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ВСТУП 

 

Ризик спричинен невизначеністю, відсутністю повної інформації про 

явище чи подію та неможливістю передбачити розвиток події. При виборі 

рішення з кількох можливих варіантів виникають ризики, і неможливо бути 

впевненим, що воно є найбільш ефективним. Для зменшення ризику можуть 

бути прийняті рішення та заходи, але повністю усунути його неможливо. 

Економічного ризику майже немає. Більшість ситуацій ризику важко 

передбачити та контролювати, тому повністю усунути ризики практично 

неможливо. Ось чому навіть на перший погляд ідеальне рішення може 

спричинити збитки. Ризик - невід"ємна ознака присутності обєкту на ринку. 

Справді, якщо метою організації прибутку, то цей прибуток є винагородою за 

успішний ризик. Сподіваємось, що більш-менш значний прибуток не 

передбачає серйозних ризиків. 

Система управління ринком базується на економічній свободі 

підприємців. Норми та правила комерційної діяльності відбуваються шляхом 

встановлення норм реалізації та норм функціонування системи 

оподаткування. Все інше залежить від інтересів виробників та споживачів та 

поведінки ринкових сил. Але висококонкурентне ринкове середовище 

ввібрало свободу багатьох учасників бізнесу. У цьому випадку інтереси одних 

людей можуть призвести до збитків для інших. Це означає, що підприємці 

продовжують стикатися з невизначеністю та неповною інформацією, а тому 

стикаються з більшими ризиками [3]. 

Конкурентоспроможність підприємства проявляється у його 

спроможності успішно існувати та приносити прибуток на ринку. Для цього 

необхідна постійної підтримки конкурентоспроможності підприємства на 

достатньому рівні, а для цього в свою чергу необхідно безперервно моніторити  

різноманітні зовнішні й внутрішні чинники, які впливають на ринкове 

середовище і створюють ризики. Відповідно до цього у ризик-менеджменті 

використовують різні підходи що-до управління впливом зовнішних і 

внутрішних факторів ризику. Тому, важливою умовою успішного існування 
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підприємства у конкурентній боротьби є можливість і спроможність його 

менеджменту впроваджувати грамотну та ефективну політику управління 

ризиками. 

Сфера управління ризиками підприємства у тій чи іншій ступені була 

відображена у богатьх наукових праць. Зазвичай автори визначели 

категоріальний зміст ризику, розкрили теоретичні підходи до поділу ризиків 

за класифікаційними ознаками, обґрунтовали методичні підходи до 

оцінювання ризиків та визначели його впливу на суб’єкти підприємництва. 

Проте, зазначені проблеми потребують подальших досліджень, спрямованих 

на формування цілісної системи управління ризиками як основи для 

безпечного, прогнозованого та ефективного аграрного підприємництва. 

Метою написання роботи є покращення ефективності управління 

ризиками на підприємством з урахуванням рівня та основних чинників його 

стану. 

Для досягнення поставленої цілі необхідно вирішити такі завдання: 

- уточнити з системних позицій існуючі теоретичні підходи до 

обґрунтування понять “ризик”, “управління ризиками на 

підприємстві”, цілей, функцій та завдань такого управління; 

- проаналізувати існуючу методичну базу для оцінювання ризиків 

підприємства; 

- розкрити процеси управління ризиками на вітчизняних 

машинобудівних підприємств з точки зору впливу структури 

підприємства на ефективність діяльності; 

- розробити механізм забезпечення ефективності управління ризиками 

на підприємстві. 

Об’єктом дослідження є системи управління ризиками 

машинобудівними підприємствами України. 

Предметом дослідження є процес формування механізму управління 

ризиками на підприємстві.  
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Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи 

є положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

учених, з питань управління ризиками на підприємстві. 

Задля вирешення окресленної цілі у роботі використано декілько 

загальноприйнятих методів і прийомів: 

1. Метод економічного аналізу використано для визначення стану 

досліджуваних підприємств. 

2. Метод експертних оцінок використано при оцінюванні 

досліджуваних явищ з боку їх учасників.  

Наукова новизная одержавних результатів дослідження – поєднання 

виробничого ризику з фінансовим при винекненні проблеми відсутності 

трудових ресурсів та зниження рентабільності, при вирещенні цього питання 

виникає необхідність комплексного підходу до прийняття рішень. 

Обсяг та структура роботи –  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1. Економічна сутність управління ризиками та їх класифікація 

В наш час стрімкого розвитку суспільства, виникла потреба у 

опиративному вирішенні питань та прійняття рішень, що виникають в 

результаті функціонування підприємства. Якщо спів ставити фактори такі як 

необхідність швидке та якісне вирішення проблеми не традиційно методом, 

зростаючу кількість населення і стрімке скорочення кількісті ресурсів то 

виявляємо такі причину ризик: 

1. Невизначеності сітуаціі. 

2. Наявність альтернативних варіаантів рішень і необхідність 

прийняття вибору. 

3. Здатність оцінити альтернативи. 

4. Зацікавлення у результатах. 

З 30-х років 20 го століття з'являться методики та наукові дослідження 

для передбачення, аналізу і моніторингу ризиків. Одними з перших звернули 

увагу на необхідність обліку ризиків при оцінке економічних структур були 

Джон фон Нейман і Оскар Моргенштерн [1]. Одночасно результати цих 

досліджень намогаються використати на практиці. Першими це у 1940 рр. 

застосували британське авіаційне керівництво та почали збирати статистику 

авіаційних випадків та катастроф, по заздалегіть спеціально затвердженому 

стандартному формату. 

Для правильного розуміння природи підприємницької ризику 

фундаментальне значення має зв'язок «ризику і прибутку», про, що писав 

А.Сміт в своїй відомій праці «Дослідження про природу і причини багатства 

народів», відзначаючи, що «досягнення навіть звичайної норми прибутку 

завжди пов'язане з більшим або меншим ризиком». В світі управління 

ризиком, як науки про управління бізнесом оформилася, зовсім недавно. 

Перші посилання на «ризик-менеджмент» датовані 1956 р. в американському 
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виданні про економіку виданні «HarvardBusinessReview». Там запропонували 

найняти ризик-менеджера заради мінімізації збитків.  

На данний час ризик-менеджмент за кордоном давно визнаний дієвим 

інструментом сучасного управління.  

Експерти з питань ризику беруть участь в оцінці ризиків при прийнятті 

стратегічних рішень. Аналізуючи процесси та розвинення потреб у  ризик-

менеджменту на Заході, припустимо, що в найближчий час в Україне розвиток 

управління ризиками матиме слідуючу тенденцію.  

1. Сфера ризику різко зростатеме.  

2. Метод зміни ваги ризику. Компанії почнуть приділяти більше уваги 

ризикам, які можуть призвести до бонкрутсва всієї компанії, а не тим, які часто 

трапляються і не завдають серйозної шкоди.  

3. Збільшеться статус управління ризиками на організаційному рівні.  

Проте цілісної системи управління ризиком для підприємства досі не 

розроблено, що приводить до різноманітних рекомендацій щодо оцінки 

ризику, попередження їхнього виникнення тощо [2]. 

Фінансування виробництва в наш час здійснюється все більше у вигляді 

інвестицій. 

Діяльність підприємства у фінансовій сфері завжи стикається з ризикам, 

Ці ризики, мають найбільш роль серед усіх ризиків підприємства.  

Види підприєницького ризику наведені в таблиці 1.1. 
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Таблиця  1.1 

 

Фінансовий ризик є однією з найбільш складних категорій, яка пов’ 

язана з господарської діяльності підприємства, їм властиві наступні 

характеристики  (див. табл. 1.2): 
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Табл. 1.2 

 

 

Характеристики розглянутих категорій фінансового ризику є такими: 

Під корпоративним фінансовим ризиком  "ймовірність фінансової 

невигідності Наслідки у формі доходу або втрати капіталу, коли умови 

фінансового виконання невизначені діяльність ".  
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Виділяють наступні види фінансових ризиків табл. 1.3 

Таблиця 1.3 

Класифікація фінансових ризиків 

 



16 

 

1.2. Концепція формування системі управління ризиками в 

менеджменті підприємства. 

 

Сутність менеджменту виходить  з принципу необхідності створення 

успішного підприємства шляхом раціональнї організації виробництва. 

Основний чинник – швидка реакція на зміни навколишнього середовища 

підприємства.  

Існує два способи:  

- забеспечення стабільної керівної системи суб’єкта;  

- шляхом управління забезпечити розвиток субєкта.  

В умовах сучасної конкурентних умовах економіного середовища 

управління повинно бути гнучким бо при швидкії зміні середовиша прийняття 

рішень лише на досвіді є хибним методом.  

Ось чому основним напрямком вдосконалення управління бізнесом є 

активне управління на основі систем та ситуаційних методів. Метою 

активного управління є розробка рішень з найвищою ефективністю 

виробництва, а головним завданням цього управління є реалізація стійкої 

діяльності та цілеспрямований розвиток підприємства шляхом оптимізації 

розподілу ресурсів та використання його виробничих потужностей. 

Використання принципів системного підходу зумовлене тим, що компанія 

розглядається як система, яка активно взаємодіє із зовнішнім середовищем, і 

в якийсь момент зовнішнє середовище відіграє вирішальну роль майже в 

діяльності кожної компанії 

Крім того, необхідно застосувати ситуаційні методи в управлінні. Цей 

метод заснований на тому, що вся організація господарської діяльності 

підприємства є відповіддю на зовнішні дії. Вирішальне значення мають 

специфічні характеристики поточної ситуації. Спроби пристосувати 

господарську діяльність підприємств до невизначеності включають свідоме 

або свідоме управління ризиками. 

Прийняття управлінських рішень зазвичай визначається як метод вибору 

дій для досягнення конкретних цілей за цих конкретних умов, з урахуванням 
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існуючих факторів ризику або існуючих прямих ризиків. Це головний фактор 

того, що система управління впливає на об"єкт, що контролюється. Стратегії 

управління бізнесом повинні базуватися на наукових та обґрунтованих 

прогнозах можливих наслідків та визначати найбільш серйозні потенційні 

джерела та умови ризиків. Включення принципів та методів управління 

ризиками в систему корпоративного управління є необхідною умовою 

успішної діяльності суб"єктів господарювання. Д. Сорос підкреслив: 

"Найважче визначити, який рівень ризику є безпечним. Тут немає загальних 

заходів, і кожна ситуація повинна оцінюватися окремо. У підсумковій оцінці 

менеджери повинні покладатися на власні можливості самозахисту. 

Підкреслемо, що управління бізнесом має конкретні цілі: підвищення 

загального добробуту власників бізнесу, збільшення прибутку, підтримка 

досягнутих рівнів конкурентоспроможності, розвиток бізнесу, отримання 

нових якостей, виконання державних функцій, виконання державних завдань 

тощо. . Однак, якщо цього неможливо досягти без інших цілей, головним його 

завданням є підтримка своїх ринкових позицій. Для виконання цього завдання 

компанія повинна постійно впроваджувати комплекс заходів, що 

забезпечують досягнення основних функцій на належному рівні, надійність 

системи та, що найголовніше, управління ризиками. Стратегії та стратегії 

управління ризиками. Стратегія-Шлях і напрямок руху для досягнення мети з 

урахуванням наявних ресурсів. Це може бути ризиковано або розсудливо. 

Тактика - необхідні методи та навички для досягнення цілей. 

Основні принципи, стратегії і тактики систематизовано на рис. 1.1.  
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Рис. 1.1. Основні принципи, стратегії і тактики 

 

Процесс управління в замкнутому єдиному контурі позволяє 

організувати безперервність прямих і зворотних зв’язків, тобто в постійний 

аналіз можливого ризику і розробку антиризикових дії, їх впровадження.  

Багатоваріантность це пошуком альтернатив. Означає, що має місце 

декілько варіанти дій на ризик.  

Реактивності це своєчасне та адекватне реагування на ризики.  

Поєднання аналітичних інструментів і методів ризикової евристики є 

оптімальним і найбіль сбалансованим. Це повьязано з тим, що в реальній 

господарській діяльності далеко завжди можливо предугадати всі ризикові 

сітуаціі. 

В управлінні ризиком надмірну ризиковість треба стримувати наявністю 

санкціями за нанесенні збитки, але занадто жорстка система санкції 

призводить до зниження ініціативи виконавців і спричиняє упущення вигоди. 

Тоб то управління ризиками це пошуку необхідного балансу.  

Система управління ризиком це управління з об’єктом і суб’єктом. 

Ризику це змінна, якою керують.  

Суб’єкт управління – люди, якими керують задля функціонування 

об’єкта управління. Методи керування різноманітні. 

Управління ризиком потребує вирішення певних завдань, а саме:  

1. аналізом небезпек;  

Принципи управління 
ризиками

Системність
Безперервн

ість
Баготоварі
антність

Реактивність Поєднання 
аналітики і 
ризикової 
евристики

Баланс 
відповідал
ьности та 
ініціативи
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2. Сопоставлення втрат і доходів; 

3. Вибором альтернативи;  

4. Виконання дії, на зменшення негативних наслідків.  

Функцій управління ризиком це:  

- планування - передбачення і прогнозування ризиків, визначення 

допустимого його рівня;  

- організацію – побудова управлінческої системи 

- координацію – вплив, для узгодженої роботи всіх систем управління 

ризиком;  

- контроль, це збір і аналізу інформації, оцінка якості;  

- регулювання – дії для зменьшення відхилень фактичного і очікуваного 

стану,;  

- стимулювання це дії направленні на  підвишення ефективності в цілому  

Процес управління ризиком містить низку етапів, алгоритм процесу 

управління ризиком складається з наступних етапів, рис 1.2.  

 

Рис. 1.2. Алгоритм процесу управління ризиком на підприємстві 

[15] 

Зображена послідовність найбільш повно характерезує сутність процесу 

управління ризиком.  

 

Етап 1 Виявлення передбачуванного ризику

Етап 2 Аналіз ризику

Етап 3 Вибір прийнятної альтернотиви

Етап 4 Вибір методів зниження негативів

Етап 5 Реалізація рішень
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1.3. Методи управляння економічними ризиками на підприємстві. 

 

Система управління ринком базується на економічній свободі 

підприємців. Правила та норми комерційної діяльності реалізуються шляхом 

встановлення норм, і відбувається функціонування податкової системи. Все 

інше залежить від інтересів виробників та споживачів та поведінки ринкових 

сил. Але висококонкурентне ринкове середовище ввібрало свободу багатьох 

учасників бізнесу. У цьому випадку інтереси одних людей можуть призвести 

до збитків для інших. Це означає, що підприємці продовжують стикатися з 

невизначеністю та неповною інформацією, а тому стикаються з більшими 

ризиками. 

Конкурентність підприємства проявляється у здатності успішно 

функціонувати і розвиватися на конкретному ринку. Тому управління та 

збереження його конкурентності на хорошему рівні необхідний постійний 

моніторинг та облік різних зовнішніх та внутрішніх факторів, . В управлінні 

ризиками існують різні методи управління зовнішніми та внутрішніми 

джерелами ризику. Важлива умова функціанування підприємства в умовах 

жорсткої конкуренції є здатність його керівництва формулювати дієву систему 

управління ризиками. 

Завдання управління ризиками розробка дії яки можно задіяти під час 

кризи і це дало б змогу подолати труднощі з мінімальними втратами. 

Об'єктами для ризик-менеджменту є фінансових відносин ризикові 

вкладення капіталу і т.інше.  

Основні функції суб'єкта ризик-менеджменту це: 

1. планування; 

2. організацію; 

3. мотивацію; 

4. контроль. 

Планування - це прогнозі імовірних втрат при здійсненні фінансово-

господарських операцій.  
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Організація це функція що полягає у створенні підрозділів, чи групп, для 

керування фінансовими ризиками. 

Мотивації це стимулювання зацікавленості у моніторингу ризикованості 

окремих операцій. 

Контроль це перевірка роботи зі зменшення ризиків та оцінка 

ефективності заходів з мінімізаціі ризиків.  

Мета ризик менеджменті це винайдеення рішення по мінімізації 

наслідків ризику та збільшення віддачи від діяльності обєкту. 

Послідовність розробки управління ризиками відображено на рис. 1.4.

Рис.1.4.Послідовність розробки політики управління ризиками [15] 

 

 

Оптімальна система ризик-менеджменту включає: 

Управління; 
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Ідентифікації і вимірювання; 

Супроводження. 

Управління ризиками базується на методах якісного та кількісного 

аналізу фінансових ризиків (рис.1.5.) 

 

Рис.1.5.Методи аналізу ризиків [15] 

 

Однозначного підходу до питання, як організувати управління ризиком 

на підприємстві не існує. Традиційного погляду це створення підрозду 

управління ризиком.  

Функції цїого підрозділу разробка і реалізації обраної стратегії розвитку 

підприємства. 

Найчастіше управління ризиком одного їз заступників вищого 

керівника, і створюється группа фахівців, в залежності від особливостей 

випадку, але здебільшого це напрямких: запобігання збиткам і зменшення 

збитків. 

Інший погляд – мінімізація та усунення ризиків це обов’яз кожного 

працівника.  

Аналіз практики ризик-менеджменту, показав, відсутність стандартної 

схеми управління ризиками.  

Ризик-менеджмент виконує наступні функції: 

Методи 
аналізу ризику

Якісний аналіз
Кількісний 

аналіз

Економіко-
статистичний 

метод

Розрохунково-
аналітичний 

метод

Екпертні 
методи

Аналогові 
методи
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- функція об'єкта управління  

- функція суб'єкта управління. 

Завдання ризик-менеджера – розробка і впровадження стратегії і 

принципів управління ризиком. 

Ідентифікація ризиків є одним з найбільш працемістких та найменш 

формалізованих етапів проведення ризик-менеджменту. Налічується понад 

десять систем класифікації ризиків та всередині цих систем класифікації 

кілька сотень форм ризиків. Якісна їх ідентифікація звичайними способами не 

формалізується. Експертний шлях якісної оцінки ризиків має суттєву 

передумову: повинна існувати достатня група кваліфікованих експертів, що 

володіють всією повнотою інформації про розвиток підприємства і про його 

економічне середовище. На стадії ідентифікації ризику виділяється перше 

гостре питання формування ефективної системи ризик-менеджменту: 

відсутній стандартизований підхід до якісної оцінки ризику, що є 

передумовою відповідної їх кількісної оцінки. Визначення кількості та 

важкості ризику супроводжується їх кількісним аналізом.. 

На етапі пошуку методів зменшення чи запобігання ризику 

застосовують різний фінансовий інструментарій. Він широко відомий, проте 

ефективність застосування цього інструментарію ґрунтується насамперед на 

ефективній системі ідентифікації та кількісної оцінки ризику. В умовах 

дефіциту фінансових ресурсів також важливим є і визначення пріоритетного 

напряму управління ризиком, що особливо актуально для підприємств 

України. Визначення кількісної межі застосування певних інструментів не є 

достатньо обґрунтованим. 

Таким чином, при побудові та функціонуванні фінансово-економічного 

механізму ризик-менеджменту підприємства постає низка проблем, що 

потребує комплексного вирішення. На думку автора, вихідною з цих проблем 

є нерозуміння ризику як дуалістичної економічної категорії, а відтак і 

однобокість підходів у побудові систем якісної та кількісної оцінки ризику як 

основи фінансово-економічного механізму відповідної системи менеджменту. 

Вихідним підґрунтям для формування ефективної системи ризик-
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менеджменту підприємства має стати формування ідеальної моделі 

виникнення ризику [2]. 

Розгляд результатів застосування пропонованої системи фінансово-

економічного механізму ризик-менеджменту дає змогу констатувати значне 

зменшення інтегрального критерію ризику за всіма показниками. Крім того 

підприємство досягає зростання фінансових результатів діяльності і 

поліпшення фінансового стану, що перевірено ретроспекцією аналізованих 

даних [7]. 

Загальні підходи до управління ризиком, розглянуті в рис. 1.6. 

 

 

 

Рис.1.6. Заходи з підвищення ефективності менеджменту в умовах 

ризику [2] 

 

Розгляд результатів застосування пропонованої системи фінансово-

економічного механізму ризик-менеджменту дає змогу констатувати значне 

зменшення інтегрального критерію ризику за всіма показниками. Крім того 

підприємство досягає зростання фінансових результатів діяльності і 
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поліпшення фінансового стану, що перевірено ретроспекцією аналізованих 

даних [7]. 

Сукупність методів (можливих дій та заходів) щодо управління ризиком 

прийнято поділяти на кілька груп (рис. 1.7). 

На організаційному рівні статус управління ризиками покращується у 

багатьох акціонерних товариствах, посада директора з управління ризиками 

була введена до складу ради директорів, і менеджери з ризиків не повинні 

обмежуватися питаннями безпеки в рамках законодавчих вимог . Комплексна 

стратегія управління ризиками повинна не тільки маніпулювати технічними 

ризиками, а й маніпулювати економічними, політичними, правовими та 

екологічними складовими ризику. 

 

 

Рис.1.7. Методи щодо управління ризиком [8] 

 

Висновок: у першому розділі розглянули сутність ризику його види а 

також методи щодо управління ризиками. Як бачимо ризик є невідємною 

чистиною будь якої підприємницької, фінансової та іншої бізнесової 

діяльності і супроводжуєь від початку заснування любої організаціі до її 

закритя. Тому розробка і вровадження методів управління ризиками, а також 

їх аналіз є актуальним та дуже важливим бізнесовим інструментом. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ НА ПРИКЛАДІ АТ   

«ГІДРОСИЛА» 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

 

 

ПАТ «Гідросила» - завод з виробництва насосів шестеренних, входить 

до складу «Гідросила Груп». Сьогодні «Гідросила Груп» - найбільший 

виробник гідравлічних силових машин и компонентів гідросистем на території 

країн СНД. 

14 лютого 1930 року Президією Єлисаветградської міської ради у 

м. Єлисаветграді створено Єлисаветградське міське товариство соціального 

забезпечення «Допомога» механічно-слюсарна майстерня, яке 24 жовтня 

1932 року перейменовано в ливарно-механічний завод ім. 15-річчя Жовтня. В 

1935 році завод змінив назву на Кіровський ливарно-механічний завод 

ім. 15-річчя Жовтня і був переданий в підпорядкування добровільного 

товариства землевпорядкування єврейських трудящих «ТЗЕТ». З 11 вересня 

1938 року завод перепідпорядковано до сектору Державної промисловості 

(Наркомзем УРСР). У 1939 році завод отримав назву Кіровський ливарно-

механічний завод ім. 15-річчя Жовтня. 

До 1956 року Кіровський ливарно-механічний завод ім. 15-річчя Жовтня 

працював як ремонтне підприємство. В 1955 році підприємством було 

запроваджено виробництво водяних та масляних насосів до дизельних 

двигунів. З 13 лютого 1956 року підприємство отримало назву 

Кіровоградський агрегатний завод. Таким чином підприємство почало 

розвиватись як спеціалізоване підприємство по виробництву гідроагрегатів 

для сільськогосподарських, шляхобудiвельних та інших мобільних машин, а у 

1958 році на заводі запроваджено виробництво насосів шестеренних та був 

випущений перший насос шестеренний.  

З 8 вересня 1969 року Кіровоградський агрегатний завод перейменовано 

в Кіровоградський завод тракторних гідроагрегатів ім. ХХV з’їзду КПРС, а 
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11 квітня 1983 року у Кіровоградський завод гідравлічних силових машин ім. 

ХХV з’їзду КПРС (Кіровоградський завод «Гідросила»). 

З прийняттям Україною незалежності та проведенням 

загальнодержавної приватизації державних підприємств, відповідно до Указу 

Президента України "Про корпоратизацію підприємств" та Положення про 

порядок корпоратизації, а також Наказу Мінмашпрому, 4 березня 1994 року на 

базі державного Кіровоградського заводу "Гiдросила" створено Відкрите 

акціонерне товариство "Гiдросила". Була проведена перереєстрація 

підприємства, здійснено оцінку майна підприємства з метою формування 

статутного фонду ВАТ "Гiдросила" та зареєстрований перший випуск цінних 

паперів товариства які реалізовано громадянам України. У 2011 році ВАТ 

"Гiдросила" було перейменовано на Публічне акціонерне товариство 

«Гідросила». 

Згідно до Статуту Товариства, метою його створення є отримання 

прибутку від діяльності товариства, об’єднання матеріальних і фінансових 

ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення економічної, 

технологічної та постачальницько-збутової діяльності, задоволення потреб 

підприємств всіх форм власності та громадян в продукції та послугах 

товариства шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності 

(Додаток 2). 

Місцезнаходження товариства (юридична та фактична адреси) 25006, 

Україна, місто Кропивницький (Кіровоград), вулиця Братиславська, 

будинок 5. Підприємство розташоване в обласному центрі центральної 

частини України через який проходить більшість стратегічних транспортних 

шляхів країни та який є рівномірно віддаленим від інших міст держави. Таким 

чином місце розташування підприємства є вигідним для налагодження 

партнерських стосунків для постачальників та споживачів. 

В реаліях сьогодення, місією підприємства є задоволення потреб ринку 

гідрообладнання, шляхом його розробки, виробництва з використанням 

високоефективних технологій, кваліфікованого персоналу, на основі розвитку 

традицій підприємства в області новацій, якості, культури і взаємовідносин 
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між людьми. 

Щодо управління, то вищим органом управління товариством є Загальні 

збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік і визначають 

основні напрями діяльності акціонерного товариства. Захист прав акціонерів 

та контроль діяльності правління (виконавчого органу) здійснює Спостережна 

рада. А вже саме правління, роботою якого керує Голова правління – 

Генеральний директор, і здійснює управління поточною діяльністю 

товариства. Детальніша організаційно-управлінська структура АТ 

«Гідросила» приведена на рисунку (див. рис. 2.1, Додаток А). Вона є лінійно-

функціональною і це забезпечує умови високої оперативності управління. 

Стратегія розвитку АТ «Гідросила» полягає в наступному: 

1) безперервне зростання і удосконалення підприємства, пошук та 

впровадження самих ефективних бізнес-процесів; 

2) розвиток професійних знань, моральних та духовних якостей 

співробітників;  

3) удосконалення корпоративних відносин, створення максимально 

комфортних умов праці; 

4) постійне підвищення рівня соціального захисту співробітників 

підприємства. 

Асортимент продукції, що виготовляється на АТ «Гідросила»: Насоси 

шестеренні серії Г; Насоси шестеренні серії УНІВЕРСАЛ; Насоси і 

гідромотори шестеренні серії К; Насоси шестеренні серії Т; Насоси шестеренні 

серії N; Насоси шестеренні серії G; Насоси шестеренні НМШ; Насоси 

шестеренні серії MASTER; Насоси шестеренні серії ANTEY; Насоси 

шестеренні інші; Система FAN DRIVE в комплектації з насосом шестеренним. 

У таблиці 2.1. Додато Б приведений аналіз випуску та реалізації 

продукції АТ «Гідросила» по видам у 2017-2019 роках. Відповідно наведеним 

даним є типи продукції обсяг виробництва та реалізації яких зростає, а саме: 



30 

 

Така динаміка спаду по окремим видам продукції пов’язана із зміною 

попиту на ринку гідрообладнання. Зростає попит на більш сучасні та якісні 

насоси. На АТ «Гідросила» це насоси серії К, насоси серії майстер, комплекти 

FAN DRIVE.  

У таблиці 2.2 розглянемо структуру випуску та реалізації продукції 

підприємства, щоб розуміти яку частку в загальному обсязі займають окремі 

види продукції. 

Дані у таблиці 2.2 та їх схематичне відображення на рисунку 2.2. 

вказують на те, що основну частку виробництва продукції підприємства є 

насоси серії Майстер (43% у 2017 році). Частка у обсягах реалізації у 2017 році 

становить 52%. Насоси шестеренні серії MASTER виробляються для 

гідросистем з номінальним тиском 16МПа і 20МПа. Оптимальне 

конструкційне рішення і сучасні конструкційні матеріали забезпечують 

стабільний ККД. 

Таблиця 2.2 

Структура випуску та реалізації продукції АТ «Гідросила», % 

Найменування 

продукції 

Реалізація Випуск 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Всього по ПАТ 100 100 100 100 100 100 

Насоси шестеренні серії Г 7,6 4,7 7,7 7,7 7,8 5,1 

Насоси шестеренні серії 

УНІВЕРСАЛ 
22,7 9,9 20,0 25,0 23,2 13,7 

Насоси і гідромотори 

шестеренні серії К 
1,3 2,3 1,7 1,2 1,5 2,0 

Насоси шестеренні серії Т 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Насоси шестеренні серії N 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 

Насоси шестеренні серії G 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

Насоси шестеренні НМШ 2,6 3,5 3,7 2,8 3,5 3,5 

Насоси шестеренні серії 

MASTER 
41,6 56,0 43,5 38,5 39,3 52,0 

Насоси шестеренні серії 

ANTEY 
23,0 22,5 22,3 23,3 22,9 22,4 

Насоси шестеренні інші 0,4 0,4 0,6 0,7 1,2 0,8 
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Рис. 2.2. Структура випуску продукції АТ «Гідросила» по видам у 

2017 році 

 Компанія забезпечена наступним обсягом обладнання: 

- металорізальні верстати - 846 шт .; 

- термічне обладнання - 34 шт. 

- ливарне обладнання - 116 шт. 

- ковальсько пресове - 82 шт. 

- нестандартне - 176 шт. (випробувальні стенди, верстати для 

нарізки різьблення власного виготовлення і мийні машини). 

Наявність такого обсягу обладнання дозволяє забезпечити замкнутий 

цикл обробки деталей і звести до мінімуму покупні вироби. З покупних 

виробів можна відзначити металовироби та гумово-технічні вироби. 

Виробничі площі становлять ≈ 29000 м2. Вся продукція проходить 

обов’язкові випробування.  

За останні вісім років виконано переоснащення токарної групи верстатів 

виробництва шестерень закуплено 21 одиниць токарних ОЦ, також придбано 

12 одиниць фрезерних верстатів з ЧПЗ, 1 шліфувальний верстат з ЧПЗ, 1 

одиниця зубофрезерного верстата з ЧПЗ. Ливарне виробництво теж 

модернізовано шляхом придбання трьох роботизованих ливарних комплексів 

лиття під високим тиском, п’ятьох не роботизованих машин лиття під високим 

тиском і однієї машини лиття під низьким тиском.  

Тому на підприємстві планомірно ведуться роботи в галузі 
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технологічних інновацій та переоснащення верстатного парку. За останні роки 

в роботу запущено ряд високоточного сучасного обладнання провідних 

західних і вітчизняних виробників: дванадцять обробних центрів, обладнання 

з обробки шестерень, координатно-розточні і торце-круглошліфувальні 

верстати, машини для лиття під високим тиском. Велика увага приділяється 

власному верстатобудуванню, інвестиції в яке виросли вчетверо. Розробка та 

виготовлення верстатів власними силами в першу чергу використовується для 

нарощування потужностей діючого виробництва та освоєння нових виробів 

[Error! Reference source not found.].  

На виробництві застосовуються стандарти ISO 9001, системи якості, 

працюють принципи ощадливого виробництва, автомобільний стандарт якості 

IATF 16949. Все це в комплексі дозволяє забезпечити виробничі потужності 

для випуску 1,2 млн. насосів на рік. 

На сучасному етапі свого розвитку АТ «Гідросила» характеризується 

розширенням номенклатурного ряду продукції, підтримкою високої якості і 

подальшими перспективами, що безпосередньо пов'язані з 

використовуваними технологіями і парком устаткування. 

ПАТ «Гідросила» є експортером в такі країни як Азербайджан, 

Аргентина, Вірменія, Болгарія, Білорусь, Китай, Естонія, Німеччина, Греція, 

Сянган (Гонконг), Угорщина, Іран, Італія, Казахстан, Латвія, Литва, Малайзія, 

Монголія, Молдова, Пакистан, Польща, Російська Федерація, Саудівська 

Аравія, Словаччина, В'єтнам, Іспанія, Швейцарія, Таджикистан, ОАЕ, 

Туреччина, Туркменія, Єгипет, США, Узбекистан [Error! Reference source 

not found.].  

«Гідросила» - «розкручений» на пострадянському просторі бренд, який 

активно завойовує ринки Західної та Східної Європи, Азії та Південної 

Америки. Підприємство постійно вивчає тенденції ринку гідрообладнання. 
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Відповідно в якості основних тенденцій розвитку світового 

гідрообладнання, зокрема шестеренних насосів і гідромоторів можна 

відзначити наступні: 

- підвищення робочого тиску до 30 Мпа; 

- розширення номенклатури продукції, що випускається; 

- поліпшення експлуатаційних показників: зниження шуму, 

енергозбереження шляхом підвищення ККД гідромашин, забезпечення 

екологічної безпеки шляхом повного виключення зовнішніх витоків і 

застосування екологічно чистих робочих рідин, підвищення надійності, в 

тому числі за рахунок поліпшення очищення робочих рідин і установки 

діагностичних засобів, спрощення ремонтно-відновлювальних робіт, в 

тому числі за рахунок поставки запасних частин і змінних блоків; 

- всеосяжна уніфікація параметрів і розмірів (стандарти ISO), починаючи 

від канавок під ущільнення і закінчуючи параметрами, габаритними і 

приєднувальними розмірами всіх гідровузлів і комплектуючої електроніки; 

- інтенсивне зрощення гідроприводів з електронними системами 

управління, застосування «інтелектуальних» насосів дозволяє забезпечити 

виконання індивідуальних вимог замовника; полегшити управління; 

підвищити швидкодію; забезпечити діагностику несправностей; 

- підвищення якості на основі сертифікації виробництва по ISO 9000 і 

стандартизації методів випробувань; 

- підвищення безпеки, в тому числі за рахунок використання європейських 

нормативних документів EN 292 і EN 982; 

- широке використання комп'ютерного проектування і випробувань добре 

ідентифікованих комп'ютерних моделей; 

- удосконалення техобслуговування, в тому числі шляхом створення мережі 

«гарячих ліній», які працюють цілодобово. 

Продукція АТ «Гідросила» представлена широким спектром насосів 

шестеренних, що дозволяє забезпечити потреби ринку як по масовим насосам, 

так і по насосам малих серій. До характерних для АТ «Гідросила» переваг на 

ринку гідрообладнання відносять наступні: 

1) широка мережа гарантійно-сервісних центрів; 
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2) єдина цінова політика в дилерській мережі; 

3) наявність декількох брендів, з традиційних видів продукції, для 

збільшення частки ринку і цінової конкуренції; 

4) низькі ціни щодо цін світових виробників; 

5) наявність регіональних складів в основних центрах розподілу 

запасних частин в СНД; 

6) широка дилерсько-дистриб'юторська мережа, планування обсягів 

закупівель збутовою мережею; 

7) участь в топових профільних виставках в СНД і країнах далекого 

зарубіжжя; 

8) багаторічні досвід співпраці з конструкторськими службами заводів 

"комплектації"; 

9) відбувається постійне навчання сервісних фахівців; 

10) електронна система отримання заявки від дилерської мережі; 

11)  наявність сторінок компанії в соціальних мережах. 

Насоси поставляються як на ринок комплектації так і на ринки експлуатаціі. 

Ринок комплектації (первинний ринок) – це ринок, на якому основним 

споживачем виступає виробник кінцевого продукту, а саме заводи, які 

виробляють сільськогосподарські машини, будівельну техніку та дорожню 

техніку. Основні споживачі – це конвеєрні заводи, такі як Мінський 

тракторний завод (МТЗ), Мінський моторний завод (ММЗ), Петербурзький 

тракторний завод (ПТЗ), Харківський тракторний завод (ХТЗ), 

ТОВ «Амкадор», ТОВ «Гомсельмаш». 

Ринок експлуатації (вторинний ринок) – це ринок запасних частин до 

сільськогосподарських машини, будівельної та дорожньої техніки, а також 

іншого обладнання. 

Для ефективної діяльності кожне підприємство повинне володіти 

інформацією про своїх конкурентів, а також знати особливості зовнішнього 

оточення компанії. Тому на даному етапі роботи доцільно розглянути це 

питання. 
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На глобальному рівні конкуренція проходить між 8-10 найбільшими 

виробниками (Rexroth, Parker, Сoncentric, Turolla, Casappa, Shimadzu та ін.), які 

працюють в основному на первинному ринку (ринку комплектації).  

Інші виробники мають або обмежений асортиментний ряд або 

конкурують на регіональних ринках. 

Лідери світового ринку шестеренних насосів: Rexroth (Німеччина), 

Parker (США),  Casappa (Італія), Сoncentric (США), Hema (Туреччина), Turolla 

(Danfoss Group) (Італія), Marzocchi (Італія), Interpump (Італія). 

Основні конкуренти ПАТ «Гідросила»: Vivolo (Італія); Bondioli & Pavesi 

(Італія); KAZEL (Туреччина); Caproni (Болгарія); ЖМЗ (Білорусь); OMFB 

(Італія); Jihostroj (Чехія); Hesper  (Румунія); ВАЗ (Україна). 

Вторинний ринок НШ (ринок експлуатації) перенасичений. 

Виробництво шестеренних насосів в алюмінієвому прокаті фрагментовано 

між численними виробниками. Ринок Європейського регіону становить 

близько 220 тис. вузлів. 

Casappa - найбільший постачальник з 50% часткою ринку. Також на 

ринку присутні більш дешеві бренди: Caproni, Hesper, VIVOIL та ін.  

Відповідно до таблиці 2.1. позиціонування насосів шестеренних ПАТ 

«Гідросила» характеризується наступним чином: 

- Продукція від перевіреного постачальника - виробника гідравлічних 

силових машин і компонентів гідросистем для всіх видів мобільних машин з 

більш ніж 50 річним досвідом виробництва (досвід, технології); 

- Можливість комплектації гідросистеми компонентами від одного 

виробника  постачальника; 

- Гнучка система «за бажанням клієнта» конфігурації продукту; 

- 100% продукції проходить приймально-здавальні випробування; 

 

 

Таблиця 2.3 

Порівняльний аналіз конкурентних переваг АТ «Гідросила» з 

конкурентами 
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№ 

п/п Показник 
АТ 

«Гідросила» 

Vivolo 

(Італія) 

KAZEL 

(Туречиина) 

Jihostroj 

(Чехія) 

1. Лідируючі позиції на ринку + + + + 

2. Повний цикл виробництва 

Від ливарних 

заготовок до 

пакування 

⸻ ⸻ ⸻ 

3. 
Гнучка система 

конфігурації продукту 
+ + ⸻ + 

4. Гарантійний термін 24 місяці 12 місяців 12 місяців 12 місяців 

5. 

Відсоток продукції, яка 

проходить приймально-

здавальні випробування 

100% 50% 80% 90% 

6. Досвід виробництва, років 88 років 33 роки 68 років 20 років 

7. 

Упаковка та маркування 

забезпечує захист від 

підробок 

+ + +/- + 

- Гарантійний термін - 24 міс. (Збільшений в 2 рази в порівнянні з 

конкурентами); 

- Система менеджменту якості на підприємстві сертифікована на 

відповідність стандарту ISO 9001-2015; 

- Торгуючі організації, кінцевий споживач (ринок Експлуатації); 

- Продукція від провідного в Східній Європі виробника гідравлічних 

силових машин і компонентів гідросистем для всіх видів мобільних машин 

(МАЗ, МТЗ, ПТЗ, ЧТЗ, ХТЗ, Гомсільмаш, Ростсельмаш і ін.) з більш ніж 50 

річним досвідом виробництва (досвід, технології); 

- Широкий асортимент гідромашин; 

- Сприймається якість і зовнішній вигляд і упаковка продукту не 

поступається європейським виробникам; 

- Можливість ідентифікації протягом усього терміну експлуатації 

(маркування інформації про виробника і дату випуску). Упаковка та 

маркування відрізняє від аналогів і забезпечує захист від підробок; 

- Наявність регіональних складів і широка розподільна мережа в 

основних центрах розподілу в СНД. 

Основним конкурентом АТ «Гідросила» по випуску гідромашин на 

внутрішньому ринку є ТОВ «ВАЗ». ТОВ «ВАЗ» у січні 2008 року ВАТ 

«ВЗТА» перетворене в Групу компаній "Вінницький Агрегатний завод". До 

складу ГК "Вінницький агрегатний завод" увійшли: ТОВ "Вінницький 

агрегатний завод" - виробництво шестеренних і секційних насосів, 
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гідромоторів. ТОВ "Торговий дім "Вінницький агрегатний завод" - продажі і 

маркетинг. Уся продукція проходить 100%-е випробування, контроль і 

підтверджується сертифікатами якості. У рамках виробничої кооперації 

підприємство співпрацює з фірмами далекого зарубіжжя. Зроблена продукція 

відповідає світовим стандартам якості завдяки висококваліфікованим кадрам, 

сучасному устаткуванню і технологіям, які дозволяють виготовляти 

продукцію широкої номенклатури. 

Дослідивши особливості ринкового оточення АТ «Гідросила» можемо 

зробити висновок, що успіх компанії на ринку гідравліки визначають – 

наявність повного циклу виробництва, оптимальне співвідношення «ціна-

якість» та оперативні терміни поставки готової продукції до 30 днів. 

Досліджуючи діяльність машинобудівного підприємства, слід також 

з’ясувати, якими системами планування ресурсів (ERP-системи) воно 

забезпечене. Так на АТ «Гідросила» після 11 років експлуатації ERP-системи 

BAAN IV перейшли на нову версію системи Infor LN (BAAN 6.1).  

Значне розширення асортименту продукції, глобальна технічна 

модернізація, збільшення клієнтської бази, підвищення вимог до якості 

продукції, поставило необхідність модернізації виробничих і логістичних 

бізнес-процесів, інформаційного забезпечення та автоматизації процесів. З 

метою підвищення ефективності бізнесу було прийнято рішення оновити ERP-

систему і паралельно оптимізувати бізнес-процеси. Проект виконаний силами 

власної ІТ-служби та ключових користувачів за підтримки RBC Group, яка 

забезпечила навчання фахівців нової функціональності, вирішення складних 

питань і технічну підтримку проекту. 

В рамках проекту було забезпечено автоматичне перенесення 

нормативно-довідкової інформації на нову платформу, включаючи дані 

планування, виробничі специфікації і технологічні маршрути, перероблена 

інтеграція з системою бухгалтерського обліку 1С, BI-система QlikView 

підключена до нового джерела даних. В рамках проекту були оптимізовані 

бізнес-процеси: ведення нормативно-довідкової інформації; конструкторсько-

технологічне забезпечення виробництва; планування продажів, виробництва, 

запасів і закупівель; оперативне управління виробництвом; управління 
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матеріальними потоками; управління закупівлями; управління продажами; 

облік виробничих витрат. 

Використання нової платформи дозволило: значно підвищити зручність 

роботи користувачів завдяки сучасним можливостям інтерфейсу; підвищити 

точність у плануванні замовлень з точністю до секунд; використовувати нові 

можливості календарного планування та моделювання виробничих ситуацій; 

розмітки замовлень від продажів до закупівель; управління субпідрядом і 

ланцюгами поставок; конфігурування варіантів виконання типової продукції 

[21]. 

Загалом Infor ERP LN є системою в якій вперше з’явився виділений блок 

SSA Leanware, який використовується для управління ресурсно-

оптимізованим («lean») виробництвом, покращена функціональність 

управління складальними лініями для різних типів виробництва, 

перевезеннями, ремонтами протягом усього життєвого циклу виробів і 

реєстрації трудовитрат персоналу [50]. 

Тож, на АТ «Гідросила» функціонує оновлена система управління 

підприємством, яка значно покращила і ведення бухгалтерського обліку і 

технологічні процеси. 
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2.2.     Аналіз фінансово-єкономічної діяльності АТ «Гідросіла» 

 

 Проаналізуємо основні фінансові показники діяльності АТ «Гідросила» 

за період 2017…2019 рр, особливо звернемо увагу на баланс доходів, 

собівартості та заробітьної плати. Показники зводемо в таблицю 2,4 

Таблиця 2.4 

Показники діяльності АТ «Гідросила» за 2017-2019 рр., тис. грн. 

Показники 2017 2018 2019 

Відхилення Відхилення Відхилення 

2017-2018 2018-2019 2017-2019 

+/- % +/- % +/- % 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

519383,0 571227,0 504941,0 +51844,0 +10,0 -66286,0 -11,6 -14442,0 -2,8 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт), 

у т. ч.: 

422279,0 470239,0 433102,0 +47960,0 +11,4 -37137,0 -7,9 +10823,0 +2,6 

− матеріальні 

витрати 
313043,0 356339,0 297537,0 +43296,0 +13,8 -58802,0 -16,5 -15506,0 -5,0 

− витрати на 

оплату праці 
96404,0 116330,0 118466,0 +19926,0 +20,7 +2136,0 +1,8 +22062,0 +22,9 

− відрахування 

на соціальні 

заходи 

21119,0 25384,0 25852,0 +4265,0 +20,2 +468,0 +1,8 +4733,0 +22,4 

Амортизація 29440,0 30623,0 32214,0 +1183,0 +4,0 +1591,0 +5,2 +2774,0 +9,4 

Чистий прибуток 

(збиток) 
50955,0 10633,0 728,0 -40322,0 -79,1 -9905,0 -93,2 -50227,0 -98,6 

 

Як ми бачемо з таблиці 2.3 чистий прибуток зменьшується, а 

собівартість продукции зростає, також зростає заробітна плата при цьому 

чисельність персоналу зменьшується. 

Фінансовим стан це можливість підприємства здійснювати свою 

фінансу діяльність.  

Гарній фінансовий стан підприємства є основною умовоюйого 

успішного функціанування і розвитку.  
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Проведення фінансового аналіз підприємства дозволяє з’ясувати, за 

якими напрямами потрібно діяти, для зниження втрат.  

За допомогою табл. 2.4 (Додато В) вивчимо зміни в складі, структурі 

активів та пасивів підприємства.  

За даними табл. 2.4 бачимо, в активі балансу сталися такі зміни. Вартість 

необоротних активів підприємства за 2017-2019 збільшилась на 5799,0 тис. 

грн. (2,3%), а вартість оборотних активів збільшилася на 15573,0 тис. грн. 

(7,7%).  

Збільшення вартості необоротних активів є позитивною тенденцією, що 

свідчить про поліпшення матеріально-технічної бази підприємства. 

Щодо структури пасиву то зменшилася питома вага власного капіталу і 

цільового фінансування на 1,6 пунктів і відповідно виросла питома вага 

зобов’язань на 1,6 пунктів. Це є негативною тенденцією, бо ставить 

підприємство в більшу залежність від зовнішніх джерел фінансування. 

Слід зауважити, що за період 2017-2019 рр. згідно даних Фінансового 

звіту підприємства (ф. 1-м) збільшилася дебіторська заборгованість на 299,0 

тис. грн. (18,5%). Таке збільшення спричинило негативний вплив на рівень 

ліквідності підприємства. 

 Збільшення вартості необоротних активів є позитивною тенденцією, що 

свідчить про поліпшення матеріально-технічної бази підприємства. 

Щодо структури пасиву то зменшилася питома вага власного капіталу і 

цільового фінансування на 1,6 пунктів і відповідно виросла питома вага 

зобов’язань на 1,6 пунктів. Це є негативною тенденцією, бо ставить 

підприємство в більшу залежність від зовнішніх джерел фінансування. 

Слід зауважити, що за період 2017-2019 рр. згідно даних Фінансового 

звіту підприємства (ф. 1-м) збільшилася дебіторська заборгованість на 299,0 

тис. грн. (18,5%). Таке збільшення спричинило негативний вплив на рівень 

ліквідності підприємства. 

Кредиторська заборгованість протягом вказаного періоду збільшилася 

майже вдвічі (на 1 236,4 тис. грн.), що є в цілому негативною тенденцією. 
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У поточних зобов’язаннях підприємства протягом вказаного періоду 

найбільшу питому вагу займають короткострокові кредити банків – відповідно 

78,7% в 2017. та 98,2% у 2018 рр. 

Про недоліки в роботі підприємства свідчить наявність дебіторської і 

кредиторської заборгованості. Для стійкого фінансового стану необхідно, щоб 

темпи зростання дебіторської та кредиторської заборгованості 

врівноважували один одного, або в крайньому випадку темпи зростання 

дебіторської заборгованості перевищували темпи зростання кредиторської 

заборгованості. Як бачимо, на підприємстві ця умова виконнується в 2017-

2018 рр., а в 2019 р. кредиторська заборгованість помітно перевищує 

дебіторську.  

Скорочення дебіторської заборгованості це позитивний маркер якщо це 

скорочення періоду її погашення, але якщо це повьязано зі скороченням 

відвонтаження це негативний маркер для підприємства 

Більш детально цей момент буде висвітлений під час аналізу показників 

ліквідності підприємства та його ділової активності. 

Для вивчення структурних змін необхідно додатково визначити питому 

частку кожного виду майна в загальній валюті балансу і вивчити причини змін 

структури майна і джерел його утворення. З цією метою необхідно 

розрахувати такі відносні показники [36, с.59]. 

1. Середній розмір основних засобів, тис. грн. (ОЗ ) – це середній розмір 

основних засобів підприємства протягом звітного періоду: 

ОЗ =
.

2

)4.3.(1010.1. гргррФ 

(2.1) 

2017 р. ОЗ  = (158639+159931)/2 = 159285 

2018 р. ОЗ   = (159931+189629)/2 = 174780 

2019 р. ОЗ   = (189629+179501)/2 = 184565 

   

2. Фондоозброєність, тис.грн. / чол. (Фо) – це показник середньорічної 

вартості основних фондів підприємства до середньоспискової чисельності 

працюючих протягом звітного періоду: 

Фо.= Фр / Ф. ч.р (середнє значення) (2.2) 
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2017 р. Фо = 519383/1128 = 460,44  

2018 р. Фо = 571227/1117 = 511,39 

2019 р. Фо = 504941/1019 = 495,52 

 

3. Фондовіддача основних фондів, грн. / грн. (Фв) – показник отриманого 

доходу, від реалізації продукції,: 

Фв  = Ф. о.д / Ф.р.р (середнє значення) (2.3) 

 

2017 р. Фв = 519383/159285 = 3,26  

2018 р. Фв = 571227/174780 = 3,27 

2019 р. Фв = 504941/184565 = 2,73 

 

4. Частка основних засобів в активах (Ч о.з.) – це частина, інвестованих 

коштів в основні засоби. Розраховується як відношення первісної вартості 

основних засобів до активів підприємства: 

Ч о.з. = Ф.і (гр. 4) / Ф.о (гр.4) (2.4) 

2017 р. Ч о.з.= 389223/455974 = 0,85 

2018 р. Ч о.з.= 440088/508365 = 0,86 

2019 р. Ч о.з. = 447367/477346 = 0,93 

 

5. Коефіцієнт зносу основних засобів (Кзн.о.з.) – показник рівеня 

фізичного ізносу основних фондів. Є відношенням зносу основних засобів 

допервісної вартості основних засобів:  

Кзн.о.з  = Ф. з.о (гр. 4)/ Ф. д.в (гр. 4) (2.5) 

 

2017 р. Кзн.о.з. = 229292/389223 = 0,58 

2018 р. Кзн.о.з. = 250459/440088 = 0,56 

2019 р. Кзн.о.з. = 267866/447367 = 0,60 

 

6. Коефіцієнт оновлення основних засобів (Кон.о.з.) – показує рівень 

фізичного оновлення основних фондів. Розраховується як відношення 
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збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів до первісної 

вартості основних засобів на кінець року: 

Кон.о.з = Ф.п.в. / Ф. п.в.р.(гр.4) (2.6) 

 

2017 р. Кон.о.з.= (389223-363364)/389223 = 0,07 

2018 р. Кон.о.з.= (440088-389223)/440088 = 0,11 

2019 р. Кон.о.з.= (447367-440088)/ 447367 = 0,02 

 

7. Коефіцієнт мобільності активів (К моб.) – означає кількість коштів  на 

одиницю необігових: 

      К моб.= Ф. № 1, р. 1195 (гр. 4) + р. 1200 (гр. 4) / Ф. № 1, р. 1095 (гр. 

4)(2.7) 

 

2017 р. К моб.= (203148+0)/252826 = 0,80  

2018 р. К моб.= (243827+0)/264538 = 0,92 

2019 р. К моб.= (218721+0)/258625 = 0,84
 

 

Рекомендований рівень Кмоб. 5. У нашому випадку розрахунки 

показують, що за період 2014-2016 рр. цей показник не відповідає 

нормативному значенню. 

Отримані результати відображено у табл. 2.5., рис. 2.2. 

Дані табл. 2.5 свідчать про збільшення розміру основних фондів на 

підприємстві протягом 2017-2019 рр. Так, в 2017 р. їх обсяг складав 159285 

тис. грн. У 2019 р. він зріс на 184565 тис. грн. та склав 2 5280 тис. грн., що є 

позитивним моментом. 

За вказаний період зросла фондоозброєність на підприємстві відповідно 

на 35,08 тис. грн./ чол. порівняно з 2017 р., що підвищує рівень механізації та 

автоматизації праці на підприємстві. 

В той же час, рівень фондовіддачі в 2019 р. є нижчим за відповідний 

показник 2017 р. на -0,53 грн./грн.. Це свідчить про зменьшення ефективності 

використання  основних засобів виробництва на АТ «Гідросила». 

Таблиця 2.5 
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Показники майнового стану підприємства за 2017-2019 рр. 

№ 

з/п 
Назва показника 

Умовне 

позна-

чення 

2017 2018 2019 

Відхилення, +/− 
Нормативне 

значення 
2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2019 

1. 
Середня величина 
основних засобів, 

тис. грн. 
ОЗ  

15928

5 

17478

0 
184565 15495 9785 25280 Збільшення 

2. 
Фондоозброєність
, тис.грн. / чол. 

Фо 
460,4

4 
511,3

9 
495,52 50,95 -15,87 35,08 Збільшення 

3. 
Фондовіддача 

основних фондів 
Фв 3,26 3,27 2,73 0,01 -0,54 -0,53 Зменшення 

4. 
Частка основних 

засобів в активах 
Ч о.з. 0,85 0,86 0,93 0,01 0,07 0,08 

Зменшення за 

умов незмінних 

або зростаючих 
обсягів 

реалізації 

5. 
Коефіцієнт  зносу 

основних засобів 
Кзн.о.з. 0,58 0,56 0,6 -0,02 0,04 0,02 Зменшення 

6. 

Коефіцієнт 

оновлення 

основних засобів 

Кон.о.з. 0,07 0,11 0,02 0,04 -0,09 -0,05 

Збільшення за 
умов 

виключення 

інфляційного 
фактора 

7. 

Коефіцієнт 

мобільності 

активів 

К моб. 0,8 0,92 0,84 0,12 -0,08 0,04 

Збільшення;реко

мендований 

рівень 

Кмоб.  5 

 

 

 

Рис. 2.2. Показники оцінки майнового стану АТ «Гідросила» за 2017-2019 рр. 

Згідно з розрахунком коефіцієнта зносу основних засобів бачимо, що за 

три звітних періоди він збільшився, оскільки зменьшується первісна вартість 

основних засобів та знижується їх технічний рівень. Значення цього 

коефіцієнта в 2019 році є 0,6 – що є негативним явищем та свідчить про 
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недостатній рівень оновлення матеріально-технічної бази підприємства в 2019 

р і є максимальним показником. 

Відповідність основних засобів науково-технічним досягненням 

формується у процесі їх оновлення. Коефіцієнт оновлення на кінець 2019 р. – 

0,02, зменьшівся порівняно з 2017 р. та 2018 р., а це свідчить про вищій рівень 

зносу засобів і про їх гірший технічний стан, що є одним з проявів 

виробничого ризику. 

Отже, для збільшення ефективності використання основних засобів 

підприємства необхідно постійно здійснювати реставрацію застарілих засобів, 

обладнання, закуповувати нові машини та засоби праці, які значно 

покращують ефективність праці, умови праці та, як наслідок, обумовлюють 

значні позитивні зрушення в господарській діяльності підприємства. 

Платоспроможність – це здатність повністю виконати свої обов’язки за 

платежами, мати в наявності грошові кошти, необхідні та достатні для 

виконання цих обов’язків.  

Для визначення платоспроможності підприємств застосовують 

коефіцієнти ліквідності [27, с. 223].  

Ліквідність – характеристика здатності окремих видів активів бути 

швидко конвертованими в грошову форму без втрати своєї поточної вартості 

в умовах наявної кон’юнктури ринку [27, с. 226]. 

Поняття «ліквідність» і «платоспроможність» є взаємопов'язаними. Від 

рівня ліквідності підприємства залежить його платоспроможність. Разом з 

тим, ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і 

перспективний. Побудуємо баланс ліквідності підприємства (табл. 2.6, 2.7). 

Для проведення аналізу актив і пасив балансу групуються по ступені: (1) 

зменшення ліквідності (актив); (2) терміновості оплати (погашення) (пасив). 

 

Таблиця 2.6 

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн. 

№ 

з/п 
Групи активів 

Умовне 

позначення 

Сума рядків 

балансу 
2017 2018 2019 

1 Високоліквідні 1A  Р1160-Р1165 4003 342 2573 

2 Швидколіквідні 2A  Р1125-Р1155 122857 154604 120185 
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3 Повільноліквідні  3A  Р1100, Р1190 76288 88881 96135 

4 Важколіквідні 4A  Р1095 252826 264538 258625 

 БАЛАНС 455974 508365 477518 

№ 

з/п 
Групи зобов'язань 

Умовне 

позначення 

Сума рядків 

балансу 
2017 2018 2019 

1 Найбільш термінові 1П  
Р1615-Р1630, 

Р1690 
36115 27618 22813 

2 Короткострокові 2П  Р1600-Р1610 9900 57605 29857 

3 Довгострокові 3П  Р1595 1268 400 311 

4 Постійні 4П  Р1495 398575 409148 409825 

 БАЛАНС 445858 494771 462806 

 

Баланс підприємства зважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються 

наступні співвідношення[17, с. 122]: 

 

А1П1;  А2П2;  А3П3;  А4П4       (2.8) 

Фактичне співвідношення за даними табл. 2.5 становить: 

 

 

Таблиця 2.7 

Баланс ліквідності підприємства, тис. грн. 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

400336115 34227618 257322813 

1228579900 15460457605 12018529857 

762881268 88881400 96135311 

252826398575 264538409648 258625409825 

 

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи 

перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується 

і остання нерівність. Це означає наявність у підприємства власних оборотних 

коштів − тобто дотримується мінімальна умова його фінансової стійкості.  

Як свідчать розрахунки табл. 2.5, в баланс підприємства є абсолютно не 

ліквідним протягом періоду 2017-2018 рр. 

У 2016 р. баланс абсолютно ліквідний. 
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Отже, спостерігається тенденція щодо суттєвого поліпшення ліквідності 

балансу підприємства впродовж 2019 р. , що в цілому позитивно впливає на 

показники фінансового стану. 

Для комплексної оцінки ліквідної та платоспроможності розрахуємо 

відносні показники. Розрахунок виконується за даними балансу − форми № 1. 

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (Кпокр.) – характеризує 

достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року: 

           Кпокр.= Ф. № 1, р. 1195 (гр.4) / Ф. № 1, р. 1695 (гр.4.)(2.10) 

2017 р. Кпокр= 203148/56131 = 3,62 

2018 р. Кпокр= 243827/98817 = 2,50 

2019 р. Кпокр= 218721/67210 = 3,25 

 

2. Коефіцієнт ліквідності швидкої (Кшв.лікв) – показує, скільки одиниць 

найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. 

Розраховується як відношення різниці оборотних активів та 

запасівдопоточних зобов’язань підприємства: 

                    Кшв.лікв = Ф. № 1, [(р.1195 – р.1100) (гр.4)]/Ф. № 1, р. 1695 (гр.4)(2.11) 

2017 р. Кшв.лікв = (203148-76288)/56131 = 2,26 

2018 р. Кшв.лікв = (243827-88881)/98817 = 1,56 

2019 р. Кшв.лікв = (218721-96135)/67210 = 1,82 

 

3. Коефіцієнт ліквідності абсолютної (Кабс.лікв) – це готовність 

підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Є 

відношенням грошових коштів підприємства до його поточних зобов’язань: 

           Кабс.лікв = Ф. № 1, р. 1165 (гр.4)/ Ф. № 1, р. 1695 (гр.4)(2.12) 

2017 р. Кабс.лікв= 4003/56131 = 0,07 

2018 р. Кабс.лікв= 342/98817 = 0,003 

2019 р. Кабс.лікв= 2573/67210 = 0,038 

 

4. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості (Кдеб./кред.) – це здатність розрахуватися з кредиторами за 

рахунок дебіторів протягом одного року: 
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Кдеб./кред = Ф. № 1, сума р. (1125-1155) (гр.4) /Ф. № 1, р. 1695 (гр.4)   

(2.13) 

2017 р. Кдеб./кред = 122857/56131 = 2,20 

2018 р. Кдеб./кред = 154604/98817 = 1,56 

2019 р. Кдеб./кред = 120185/67210 = 1,788 

 

Отримані результати зводимо у табл. 2.6, рис. 2.3. 

Як бачимо з таблиці, коефіцієнт покриття протягом звітного періоду є 

вищим за його нормативне значення, тобто у підприємства є реальна 

можливість покриття поточних зобов’язань за рахунок його оборотних 

засобів. На кожну гривню поточних зобов’язань підприємства припадає в 

2017р. 3,62 грн. оборотних активів. 

На кінець періоду значення цього коефіцієнта складає лише 1,82. Тобто, 

підприємство має достатній обсяг власних оборотних засобів для покриття 

поточних зобов’язань, але їх обсяг дещо знизився. 

 

Таблиця 2.6 

Показники оцінки ліквідності підприємства за 2017-2019 рр. 

№ 

з/п 
Назва показника 

Умовне 

позначен

ня 

2017 2018 2019 

Відхилення, +/− 
Нормативне 

значення 2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2019 

1. 

Коефіцієнт  
поточної 
ліквідності 

(покриття) 

Кпокр. 3,62 2,50 3,25 -1,12 +0,75 -0,37 

Збільшення; 
критичне значення 
Кпокр.=1;при Кпокр.< 

1 підприємство  має 
неліквідний баланс. 
Якщо Кпокр. = 1-0,5, 

підприємство 
своєчасно  

ліквідовує  борги 

2. 
Коефіцієнт 

ліквідності швидкої 
Кшв.лікв. 2,26 1,56 1,82 -0,7 +0,26 -0,44 

Збільшення; має 
бути Кшв.лікв.>1; у 

міжнародній 
практиці Кшв.лікв. = 

0,7-0,8 

3. 

Коефіцієнт 

ліквідності 

абсолютної 

Кабс.лікв. 0,07 0,003 0,038 -0,067 
+0,03

5 
-0,032 

Збільшення; 
мінімвальне 

значення Кабс.лікв.= 
0,2-0,35 

4. 

Співвідношення 

короткострокової 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

Кдеб / кред. 2,20 1,56 1,788 -0,64 
+0,22

8 
-0,412 

Рекомендоване   

значення Кдеб / кред.= 

 1 
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Як бачимо з таблиці, коефіцієнт покриття протягом звітного періоду є 

вищим за його нормативне значення, тобто у підприємства є реальна 

можливість покриття поточних зобов’язань за рахунок його оборотних 

засобів. На кожну гривню поточних зобов’язань підприємства припадає в 

2017р. 3,62 грн. оборотних активів. 

На кінець періоду значення цього коефіцієнта складає лише 1,82. Тобто, 

підприємство має достатній обсяг власних оборотних засобів для покриття 

поточних зобов’язань, але їх обсяг дещо знизився. 

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності на початок періоду становить 

2,26 та є вищим за нормативне і свідчить, що за рахунок грошових коштів та 

очікуваних фінансових надходжень може бути погашено в 2,26 раза більше 

поточних зобов’язань підприємства. 

 

 

Рис. 2.3. Показники оцінки ліквідності АТ «Гідросила» 

за 2017-2019 рр. 
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Рк = ф. № 1, р. 1195 (гр.4) – 1695 (гр.4)(2.14) 

          

 2017 р. Рк  = 203148 - 56131 = 147017 

          2018 р. Рк  = 243827 - 98817 = 145010 

          2019 р. Рк  = 218721 - 67210 = 151511 

 

 

2017 р. Кз.в.к = 147017/203148 = 0,72 

2018 р. Кз.в.к = 145010/243827 = 0,59 

2019 р. Кз.в.к = 151511/218721 = 0,69 
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2017 р. Кпокр.зап = (398575-252826+1268+9900+0)/76288 = 2,06 

2018 р. Кпокр.зап = (409148-264538+400+57605+0)/ 88881 = 2,28 

2019 р. Кпокр.зап = (409825-258625+311+29857+0)/ 96135 = 1,89 

 

7. Фінансової незалежності (Кавт.): 

Кавт. = Ф. № 1, р.1495(гр.4) / Ф. № 1, р. 1900 (гр.4)(2.20) 

 

2017 р. Кавт. = 398575/455974 = 0,87 

2018 р. Кавт. = 409148/508365 = 0,80 

2019 р. Кавт. = 409825/477346 = 0,86 

8. Фінансова залежность (Кфін.зал.): 

Кфін.зал. = 1 –Кавт.(2.21) 

 

2017 р. Кфін.зал.= 1 – 0,87 = 0,13 

2018 р. Кфін.зал.= 1 – 0,80 = 0,20 

2019 р. Кфін.зал.= 1 – 0,86 = 0,14 

9. Маневреності власного оборотного капіталу (Кман..в.к):  

Кман..в.к = Рк / Ф. № 1, р.1495 (гр.4) (2.22) 
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 2017 р. Кман..в.к = 147017/398575 = 0,37 

               2018 р. Кман..в.к = 145010/409148 = 0,35 

               2019 р. Кман..в.к = 151511/409825 = 0,37 

10. Позикового капіталу (Кконц.п.к.): 

        Кконц.п.к. = Ф. № 1, [р.1595 + р. 1695 + р. 1700] (гр.4)/  

Ф. № 1, р. 1900 (гр.4) (2.23) 

                 2017 р. Кконц.п.к. = (1268 + 56131 + 0)/455974 = 0,126 

                 2018 р. Кконц.п.к. = (400 + 98817 + 0)/508365 = 0,19 

                 2019 р. Кконц.п.к. = (311 + 67210 + 0)/477346 = 0,14 

 

11 фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) (Кф.с.): 

Кф.с. = Ф. № 1, р.1495(гр.4) / 

Ф. № 1, [р.1595 + р. 1695 + р. 1700] (гр.4) (2.24) 

 

2017 р. Кф.с.= 398575/(1268 + 56131 + 0) = 6,94 

2018 р. Кф.с.= 409148/(400 + 98817 + 0) = 4,12  

2019 р. Кф.с.= 409825/(311 + 67210 + 0) = 6,07 

12. Показник левериджу (Кфін.лев.) 

              Кфін.лев. = Ф. № 1, р. 1595 (гр.4) /Ф. № 1, р.1495 (гр.4) (2.25) 

 

2017 р. Кфін.лев. = 1268/398575 = 0,003 

2018 р. Кфін.лев. = 400/409148 = 0,001 

2019 р. Кфін.лев. = 311/409825 = 0,0007 

13. Коефіцієнт фін. стійкості (Кфін.ст.) 

              Кфін.ст. = Ф. № 1, [р.1495 + р. 1595] (гр.4) /Ф. № 1, р. 1900 (гр.4) (2.26) 

2017 р. Кфін.ст. = (398575 + 1268)/455974 = 0,88 

2018 р. Кфін.ст. = (409148 + 400)/508365 = 0,80 

2019 р. Кфін.ст. = (409825 + 311)/477346 = 0,86 

Отримані результати зводимо у табл. 2.8, рис. 2.4. 
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Таблиця 2.8 

Показники оцінки фінансової стійкості підприємства за 2017-2019 рр. 

№ 

з/п 
Назва показника 

Умовн

е 

позна-

чення 

2017 2018 2019 

Відхилення, +/− 
Нормативне 

значення 2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2019 

1. 

Власні обігові кошти 
(робочий, 

функціонуючий 

капітал), тис. грн. 

Рк 
14701

7 
145010 151511 -2007 +6501 +4494 Збільшення 

2. 

Коефіцієнт 
забезпечення 

оборотних активів 

власними коштами 

Кз.в.к 0,72 0,59 0,69 -0,13 +0,1 -0,03 

 Збільшення; 

рекомендується значення 

Кзвк> 0,1;за [31]Кзвк 2 

3. 
Маневреність 

робочого капіталу 
Мр.к 0,52 0,61 0,63 +0,09 +0,02 +0,11 

Зменшення; збільшен-ня 

запасів призводить до 

уповільнення оборотності 

обігових коштів, в умовах 

інфляції – до залучення 

дорогих кредитів 

4. 
Маневреність власних 
обігових коштів 

Мв.о.к 0,027 0,002 0,017 -0,025 +0,015 -0,01 Збільшення 

5. 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними обіговими 
коштами запасів 

Кзаб.в.о.к. 1,93 1,63 1,58 -0,3 -0,05 -0,35 Збільшення 

6. 
Коефіцієнт покриття 

запасів 
Кпокр.зап. 2,06 2,28 1,89 +0,22 -0,39 -0,17 Збільшення 

7. 
Коефіцієнт фінансової 
незалежності 

(автономії) 

Кавт. 0,87 0,80 0,86 -0,07 +0,06 -0,01 
Збільшення; замає бути 

Кавт>0,5 

8. 
Коефіцієнт фінансової 

залежності 
Кфін.зал. 0,13 0,20 0,14 +0,07 -0,06 0,01 Зменшення 

9. 

Коефіцієнт 

маневреності власного 
оборотного капіталу 

Кман.в.к. 0,37 0,35 0,37 -0,02 +0,02 0 
Збільшення; має бути 

Кман.в.к.>0,5 

10. 

Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

Кконц.п.к. 0,13 0,19 0,14 +0,064 -0,05 +0,014 
Зменшення; необхідно 

аналізувати в залежності 

від конкретної ситуації 

11. 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності 

(коефіцієнт 
фінансування) 

Кф.с. 6,94 4,12 6,07 -2,82 +1,95 -0,87 
За нормативне значення 

К ф.с > 1 

12. 
Показник фінансового 

левериджу 
Кфін.лев. 0,003 0,001 0,0007 -0,002 -0,0003 -0,0023 

Зменшення;  

Кфін.лев.< 0,25 

13. 
Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
Кфін.ст. 0,88 0,80 0,86 -0,08 +0,06 -0,02 Має бути Кфін.ст.= 0,85-

0,90 
 

Як бачимо з таблиці, за період з 2017 по 2019 рр. переважна більшість 

показників фінансового стану підприємства відповідають своєму 

нормативному значенню.  
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Рис. 2.4. Показники фінансової стійкості АТ «Гідросила» 

за 2017-2019 рр. 

Зважаючи на достатній обсяг власних оборотних коштів підприємства та 

відповідність всіх основних коефіцієнтів фінансової стійкості нормативним 

значенням, можна зробити висновок про задовільний фінансовий стан 

підприємства. Однак, проблеми, що обумовили його погіршення потребують 

додаткового розгляду. 

Аналіз показників ділової активності (оборотності) 

Оцінити ефективність підприємнедської діяльності дозволить аналіз 

ділової активності. 

1. Коефіцієнт оборотності активів, оборотів (ресурсовіддача, коефіцієнт 

трансформації) (Коб.акт.): 

Коб.акт. = Ф. № 2, р. 2000 / Ф. № 1, р. 1300 (середнє значення)    (2.27) 

2017 р. Коб.акт. = 425040/((377984+455974)/2) = 1,019 

2018 р. Коб.акт. = 519383/((455974+508365)/2) = 1,08 

2019 р. Коб.акт. = 571227/((508365+477346)/2) = 1,16 

 

2. Коефіцієнт оборотності обігових коштів, оборотів (Коб. кошт.): 

Коб. кошт.= Ф. № 2, р. 2000 / Ф. № 1, р. 1195 (середнє значення)(2.28) 

2017 р. Коб. кошт. = 425040/((155884+203148)/2) = 2,37 

2018 р. Коб. кошт. = 519383/((203148+243827)/2) = 2,32 
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2019 р. Коб. кошт. = 571227/((243827+218721)/2) = 2,47 

3. Період одного обороту обігових коштів (днів) (Тоб. кошт):  

         Тоб. кошт. = 360 / Коб. кошт.(2.29) 

2017 р. Тоб. кошт. = 360/2,37 = 151,90  

2018 р. Тоб. кошт. = 360/2,32 = 155,17 

2019 р. Тоб. кошт. = 360/2,47 = 145,75 

4. Коефіцієнт оборотності запасів, оборотів (Коб.зап.):  

          Коб.зап.= Ф. № 2, р. 2050 / Ф. № 1, р. 1100 (середнє значення)(2.30) 

2017 р. Коб.зап. = 470239/((61888+76288)/2) = 6,81  

2018 р. Коб.зап. = 422279/((76288+88881)/2) = 5,11 

2019 р. Коб.зап. = 337628/((88881+96135)/2) = 3,65 

5. Період одного обороту запасів, днів (Тоб. зап: 

Тоб. зап. = 360 / Коб. зап..(2.31) 

2017 р. Тоб. зап.= 360/6,81 = 52,86 

2018 р. Тоб. зап.= 360/5,11 = 70,45 

2019 р. Тоб. зап.= 360/3,65 = 98,63 

6. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, оборотів(Коб. д. з.): 

          Коб. д. з. = Ф. № 2, р. 2000 / 

          Ф. № 1, [р. 1125 + р. 1135 +р. 1155] (середнє значення)(2.32) 

2017 р. Коб. д. з.= 425040/((98160+12813+1160)/2) = 7,58 

2018 р. Коб. д. з.= 519383/((121056+14524+250)/2) = 7,64 

2019 р. Коб. д. з.= 571227/((88838+6943+244)/2) = 11,90 

7. Період погашення дебіторської заборгованості, днів (Тпог.д. з.):  

          Тпог. д. з. = 360 / Коб. д. з.(2.33) 

2017 р. Тпог.д. з.= 360/7,58 = 47,49 

2018 р. Тпог.д. з.= 360/7,64 = 47,12 

2019 р. Тпог.д. з.= 360/11,90 = 30,25 

8. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, оборотів (Коб. кр. 

з.): 

             Коб. кр. з. = Ф. № 2, р. 2000 /  Ф. №1, р. 1695 (сер. знач.)(2.34) 

2017 р. Коб. кр. з.= 425040/((29957+56131)/2) = 9,87 

2018 р. Коб. кр. з.= 519383/((56899+98817)/2) = 6,67 
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2019 р. Коб. кр. з.= 571227/((98817+67210)/2) = 6,88 

9. Період погашення кредиторської заборгованості, днів (Тпог.кр.з.): 

          Тпог.кред.з. = 360 / Коб. кр. з.(2.35) 

2017 р. Тпог.кр.з.= 360/9,87 = 36,47 

2018 р. Тпог.кр.з.= 360/6,67 = 53,97 

2019 р. Тпог.кр.з.= 360/6,88 = 52,32 

10. Коефіцієнт оборотності власного капіталу, оборотів (Коб. в.к.): 

             Коб. в.к. = Ф. № 2, р. 2000 / Ф. № 1, р. 1495 (середнє значення)(2.36) 

2017 р. Коб. кр. з.= 425040/((347575+398575)/2) = 1,14 

2018 р. Коб. кр. з.= 519383/((398575+409148)/2) = 1,29 

2019 р. Коб. кр. з.= 571227/((409148+409825)/2) = 1,39 

Отримані результати зводимо у табл. 2.8, рис. 2.5. 

Таблиця 2.8 

Показники ділової активності (оборотності) підприємства за 2017-2019 

рр. 

№ 

з/п 
Назва показника 

Умовне 

позначен

- 

ня 

2014 2015 2016 

Відхилення, +/− 

Нормативне 

значення 
2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2016 

1. 

Оборотність активів 

(обороти), 
ресурсовіддача, 

коефіцієнт 

трансформації 

К об.акт. 1,019 1,08 1,16 
+0,06

1 
+0,08 +0,141 Збільшення 

2. 

Коефіцієнт оборотності 

обігових коштів 

(обороти) 

К об. кошт. 2,37 2,32 2,47 -0,05 +0,15 +0,1 Збільшення 

3. 
Період одного обороту 
обігових коштів (днів) 

Т об. 151,9 155,17 
145,7

5 
+3,27 -9,42 -6,15 Зменшення 

4. 
Коефіцієнт оборотності 

запасів (обороти) 
Коб. зап. 6,81 5,11 3,65 -1,7 -1,46 -3,16 Збільшення 

5. 
Період одного обороту  

запасів (днів) 
Т об зап. 52,86 70,45 98,63 

+17,5

9 
+28,18 +45,77 

Зменшення, якщо 
це не перешкоджає 

нормальному 

процесу 

виробництва, не 
загрожує 

дефіцитом 

матеріальних 
ресурсів 

6. 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської 

заборгованості 
(обороти) 

Коб. д.з 7,58 7,64 11,90 0,06 4,26 4,32 Збільшення 
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7. 
Період погашення 
дебіторської 

заборгованості (днів) 

Тпог.д.з. 47,49 47,12 30,25 -0,37 -16,87 -17,24 

Зменшення, 

особливо в умовах 
інфляції; 

збільшення, якщо 

додаткова вартість 
коштів 

компенсується 

додатковим 

прибутком від 
збільшення обсягів 

реалізації 

8. 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської 
заборгованості 

(оборотів) 

Коб. кр.з. 9,87 6,67 6,88 -3,2 +0,21 -2,99 Збільшення 

9. 
Період погашення 
кредиторської 

заборгованості (днів) 

Тпог.кред.з. 36,47 53,97 52,32 +17,5 -1,65 +15,85 Зменшення 

10. 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 
(оборотність) 

Коб. в.к. 1,14 1,29 1,39 +0,15 +0,1 +0,25 Збільшення 

 

Як бачимо, ділова активність підприємства в цілому в нормі.  

 

Рис. 2.5. Показники ділової активності АТ «Гідросила» за 2017-2019 рр. 
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У підсумку зазначимо основні результати аналізу фінансової діяльності 

АТ «Гідросила»: 

1) розширення підприємством своєї господарської діяльності; 

2) підприємство є ліквідним; 

3) фінансовий стан підприємства є стійким, але мають місце тенденції 

щодо його погіршення; 

5) збільшення обсягу власних оборотних засобів; 

6) зниження рівня ділової активності. 

Аналіз ефективності діяльності підприємства 

Розглянемо рентабельність підприємства як основний показник його 

діяльності. 

До основних показників рентабельності, які використовуються у ході 

аналізу фінансового стану підприємства, зокрема, належать[57, с. 100]: 

– коефіцієнт рентабельності активів; 

– коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 

– коефіцієнт рентабельності продажів; 

– коефіцієнт рентабельності діяльності. 
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4. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком відреалізації 

(Rприб. р.) – показує, скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю 

виручки. Розраховується як відношення прибутку від реалізації до чистого 

доходу від реалізації: 

          Rприб. р. = [Ф. № 2, р. 2000 –р. 2050 /Ф. № 2, р. 2000 ]·100%   (2.40) 

 

2017 р. Rприб. р.= ((425040-337628)/425040))*100% = 20,56% 

2018 р. Rприб. р.= ((519383-422279)/ 519383))*100% = 18,70% 

2019 р. Rприб. р.= ((571227-470239)/ 571227))*100% = 17,70% 
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Отримані результати зводимо у табл. 2.9, рис. 2.6. 

Отже, протягом 2017-2019 рр. підприємство є рентабельним. В той же 

час, спостерігається зниження загального рівня ефективності діяльності 

вказаного підприємства. 

 

Таблиця 2.9 

Оцінка рівня та динаміки показників рентабельності підприємства 

за 2017-2019 рр. 

№ 

з/п 
Показники 2017 2018 2019 

Відхилення 

2017-18 

 +/- 

2018-19 

 +/- 

2017-19 

 +/- 

1. 

Рентабельність капіталу 

(активів) за чистим 

прибутком 

9,26 10,57 2,15 +1,31 -8,42 -7,11 

2. 
Рентабельність власного 

капіталу 
10,35 12,62 2,6 +2,27 -10,02 -7,75 

3. 
Рентабельність виробничих 

фондів 
16,6 19,3 3,9 +2,7 -15,4 -12,7 

4. 

Рентабельність реалізованої  

продукції за прибутком від 

реалізації на одиницю 

виручки 

20,56 18,7 17,7 -1,86 -1 -2,86 

5. Рентабельність витрат 25,89 22,99 21,47 -2,9 -1,52 -4,42 
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61 

 

        Рис. 2.6. Основні показники рентабельності АТ «Гідросила» за 2017-

2019 рр. 

 

Як видно з табл. 2.6, у 2019 р. порівняно з 2017 р. відбулося погіршення 

всіх показників рентабельності підприємства, зокрема, рентабельності 

капіталу (активів) за чистим прибутком,рентабельності власного капіталу та 

рентабельності продажів. 

Зменшення коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції може 

статися через зниження цін без скорочення витрат або в результаті підвищення 

собівартості без підвищення цін. Зменшення цього показника означає падіння 

попиту на продукцію підприємства і, як наслідок, – зниження рентабельності 

продажів, тобто зменшення прибутків, отриманих підприємством в обсягу 

реалізації цієї продукції. 
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2.3     Оцінка рівня ризику діяльності на АТ «Гідросила» 

Як ми бачемо з попреднього розділу фінансового аналізу АТ 

«Гідросила» рентабільність виробництва знижується і на сам перед через 

підвищення заробітньої плати. І тут ми стикаємось з виробничим ризиком а 

саме необхідність підвищення заробітньой плати та зниженням собівартості 

продукціі. На перший погляд це взаімо заперечуючи одна одну діі, для 

більшой наглядності спробуємо представити це у вигляді таблиці «Дія – 

наслідо» 2.10 причинно наслідкового вигляду. 

Таблиця 2.10 

«Дія – наслідо» 

Заробітна плата 

Дія Наслідка Результат Кінцевиї 

результат 

Підвищення 

ЗП 

Зниження 

рентабільності 

підвищення 

собівартості 

Зниження об’ємів 

продажів втрата 

конкурентоспроможності 

Втрата 

прибутку 

Не 

підвищення 

ЗП 

Відток трудових 

ресурсів 

Зменьшення об’ємів 

виробництва зрив 

віконання заказів 

Втрата 

прибутку 

 

Як бачемо обидві дії є ризиковими і з однаковою вірогідність призведуть 

до втрати прибутку. 

Для зменьшення маштабів наслідків ризику проаналізуем вірогідність їх 

настання. 

1. Ріст собівартості за рахунок зростання зарплатні: 

Розглянемо на прикладі деталі Корпус НШ32М-3 підвищення ЗП на 20% 

(таблиця 2.11). 

Як бачемо підвишення ЗП на 20% призведе до втрат у розмірі 408,6 

тис.грн. 

Вірогідність настання: згідно з проектом бюджета України, заплановано 

двоетапне підвищення ЗП, з 1 січня до 6000, з 1 липня до 6500 гривень на 30%. 

Крім того, в документі закладено зростання середньозваженого посадового 
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окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, також на 30% 

- з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893. 

 

Таблиця 2.11 

Порівняння переменних при збільшенні сарплатні 

 

№ 

п/п 
Наименування показника 

мехобработка на ОЦ  

ед. вим.. ціна Корпуса гр. 3 серии "М" 

       было стало 

1 Электроэнергия для техн.цілей кВт 1,878     0,03 0,06 

2 Основная з/п произв.рабоч.       3,80   4,56 

3 Дополнительная з/п произв.   70%   2,66   3,19 

4 Нарахування на ФЗП произв.    22%   1,42   1,71 

                

5 Ітого переменні , грн.       7,88   9,51 

  План випуску на рік. шт     
250 

000 
   

  Усього переменні тис.грн.     1969,9   2378,5 

6 Економія тис.грн.         -408,6 
 

 

Отже вірогідність настання 100%. 

Щляхи невілювання ризику Таблиця 2.12: 

Таблиця 2.12  

Щляхи невілювання ризику 

№ 

п/п 

Кроки Наслідки неготивні Наслідки позитивні 

1 Розробка нової системи оплати 

праці без врахування часу роботи 

верстата (можливо лише на 

верстатах с ЧПК)  

1. Відсутність зростання 

ЗП призведе до відтоку 

кадрів 

2. Зрив виконання 

заказів із за нестачі трудових 

ресурсів 

Зменьшення собівартості 

2 Впровадження автоматизації 

виробництва 

1. Відсутність 

зростання ЗП призведе до 

відтоку кадрів 

2. Високе інвестиціїне 

навантаження  

Зменьшення собівартості 

Зменьшення необхідного 

персоналу і зменьшення 

необхідного рівня 

професіїної кваліфікаціі 

робітника. 
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3 Впровадження автоматизації 

виробництва з впровадженням 

нової системи оплати праці 

таріфно преміальної 

1.      Високе інвестиціїне 

навантаження 

Зменьшення собівартості 

Зменьшення необхідного 

персоналу і зменьшення 

необхідного рівня 

професіїної кваліфікаціі 

робітника. 

 

Оптимальним є варіант 3.  

Економічний ефект від впровадження обробки корпусів розрахований в  

таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Економічниї ефект від впровадження обробки корпусів гр.3 серіі "М"  

на вертикальних верстатах з ЧПК з роботизаціею 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

мехобработка на ОЦ  

ед. 

вим.. 
ціна Корпуса гр. 3 серии "М" 

       було стало 

1 Электроэнергия для техн.цілей кВт 1,878     0,03 0,06 

2 Основная з/п произв.рабоч.       3,80   0,30 

3 Дополнительная з/п произв.   70%   2,66   0,21 

4 Нарахування на ФЗП произв.    22%   1,42   0,11 

                

5 Ітого переменні , грн.       7,88   0,68 

  План випуску на рік. шт     
250 

000 
   

  Усього переменні 
тис.г

рн. 
    1969,9   170,8 

6 Економія 
тис.г

рн. 
        

1799,

0 

 

Висновок:  отже настання ризику падіння рентабільності без 

впровадження івестиційних проектів неменуча цу означає що необхідно 

частину прибутку вкласти в нові технології хоча зараз це і єкономічно затратно 

але в майбутьньому це дозволить отримати прибутки і не втратити 

підприємство  
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РОЗДІЛ 3  

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В 

АТ «ГІДРОСИЛА» 

 

3.1.     Заходи покращення економічно-організаційних процессів 

управління ризиками 

 

Розвиток бізнесу - це набір логічних, послідовних та взаємопов’язаний 

мыж собою операцій, якы призначени для впровадження інноваційних ідей у 

виробничий процес з метою перетворення їх у готові інноваційні продукти, 

задля отримання прибутку. При цьому виконуються елементи - підпроцеси 

(операції). Послідовність управління розвитком підприємства показана на 

рисунку 3.1  

Ця схема загальна та розглядає типові ризики кожного елементи - 

підпроцеси, які описані у виносках елементи - підпроцеси, що дозволяє гнучко 

боротися із зовнішніми впливами. З точки зору теорії ризику, розвиток, 

особливо інноваційний, є спекулятивною категорією ризику. Щоб вижити при 

ринковії економіці, необхідно постійно впроваджувати технологічні інновації 

і наважуватися на сміливі та радикальні інновації, що значно збільшує ризики. 
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Рис. 3.1. Процесне управління розвитком підприємства з 

урахуванням ризиків [8] 

Наїбільш поширеними ризиками в процесі управління і розвитку 

підприємства є: 

1) ризик помилкового вибору інноваційного ідеї та проекту;  

2) ризик недофінонсування інноваційного проекту; 

 3) маркетингові ризики;  

4) ризики невиконання договорів (контрактів);  

5) ризик конкуренції;  

6) ризик недостатку кадрів;  

7) ризики, пов'язані з правом власності на інноваційний продукт. 

Комплексне та ефективне управління ризиками можливе тільки при 

впровадженню на системи ризик-менеджменту. 

Управління ризиками на інноваційних засадах це – сукупність заходів, 

на основі методів, принципів, та інструментарію управлінських рішень з 

врахуванням критеріїв ефективності, що позволяє знизити вплив як 

зовнішнього та і внутрішнього середовища на інноваційну діяльність, 
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підвищити ефективність реалізації інноваційних проектів, та зменшити 

втрати. 

Управління ризиками базується на процесі дослідженні їх впливу, та 

виборі напрямків їх регулювання. 

Процес управління ризиками включає в себе наступні етапи [5]: 

 

1. Консультації та взаємодія – в процесі ризик-менеджменту необхідно 

проводити консультації як із зовнішніми, так і з внутрішніми учасниками 

інновації 

2. Визначення об’екту ризик-менеджменту – требо оприділити зовнішні 

характеристики та, внутрішні параметри організації, а також параметри, в яких 

буде розвиватись процес. 

3. Візначення ризиків – визначення ризиків, які будуть впливати на 

інноваційний розвиток. 

4. Аналіз – імовірності виникнення, причини, фактори виникнення і, як 

результат наслідки ризикової ситуацій. 

5. Оцінка – ділеться на якісну та кількісну. Якісний оцінка ризиків та 

причин їх виникнення проводиться з метою визначення їх впливу на успіх 

інновації. Кількісна оцінка ризиків – це визначення величин окремих ризиків 

і ризику інновації в цілому.  

6. Прийняття та реалізація ризикового рішення – це запровадження 

необхідних дій, щоб попередити ризик і реакції на виникаючі загрози для 

подій інноваційного процессу. 

7. Моніторинг – постійний контроль ситуації для своєчасного виявлення 

ознак ризикових ситуацій і прийняття корегуючих дії щодо їх виріщення. 

Існує пряма залежність між ризиком та масштабом новізни інновацій.  

Найбільший ризик мають проривні інновацій, а найнижчий – поступові 

(рис.3.2). 
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Рис.3. 2. Ступінь ризику інновацій в залежності від їх типу[8] 

Незначні інновації на модернізацію обладнання, технології, оновлення 

продукції і зменьшення витрат виробництва пов'язані з незначним ризиком та 

є необхідними для ефективної діяльності підприємства. З набогато більшим 

ризиком пов'язані впровадження великомаштабних інноваціїних проектів, які 

радикально змінюють технічну базу виробництва і організацію управління. 

Механізмом управління ризиком є взаємодія всіх складових системи 

цього управління. Ядром його є підсистема управління ризиками, яка 

включена в структуру управління підприємством. 

Отже механізм управління ризиками вміщує вплив зовнішнього 

середовища, а центральною його ланкою є підсистема управління ризиками. 

Зазначене відображає системний погляд на процес управління ризиками.  

Лише всеосяжний, системний аналіз управлінського процесу дозволяє 

розробити план, який призведе до практичних результатів.  

Графічно концепція формування системи управління ризиками 

підприємства виглядає наступним чином (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Концепція формування системи управління ризиками в системі 

менеджменту підприємства [68] 

У цій інтерпретації, система управління ризиками представляє собою 

упорядковану сукупність таких заходів як визначення мети управління 

ризиком, виявлення ймовірності настання ризикових подій, розрахунку 

ступеня та величини ризику, аналізу зовнішнього середовища, вибору 

стратегії управління ризиком та визначення прийомів ризик-менеджменту, 

необхідних для цільового впливу (нейтралізації або мінімізації) на ризик.  
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3.2. Пріоритетні методи нейтралізації фінансових ризиків на 

підприємстві 

 

Особливістю фінансового ризику є імовірність настання збитку в 

результаті проведення яких-небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій 

сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, тобто ризику, що 

випливає з природи цих операцій.  

Внутрішні механізми попередження та неїтролізаціі финансових 

ризиків. 

1. Диверсифікованість, розподілу об’єму інвестованих фінінсів між 

різними проектамі не пов’язаних один з одним. 

2. Збор додаткової інформації – збільшення об’єму інформаціі дозволяє 

зробити більш точний прогноз на результат тим самим знижуючи ризик. 

3. Лімітування - встановлення ліміту на об’єми фінінсування витрит на 

проект. 

4. Страхування- захист майнових інтересів Правові норми страхування 

в Україні регулює законодавство. 

Страхування варто розглянути докладніше.  

Страхування це розподілі можливого збитку між декількома 

учасниками. Страхування виконує чотири функції:  

1. Ризикову – відшкодування втрат від ризику; 

2. Попереджувальну – фінансування виконується за рахунок 

страхового фонду 

3. Ощадну – створення фонду на так сказати «дожиття» 

4. Контрольну – контроль за викоритсанням фининсів страхового 

фонду лише за призначенням 

Страхування буває обов'язковим і добровільним.  

Обов'язкове страхування – це страхування яке здійснюється згідно норм 

закону. Види, умови і порядок визначаються відповідними законодавчими 

актами. Витрати відносяться до собівартості продукції. 

Добровільне страхування – це страхування на основі договору між 

страхувальником і страховиком на добровільних засадах. 
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Страхування невід’ємна частина підприємницької діяльністі, яка без 

ризику неможлива. За допомогою страхування створюються фінансові 

гарантії стабільності й прибутковості. 

Наразі особливе значення набуває страхування від ризиків: 

1. Політичних,  

2. Комерційних 

3. Правових,  

4. технічних небезпек. 

Страхування сприяє впорядкуванню фінансових і юридичних 

взаємозв'язків між різними суб'єктами ринку. 

Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку, при цьому 

особливо велике значення набуває страхування від можливої його втрати або 

недоодержання прибутку. 

Фактори, що призводят до втрати прибутку, діляться на дві групи.  

Перша група – порушення виробничого циклу з причини стихій, аварій 

або іншої непередбачуваної подій. 

Друга група – зміни кон'юнктури ринку, невиконання договірних 

забовьязань постачальниками, або відмову від заздалегіть замовленої 

продукції. 

З розширенням ринкових відносин потреба в страховому захисті 

підприємств буде зростати. 

Розрізняють таки види страхування як страхування на виподок простою 

обладнення і воно виступає як доповнення до страхування основних та 

оборотних активів.  

Головною рисою цього страхування є залежність розміру збитку від 

тривалості простою виробництва.  

Свої особливості є в страхуванні ризиків, які пов'язаних з 

впровадженням у нових відів технології. Розділемо два види такого 

страхування. 

1. Страхування самої техніки на випадок втрати, зупинки, руйнування.  

2. Страхування на випадок негативних наслідків спричинених 

впровадженням нових технологій і поділяється на такі віди: 
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- помилки при конструюванні та виготовленні; 

- надходження на ринок конкурентноздатної або дешевшої техніки та 

технології; 

- дефекти яки не виявлені під час випробувань; 

і таке інше 

Страхування комерційної діяльності — це одне з найскладніїших відів 

страхувальної діяльності. Складність полягає в визначенні суммі страхового 

відшкодування найчастіше це різниця між суммою страховки та обсягом 

прибутком отриманого від комерціїної діяльності. 

Страхування валютних ризиків – це специфічні умовами зовніш-

ньоекономічних контрактів. Воно необхідно для сожливих втрат: 

- пов'язаних з виготовленням продукції на експорт та викликанорю 

відмовою зарубіжного імпортера від оплати; 

- збитки від банкрутства іноземного партнера, або зумовлені політичною 

нестабільністю в країні імпортера; 

- страхування збитків коливань валютних курсів в період дії контрактів. 

Страхування інтересів інвестора в останній час наберає популярності та 

повьязано з залученням іностранних івесторів. 
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3.3. Ризик-мененджмент як чинник забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

 

Аналіз ризику – важливий етап управління ризиком. 

Мета аналізу – отримання інформації по структурі, характеристикам 

об'єкту ризику, виявлення основного ризику впливаючого дії об'єкту. 

Коли виявленн ризик необхідно визначити всі віди ризиків, які діют 

об’єкт. 

Аналіз ризику це процес, з декільких етапів. 

1. Аналіз можливості ризику від прийнятих рішень або дій, та їх 

наслідки. 

2. Аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів. 

3. Аналіз факторів ризику та ступеня впливу на рівень ризику. 

4. Оцінка варіантів рішень з погляду: 

а) можливості реалізації (чи можна це зробити); 

б) економічної доцільності прийняття (що це дасть). 

5. Визначенн рівня ризику, що можно допустити. 

6. Аналіз етапів робіт при ризику. 

7. Визначення заходів по зниженню ризику. 

8. Вибір прийнятних рішень. 

Оцінювання ризиків проводят по кількісному та якісному показникам.  

Етап оцінювання ризиків є важливим, оскільки дозволяє визначитита та 

спрогнозувати їмовірні втрати підприємства від ризикової події. 

Також важливо ідентифікація місця виникнення 

Під час діяльності підприємства винекнення ризикі можливо в різних 

сферах технологічній, виробничо-господарській, фінансово-економічній та 

соціальній.  

У сфері технологій ризики виникають і як форс-мажорних обставин, і як 

результат неефективного менеджменту, це неефективній операційній, 

інвестиційній, інноваційній діяльності, і як наслідок зростання витрат. 
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У виробничо-господарської сфери ризик це зниженням виробництва, 

обсягів реалізації, невиконанням узятих зобов’язань як наслідок втрата долі 

ринку та незадоволені клієнти поганий імідж компаніі як партнера. 

Фінансово-економічні ризики викликають зменшення прибутку, 

погіршення  фінансової стабільності, зростання кредиторської та дебіторської 

заборгованостей. 

Соціальний ризик це зниження іміджу підприємства  

 

Коли ризик виявлен, його вплив, місце і наслідки проаналізовани постає 

завдання вибору дій направлених на зменшення втрат и ризику. 

При зменшенні наслідків ризику необхідно врахувати економічні зміни 

та законодавчі, в середовищах, внутрішніх та зовнішніх  

Ризик-менеджмент це бесперервні зміни в процесі управління, як 

результат постійного моніторингу середовища в якому існує підприємство  

Моніторинг виконується задля визначення відповідності системи 

реагування. 

Система моніторингу включає: 

- методи; 

- періодичність; 

- відповідальний за моніторинг персонал,; 

- персонал, оцінюючий результати моніторингу; 

- задокументований результати моніторингу. 

Здатність передбачення настання ризику дозволить мінімізувати 

негативний вплив тому управління ризиками набуває суттєвого значення в 

системі управління підприємством. 

Ризик-менеджмент цє інструментом забезпечення фінансовой безпеки у 

діяльності під-приємств.. 

Крім того, управління ризиками через належне виконання функцій 

ризик-менеджменту дозволить якісно будувати прийняття як стратегічних, так 

і тактичних управлінських рішень, що сприятиме зменшенню помилок при 

плануванні та реалізації стратегії. 

Дефіцит трудових ресурсів, який виник на загальнодержавному рівні і 
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пов'язаний з міграцією населення та відтоком кваліфікованих кадрів в країни 

Європейського Союзу, спонукав технічні служби ПАТ «Гідросила» до 

розробки проектів по роботизацій виробництва. 

На даний момент на ПАТ «Гідросила» прорахований проект роботизації 

робочих місць, що наддасть можливість в майбутньому скоротити кількість 

працівників дільниць, таким чином відбудеться зростання рівня заробітної 

плати працюючих.   

Переваги автоматизованого виробництва: 

1. Продуктивність – зазвичай цей показник в роботизованих 

виробництвах вище, так як механізм переміщається і позиціонує себе швидше. 

Ще один фактор, що збільшує продуктивність, - можливість роботи 

автоматизованого цеху цілодобово і без перерви.  

Збільшення об’єму виробництва наведене в таблиці 2.14. Збільшення 

відбувається за рахунок двох факторів, а саме: 

1.1. Збільшення фонду часу за рахунок роботи верстатів без зупинки в 

обідню перерву та в продовж дня. Відсутні простої обладнання по 

вині людини; 

1.2. Збільшення коефіцієнту використання обладнання. Робот міняє 

заготовку швидше людини а тому верстат менше часу стоїть в 

очікуванні. 

Таблиця 2.14 

Підвищення продуктивності виробництва за рахунок збільшення 

часу роботи та коефіцієнту використання обладнання. 

№  
Найменування 

дільниць 
Т шт., хв 

Коефіц. 
викристання 

обладнення 

Фонд часу в 

місяц, хв 

Об`єм 

виробництва за 

місяць, шт. 

Збіль
шення 

вироб

ництв

а шт. 
    було стало було стало було стало було стало 

1 Токарних 2,35 2,35 0,75 0,95 32400 41040 124085 157174 33089 

2 Фрезерних 4,35 4,35 0,75 0,95 32400 41040 111724 141517 29793 

3 зубооброблюючих 5 5 0,75 0,95 32400 41040 97200 123120 25920 

4 шліфувальних 1,57 1,57 0,75 0,95 32400 41040 433376 548943 115567 
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2. Підвищення економічних показників – заміна людини роботом 

призведе до зниження витрат на фахівців. Цей фактор має ключове значення 

для розвинених країн, в яких дорога робоча сила. При роботизації виробництва 

для здійснення процесів потрібен один оператор, який може контролювати 

кілька систем відразу. 

3. Якість обробки – досить часто роботизація виробництва потрібна 

для досягнення необхідної якості продукції. Промислові роботи мають дуже 

високу точність позиціонування - 0.04-0.02 мм, а повторюваність дозволяє 

досягати необхідного рівня обробки виробу при мінімізації виробничого 

браку. Виключення людського чинника в технологічному процесі значно 

знижує відсоток помилок робітників, а використання роботів приводить до 

постійної повторюваності протягом усього промислового циклу. 

4. Безпека – зниження травматизму виробництва. 

5. Скорочення робочого простору 

6. Мінімальне обслуговування – промислові роботи сьогодні 

оснащені асинхронними двигунами і якісними редукторами, що робить 

необхідність в обслуговуванні мінімальною кількістю працівників. 

Головним недоліком роботизації промислових процесів є її висока 

вартість. Однак великі витрати швидко окупаються, якщо виробництво досить 

гнучке, а обладнання максимально завантажене. 

Після проведення аналізу виробничих процесів були окреслені декілька 

дільниць які доцільно роботизувати, а саме: 

1. Дільниця токарної обробки шестерень; 

2. Дільниця обробки корпусних деталей насосів; 

3. Дільниця зубообробки; 

4. Дільниця шліфовки. 

Під час аналізу враховувались наступні данні 

1. Об`єм виробництва деталей; 

Чисельність робітників дільниці. 
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ВИСНОВКИ 

У кваліфікаційній магістерській роботі розглянуто науково-практичне 

завдання подальшого розвитку теоретичних основ, методичних і практичних 

пропозицій та рекомендацій з удосконалення процесу управління ризиками 

підприємства. Досліджено стан підприємства та умови розвитку АТ 

«Гідросила». 

Під час розгляду діяльності АТ «Гідросила» виявленно зниження 

рентабільності виробництва повязане зі збільшенням заробітнйої плати та 

скорочення чисельності працівників, що є ознпкою ризику виробничого 

характеру.  

Розглянуті два варіанти зменьшення наслідкив ризиковой ситуації зе 

підвищення зарплатні, та впровадження інноваціїних технології, найбіль 

оптимальнимє впровадження автиматизовоного виробництва, хоча ця дія 

супроводжується інноваціїним ризиком але вдале її впровадженн дозволить 

підвищити рентабільність виробництва та зменьшити залежніть від кількості 

трдових ресурсів 

В процессі работи визначено, що ризик супроводжує діяльність компанії 

завжди і на цей час не існує універсального алгоритму подолання ризику, в 

кожнії ситуаціі необхідно приймати своє рішення яке виходить з багатьох 

факторів. 

Ця проблема буде актуальна і надалі, оскільки підприємства працюють 

в динамічному середовищі, постійна зміна ринкових умов без ризиків 

неможлива. Щодо майбутніх напрямків дослідження даного питання, то 

можна виокремити такі:  

- розробка основних етапів побудови системи управління ризиками, 

- можливість перейняття від зарубіжних компаній досвіду щодо ризик-

менеджменту. 

Кінцева мета ризик-менеджменту це здобутті прибутку при 

прийнятному співвідношенні прибутку й ризику. 

 


