукції АТ «Ельворті» на 15%. Адміністративні витрати 

повернуться майже на рівень 2019 року, що зумовлене відновленням витрат на 

відрядження та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати. У 2020 році 

такі витрати були майже відсутні в наслідок пандемії COVID-19. 

Значне підвищення інших доходів зумовлене реалізацією неліквідних 

залишків на складах. Така практика позитивно впливає на підприємство, адже 

допомагає не лише залучити додаткові обігові кошти, а й позбутися матеріалів 

та покупних напівфабрикатів, які вже не використовуються і не можуть бути 

використані на виробництво.  

Значне зменшення фінансових витрат пов’язане з майже повною 

відмовою від кредитування банків. Але зовсім без зовнішніх джерел 



фінансування підприємству досить складно існувати, тому замість 

відновлювальної кредитної лінії використовують траншеву кредитну лінію, 

тобто взяття коштів на маленький термін. Такий вид кредитування значно 

зменшує витрати на виплату відсотків оскільки вартість таких кредитних 

ресурсів значна менше. 

На основі нових даних, ми можемо можна розрахувати нові планові 

показники економічної ефективності ведення господарської діяльності 

підприємства в умовах реалізації запропонованих заходів (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Планові показники економічної ефективності господарської діяльності 

підприємства в умовах реалізації запропонованих заходів 

 

 

Спираючись на результати розрахунків можна зробити наступні 

висновки, що у плановому 2021 році,  при використанні запропонованих 

заходів, значно підвищиться ефективність ведення господарської діяльності. 

Зільшення показників валової рентабельності виробничих витрат на 9,4 

пункти, чистої рентабельності виручки від реалізації продукції – на 15,9 

пункти, рентабельності операційної діяльності – на 126,8 пункти, свідчать про 

покращення ситуацій на підприємстві. Одже, можна стверджувати, що 

зростанню ефективності фінансово-господарської діяльності АТ «Ельворті» 

будуть сприяти заходи, що були запропоновані. Нарощуванню фінансового 

потенціалу підприємства значно допомагають зменшення фінансових витрат. 

Також запропоновані заходи, щодо зниження та мінімізації дебіторської та 

кредиторської заборгованостей дозволить знизити її орієнтовно на 15-20%. Це 



призведе до зміни у структурі балансу та до зміни деяких коефіцієнтів, які 

були нижче нормативного значення або на нижній межі (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Прогнозні коефіцієнти платоспроможності та фінансової стійкості 

 

 

Як видно із розрахунків, значне покращення відбулось по коефіцієнту 

швидкої ліквідності. Завдяки зменшенню обсягів дебіторської та 

кредиторської заборгованості, коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 

0,12 та склав 0,86. Це є дуже гарним показником, адже підприємство швидше 

здатне погасити свої короткострокові зобов'язання за допомогою 

високоліквідних активів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Після проведення аналізу організаційних та економічних напрямків 

удосконалення управління фінансовим потенціалом АТ «Ельворті» можна 

зробити такі висновки.  

В процесі аналізу було виявлено, що ефективність підвищення рівня 

фінансової стійкості підприємства, а також раціональне використання 

ресурсів в сучасних складних економічних умовах значною мірою залежить 

від наявності, використання й вдосконалення фінансового потенціалу 

підприємства. Нестійке функціонування сучасних підприємств зумовлене 

недосконалістю фінансового потенціалу суб'єктів господарювання. Це 

призводить до значних втрат наявних ресурсів для здійснення реформ і, як 

наслідок, складним фінансовим становищем самого підприємства.  

Спричинити фінансову кризу на підприємстві можуть різні чинники, 



основними із них є зовнішні, які не залежать від діяльності самого 

підприємства та внутрішні які залежать від підприємства.  

При стійкій фінансовій складовій підприємство здатне, без значних втрат 

для себе, фінансувати розробку нових товарів, освоювати нові ринки збуту, 

розвивати нові напрямки діяльності для отримання додаткового прибутку, 

забезпечувати маркетингову стійкість підприємства. Також підприємство 

повинно підтримувати інвестиційну стійкість, для залучення додаткових 

зовнішніх інвестицій, які допоможуть йому ще більш стрімкіше розвиватись. 

Також при наявності висококваліфікованого персоналу, підприємство здатне 

забезпечувати свою кадрову стійкість підприємства, та, як наслідок, 

ефективний процес управління.  

Основним недоліком при використанні власних обігових коштів для 

фінансування діяльності АТ «Ельворті» є те, що підприємство відволікає 

фінансові ресурси із внутрішнього обороту компанії. Це негативно 

відображається на показниках ліквідності, оборотності активів та показниках 

платоспроможності. Наслідком цього є нестабільність фінансового стану 

підприємства.  

При аналізі було виявлено, що актуальним для підприємства є зменшення 

строків відстрочування платежів по експортній діяльності. Контроль за 

дебіторською та кредиторською заборгованістю також має велике значення, та 

дає змогу підприємству не заморожувати свої фінансові ресурси, а активно їх 

використовувати. 

Зменшення використання зовнішніх джерел фінансування, а саме 

кредитів банку, призвело до значного зменшення фінансових витрат, що, в 

свою чергу, також позитивно відобразилось на фінансовій стійкості 

підприємства. Так можна зробити висновки, що у плановому 2021 році 

ефективність ведення господарської діяльності зростатиме. Про це свідчить 

збільшенням значень валової рентабельності виробничих витрат на 9,4 пункти, 

чистої рентабельності виручки від реалізації продукції – на 15,9 пунктів та 

рентабельності операційної діяльності – на 126,8 пунктів. 



ВИСНОВКИ 

 

 

При написанні магістерської роботи, було проведено дослідження 

фінансового стану АТ «Ельворті» та ефективність управління фінансовим 

потенціалом підприємства з метою підвищення ефективності його фінансово-

господарської діяльності. На основі проведених досліджень можна зробити 

наступні висновки: 

1. Невід’ємною складовою всіх фінансових відносин є формування 

та ефективне використання фінансових ресурсів. Це є головною умовою 

здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства та впливає на 

фінансовий потенціал підприємства. Здатність підприємства формувати та 

відтворювати активи, які необхідні для його діяльності, складає сутність 

фінансового потенціалу. Відтворення активів повинно здійснюватися в стислі 

терміні, в повному обсязі та з мінімізуванням витрат. 

2. Для ефективного управління фінансовим потенціалом 

підприємства  необхідно систематично та всебічно оцінювати підприємство з 

використанням різних методів, прийомів та методик аналізу.  Фінансову кризу 

на підприємстві можуть спричинити як зовнішні так і внутрішні чинники. 

3. Управління фінансовим потенціалом включає в себе цілий перелік 

необхідних завдань. При структурування завдань фінансового потенціалу 

можна виділити дві групи. По-перше це ті завдання, що вирішуються 

безпосередньо самим управлінням фінансового потенціалу. По-друге це ті, що 

можуть бути досягнуті з його допомогою. Інакше їх можна визначити як 

функціональні та цільові. 

При управління фінансовою діяльністю виникає необхідність у системі 

моніторингу та контролю за процесами формування та використання 

фінансового потенціалу. Дані процеси дозволяють вчасно виявити відхилення 

від параметрів, які були заплановані для економічного розвитку, та вчасно 

прийняти заходи, щодо корегування. Дієвість функціонування економічного 



механізму проблематично забезпечити без реалізації цього завдання. 

На результати діяльності підприємства впливають можливість 

трансформації ресурсного та виробничого потенціалів. Таку трансформацію 

забезпечує фінансовий потенціал. При формування механізму динамічної 

трансформації ресурсів головним важелем виступає фінансовий потенціал. 

Також фінансовий потенціал відіграє важливу роль у відтворювальних 

процесах на підприємстві. 

4. Компанія АТ «Ельворті» була заснована в 1874 році братами 

Ельворті, як невелике підприємство із продажу сільськогосподарських машин, 

які ввозили з Англії та Німеччини. З годом це підприємство стало одним із 

найбільших підприємств по виготовленню техніки для сільського 

господарства. В 1919 році завод Ельворті було націоналізоване, і, з цього 

моменту, розпочалась історія заводу «Червона зірка». На даний час АТ 

«Ельворті» є одним із найбільших українських виробників 

сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї. Компанія також 

займається гарантійним і післягарантійним обслуговування. Також на 

підприємстві постійно ведеться робота із розробки та впровадження у 

виробництво нових видів продукції. 

5. Аналіз фінансово-господарської дяльності АТ «Ельворті» свідчить 

про те, що на діяльність підприємства дуже сильно вплинула фінансова та 

політична кризи. Так у 2019 році підприємство отримало колосальний збиток 

у розмірі майже 50 млн.грн. Така ситуація зумовлена погіршенням 

політичного становища із Російською Федерацією, введення санкцій щодо 

продукції АТ «Ельворті» та значним коливанням курсу валют.  У 2020 році 

фінансове становище дещо покращилось, понесені збитки були зменшені до 

15 млн.грн.  

Все це дуже вплинуло на фінансове становище підприємства. Але, не 

зважаючи на це, підприємство залишалось ліквідним, хоч і на нижній межі всіх 

показників. Також позитивним моментом є те, що для фінансування 

виробничої діяльності, підприємство зуміло майже відмовитись від зовнішніх 



джерел фінансування. 

6. На підприємстві існує економічна служба під керівництвом 

фінансового директора. Вона займається економічною та плановою роботою 

щодо розвитку фінансового потенціалу АТ «Ельворті». Дана організаційна 

структура є раціональною, оскільки структурні ланки економічної служби 

повною мірою охоплюють усі функції, які  пов’язані з управлінням 

фінансовим потенціалом підприємства.  

Наявність, використання і вдосконалення фінансового потенціалу 

підприємства забезпечує ефективність використання ресурсів та, як наслідок, 

підвищення рівня економічної стійкості підприємства у складних економічних 

умовах. Недосконалість фінансового потенціалу є однією із загроз нестійкого 

функціонування підприємств на сучасному ринку. Нестійке фінансове 

становище підприємства зумовлено значними втратами ресурсів у процесі 

здійсненні реформ. 

7. Досліджено, що АТ «Ельворті» здійснює фінансово-господарську 

діяльність у сфері виробництва сільськогосподарської техніки. Основним 

недоліком діяльності підприємства, на даний час, є його орієнтація на ринки 

Російської Федерації. Оскільки ринок РФ, на даний час, закритий для 

продукції АТ «Ельворті», підприємство відчуває фінансові труднощі. Але це, 

в свою чергу, спонукало його шукати нові ринки збуту та залучати нових 

дилерів для збільшення реалізації своєї продукції.  

8. В ході проведеної роботи було запропоновано ряд заходів щодо 

удосконалення управлінням фінансовим потенціалом підприємства. 

Підприємству було запропоновано встановити жорсткий контроль за 

дебіторською та кредиторською заборгованістю та зменьшення фінансових 

витрат шляхом зменьшення використання зовнішніх джерел фінансування. 

9. Виявлено, що запропоновані заходи, щодо контролю за 

дебіторською та кредиторською заборгованістю, зменшенням фінансових 

витрат та контролювання та усунення ризиків, які присутні у діяльності 

підприємства, ефективно вплинуть на фінансово-господарську діяльність АТ 



«Ельворті». Так у 2021 році планується отримання прибутку у розмірі 131 

млн.грн. Рентабельність виручки від реалізації продукції збільшиться з -1,9 до 

14 відсотків, та рентабельність операційної діяльності досягне 127,0%.Також 

коефіцієнт швидкої ліквідності збільшиться з 0,74 до 0,86 пунктів. 

Таким чином, скорочення фінансових витрат, контроль кредиторської та 

дебіторської заборгованості сприятимуть нарощуванню фінансового 

потенціалу АТ «Ельворті» та покращенню його фінансового становища. 


