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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зміни, які відбуваються в економіці, вимагають 

вирішень важливих питань у сфері управління діяльністю підприємства, що 

вимагає поєднання фінансових, організаційних та соціальних методів 

господарського управління та використання потенціалу підприємства. В 

свою чергу фінансовий механізм забезпечує ефективне формування, 

розподілення та використання фінансових ресурсів, визначення пріоритетів 

стійкого розвитку суб’єктів господарювання, зростання обсягів виробництва, 

фінансової стійкості, максимізації ринкової вартості підприємства. 

Зважаючи на посилення кризових явищ в економіці України, стають 

актуальними питання вдосконалення та підвищення ефективності 

фінансового механізму діяльності підприємства. 

В сучасній економічній літературі широко та всебічно досліджуються 

проблеми формування механізму управління фінансовими ресурсами 

підприємства. Зокрема, це праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених 

економістів: Д. А. Аллахвердяна, І. Т. Балабанов, І. О. Бланка, А. М. Бірмана, 

Л. Д. Буряк, Г. О. Крамаренко, А. М. Поддєрьогін, О. М. Ковалюк, О. О. 

Терещенка, Л. О. Лігоненко, В. С Пономаренко, О. Д. Василика, В. М. 

Опаріна, В. М. Федосова, І. В. Форкуна, С. І. Юрія та ін.  

Не зважаючи на це, залишаються поза увагою питання вдосконалення 

системи управління фінансовою діяльністю підприємства за для 

забезпечення ефективності реалізації фінансових відносин суб’єктів 

господарювання в умовах трансформації економіки під впливом зовнішніх та 

внутрішніх чинників.  

Метою дослідження магістерської роботи є дослідження управління 

фінансовим механізмом підприємств оптово-роздрібної торгівлі та 

виокремлення напрямів її удосконалення. 
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Відповідно до поставленої мети були сформульовані такі завдання: 

1. Розгляд та узагальнення теоретичних положень щодо сутності 

системи управління фінансовим механізмом підприємства та оцінки 

ефективності її функціонування в системі менеджменту організації, 

2. Ознайомлення з фінансовим станом та основними техніко-

економічними показниками роботи підприємства за 2017-2019 рр.; 

3. Проведення фінансово-економічного аналізу та узагальнення 

отриманих фактичних матеріалів з метою оцінки ефективності роботи 

підприємства; 

Базою дослідження було обрано господарську діяльність Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Інгул-Опт-Сервіс». 

Об’єктом дослідження є господарсько-економічні відносини, що 

виникають в системі управління фінансовим механізмом підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти 

управлінняфінансовим механізмом підприємствана сучасному етапі 

розвитку ринкових реформ в українській економіці. 

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансові форми, фінансові методи, 

фінансове управління, фінансове регулювання, ефективність використання, 

оптимізація розміщення, прибуток, фінансове планування, фінансове 

розміщення, фінансове стимулювання, фінансове забезпечення, фінансове 

забезпечення. 

У магістерському дослідженні використані такі методи і прийоми 

наукових досліджень: абстрактно-логічний; монографічний і системно-

структурного аналізу (для ґрунтовного поставлених завдань); розрахунково-

конструктивний; ситуаційний (визначення якісних показників механізмів); 

графічний; факторного аналізу (вплив факторів на результатвироблення). 

Емпіричну базу дослідження практики становлять законодавчі та 

нормативно-правові акти з питань регулювання фінансових та соціальних 

відносин в Україні; матеріали Державної служби статистики України; 
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загальнотеоретична та спеціальна література, а також матеріали періодичних 

видань з питань управління фінансовим механізмом підприємства; 

монографії та наукові статті з обраної тематики; фінансово-економічна 

звітність ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс». 

Наукова новизна одержаних результатів. Визначається тим, що в 

межах дослідження рівня фінансового механізму підприємств запропоновано 

шляхи вдосконалення, а саме, розроблено організаційно-економічні заходи з 

поліпшення фінансового механізму підприємства. 

Розроблені пропозиції дозволять розробити тактичні й стратегічні 

заходи щодо підвищення рівня реалізації товарів та послуг, дозволить 

підвищити ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства в 

цілому. 

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Всі наукові положення, висновки та 

пропозиції, які викладені в роботі й виносяться на захист, належать особисто 

автору. 

Структура та обсяг магістерської роботи. Робота складається зі 

вступу, 3-х розділів, загального висновку, переліку використаних джерел та 

додатків. Робота має 109 сторінок наскрізної нумерації, 13 таблиць; 10 

рисунків; 2 схеми; перелік використаних джерел з 67 найменувань та 4 

додатка.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМ МЕХАНІЗМОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

1.1. Сутність та структура фінансового механізму підприємства 

 

Механізм управління базується на використанні інструментів. Ці 

інструменти нічого не вирішують. Впливають на фінансовий механізм, а вже 

через нього на різні сторони соціально-економічного розвитку, досягається 

встановлення і зміна положення того чи іншого інструмента. 

Для пришвидшення економічного розвитку, для цього є заходи з 

випробовування – зниження процентних ставок кредиту та ставок 

оподаткування доходів, які нагромаджуються [1, c. 54-59]. 

Для того аби стимулювати науково-технічний процес, потрібно 

підвищити норми амортизаційних відрахувань, установлювати прискорене 

списання амортизації з урахуванням зносу устаткування. Інколи вважають, 

що важелі діють самі по собі, але це не так, важелі тільки приводять в рух 

відповідні інструменти, без яких вони нічного не значать. 

Сукупність усіх важелів становлять систему управління фінансовим 

механізмом, вони діляться на дві групи: 

• стимули; 

• санкції. 

Розподіл цих понять має мету розрізняти напрями цих важелів. 

Стимули – матеріалізують фінансове становище, а санкції – примус. В 

ролі стимулу виступають пільги (кредитування), а санкції – пені та штрафи. 

Крім цього, важелі які керують фінансовим механізмом поділяють на окремі 

види. Найперше це принципи, порядок формування доходів та нагромаджень, 

поряд здійснення витрат, принципи фінансування та кредитування. 
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Принципи – це елементи, які управляють системою. За допомогою їх 

здійснюється налагодження фінансового механізму, розв’язання певних 

завдань. Усі вони визначають характер дії підсистем, елементів, та механізму 

в цілому. Зміна цих принципів може змінювати свою дію фінансового 

механізму.Це можна спостерігатиу фінансових ресурсах підприємства, тобто 

в бюджетному регулюванню.  

Усі елементи фондів, кредитування та фінансування визначають 

законодавчі та нормативні документи. Це є порядком формування доходів, 

витрат, податків.  

Фінансові елементи, а саме їх елементи мають бути взаємозалежні з їх 

принципами. Їхню сутність становлять фінансові прорахунки. 

Але, не потрібно їхнє значення, без вдосконаленої техніки 

функціонувати механізм не зможе, але ця техніка допоможе тільки при 

складенні гідних інструментів. 

Найважливішу участь у системі управління механізмом відіграє 

нормативи, при використанні методу розподільчих відносин,які не зв’язані 

між собою, ці нормативи зможуть розладнати всю роботу найдосконалішого 

механізму.  

Головною умовою є те, що встановлення та заміна мають опиратись або 

на наукового обґрунтованій методиці, або на ринкових відносинах. 

Робота фінансового механізму забезпечується організаційними 

структурами, які несуть за собою надбудову суспільства. Це планування, 

організація, контроль та правове регламентування. 

Правове регламентування – це розроблення, прийняття законодавчого 

акту з фінансування. Це опирається на державну владу.Таке планування 

полягає в розробці фінансового плану, на підставі яких проводиться 

оперативне управління. 

Фінансове планування – державний бюджет, він затверджений 

законодавством. В України ці функції лягають на Міністерство фінансів, 
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Центральний банк України. Корисність управління залежить від чітко 

узгоджений дій. Контроль надає можливість слідкувати за рухами грошей, 

він здійснює перевірку на законність фінансових операцій та чи відповідає 

вимогам рух грошей. 

Важливим є те, що з його допомогою можна вирішувати проблеми, які 

виникають у суспільстві, чи робити так, щоб їх не виникало [3, c. 550]. 

Звісно, механізм має реагувати на проблеми та вирішувати їх.  

Головною його метою є те, щоб не допустити загострення проблем. 

Завдання фінансової політики полягає в тому, що політика реалізується 

через фінансовий механізм. 

Фінансовий механізм – це форми важелів фінансового впливу на 

розвиток підприємства.  

Складовий елемент механізму - це фінансове планування, 

прогнозування, управління, контроль, фінансове регулювання та 

законодавство [8, c. 133-138]. 

Механізм функціонує у різних сферах фінансових відносинах.Його 

частинами є: 

• механізм комерційних підприємств; 

• механізм некомерційних організацій; 

• страховий механізм; 

• механізм функціонування державних фінансів. 

Враховуючи те, що процес кругообігу грошей та фінансових ресурсів 

пов’язаний та не розподільний, вчені та економісти розглядають як єдиний 

фінансово-кредитний механізм. 

З’єднання цих елементів фінансового механізму становлять його 

структуру, яка доводить до дії встановлення кількісних параметрів елемента, 

визначає вилучення коштів, обсяги фондів. План фінансового механізму в 

кінці розрахунку призводить до фінансового забезпечення і регулювання 

економічних та соціальних процесів в державі. 
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Слід виокремити, що становище фінансового механізму та ступінь його 

досконалості залежить від удосконалення всього механізму в цілому і 

окремих елементів механізмів. 

Головні напрями перебудови фінансового механізму виникають з 

завдань економічних перетворень в Україні. 

За допомогою планування та прогнозування тягнуться інші структурні 

елементи фінансового механізму, наприклад, фінансові показники, ліміти та 

резерви. В цих структурних елементах визначаються обсяги ресурсів, які 

відтворилися, вони розподіляються бюджетною системою та які перебувають 

у керівництві підприємницьких структур. 

Фінансове планування – це складання планів для розподілу та 

використання фінансових ресурсів на рівні галузевих структур та країни в 

цілому. Об’єктом є те, що усі фінансові ресурсі, які відтворились в 

перерозподілі ВВП, а результатом є види фінансових прогнозів та планів [5, 

c. 160]. 

Фінансові плани діляться на дві групи: 

• зведені – загальнодержавні, територіальні; 

• індивідуальні – фінансові плани. 

Функціонування пов’язане зі складанням фінансового плану, прогнозує 

виконання певних робіт з використанням конкретних методів, а саме: 

розрахунково-аналітичного, балансового і економіко-математичного 

моделювання [2, c. 214]. 

Фінансовий контроль – це діяльність перевірок управління грошима, 

діяльність формування фондів фінансових ресурсів ВВП за для забезпечення 

ефективності прийняття і виконання рішень. 

Суб’єкт контролю – він носить за собою контрольні функції щодо 

об’єкта контролю, як правило, він визначається законодавством та 

нормативно-правовими суб’єктами фінансової діяльності. 
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В структуру фінансового механізму включаються п’ять 

взаємопов’язаних елементів: 

1. Методи фінансів; 

2. Фінансові важелі; 

3. Правове забезпечення; 

4. Нормативне забезпечення; 

5. Інформаційне забезпечення. 

Важливим елементом фінансового механізму є нормативи – їх 

називають фінансовими важелями. 

Фінансові норми діляться на три групи: 

1. Норми, які затверджуються органами законодавчої та виконавчої 

влади; 

2. Норми, якімають підставу на матеріальних потребах; 

3. Норми та нормативи, якізумовлюються міністерствами та 

центральними органами виконавчої влади. 

Вплив держави на суспільне відтворення є встановленням норм 

амортизаційних відрахувань. Особливе значення набуває наукове 

підтвердження розмірів норм амортизації, що впливає як на зменшення так і 

на збільшення негативних наслідків. 

Фінансовий механізм включає в себе такі фінансові важелі: 

• прибутки; 

• доходи; 

• амортизаційні відрахування;  

• фінансові санкції; 

• ціни; 

• оренду плату; 

• відсоткові ставки і депозити. 
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Фінансовий механізм важлива частина господарського механізму, він є 

налагодженістю фінансових важелів, які задовольняють організацію, 

планування і використання фінансових ресурсів. 

 

1.2. Види фінансових механізмів підприємства 

 

Фінансовий менеджмент являє собою наука про управління фінансами 

підприємства, для вироблення і реалізації усіх управлінських рішень, які 

пов’язані зістворенням, розподілом і використанням фінансових 

ресурсівпідприємства. 

Фінансовий механізм підприємства – це система управління фінансами, 

спрямована на організацію централізованого руху грошових коштів в 

фінансовому обороті з метою оптимізації фінансових результатів в процесі 

розвитку бізнесу. 

Цінність фінансового менеджменту полягає в такій організації 

фінансових сервісів роботів, як можливість більш ефективно реалізувати 

встановлений фінансовий результат. 

Фінансовий механізм не буде забезпечувати при ефективному 

формулюванні зростання фінансових ресурсів у порівнянні зі значенням 

пріоритетів сталого розвитку, вираженим в урядових зізнаннях: зростання 

звітності про фінансові ресурси, оновлення пропускної здатності платформи, 

фінансової стійкості, максимізувати маркетингове співтовариство компанії, 

виходячи із законів ринкової економіки на увазі не важливості і динаміки 

нового економічного центру [9, c. 37-49]. 

Фінансовий механізм ділиться на директивний та регулюючий. 

Директивний фінансовий механізм – створений для фінансових 

відносин, в яких приймає участь держава, сюди включаються податки, 

внески, кредити та видатки за бюджету, держава ретельно створює всю 

систему фінансових відносин, тому що вони є важливими для усіх учасників. 
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Цей механізм може розподілятись інші види фінансових відносин, але 

тут держава участі не приймає. Ці відносини мають важливий вплив на 

реалізацію фінансової політики. 

Регулюючий фінансовий механізм – це відносини, які не стосуються 

державних інтересів. Це вид механізму діє на колективні та приватні 

підприємства. 

Сама держава диктує порядок використання фінансових коштів, які 

безпосередньо є майном підприємства, які залишаються у підпорядкуванні 

після оплати усіх податків та платежів. 

Головна мета фінансового менеджменту – це управління фінансами його  

власників, схема фінансового менеджменту зображена на схемі.1.1. 
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Схема 1.1. Схема фінансового менеджменту підприємства  

Організаційні структури 

Підсистеми 

Методи розподілу 

Інструменти 

Напрям

и 

Вид

и 

Фінансове 

регулювання 

Фінансове 

забезпечення 

Правове 

регламентування 
Планування Організація Контроль 

Сальдовий Нормативний 

Самофінансування 

Кредитування 

Зовнішнє фінансування 

Важелі впливу 

Податки Внески Субсидії 

Санкції Стимули 

Норми і 

нормативи 

Умови і порядок 

формування 

доходів, 

нагромаджень 

Порядок здійснення 

витрат, принципи 

фінансування та 

кредитування 
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Ефективний фінансовий менеджмент – сприяє створенню ресурсного 

потенціалу підприємств, він забезпечує накопичування власного капіталу. Це 

допомогає підвищити конкурентну позицію підприємства на фінансовому 

ринку, а також формує стратегію розвитку. 

Однак, поточний фінансовий механізм управління промисловими 

підприємствами ще немає досконалого рівня. Зрештою, після засідки в його 

формулюванні і реалізації, він не буде в достатній мірі заснований як на 

методологічному рівні, так і на практиці. 

Тому, виникає доказ в необхідності розвиненій системі управління 

фінансовими показниками компаній з боку ефективної реалізації фінансових 

відносин, з точки зору зовнішньої та внутрішньої економіки. 

Модернізація, що відбувається в економіці, в сфері управління бізнесом, 

потребує оновлення організаційних і соціальних методів державного 

управління, впровадження нових підходів для появи майбутнього. 

В останніх дослідженнях вчені пишуть, що фінансовий механізм не 

виділяють як окремий об’єкт для вивчення, але універсально і принципово 

досліджують, принципово потрібно підкорятися фінансовим методам і 

вливати їх у підприємство і державу. 

Вплив на суспільне виробництво у складі фінансового механізму 

виокремлюють такі функціональні ланки: 

• механізм мобілізації, використання фінансових ресурсів; 

• механізм фінансового регулювання суспільного виробництва та його 

стимулювання. 

Усі ці перераховані механізми використовують як джерела з формування 

та методи сукупності фінансових ресурсів, їх склад, методи розподілу, 

принципи організації фінансово-господарської діяльності та побудови 

фінансових ресурсів. Якщо враховувати ці особливості, можливо регулювати 

вплив окремих елементів фінансового механізму на суспільне виробництво 

та на його конкретні сфери, прискорювати розвиток відповідних галузей 
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економіки, видів діяльності, досягаючи в кінці реалізацію цілей і завдань 

фінансової політики. 

Безпомилкове проведення фінансової політики та правильне 

функціонування фінансового механізму залежать укладання юридичних 

норм. 

Дотримання цих норм допомогає: 

• встановитиправила організації фінансових зв’язків; 

• забезпечувати фінансову дисципліну; 

• проводити єдину політику в галузі фінансів. 

Створюючи фінансовий механізм, держава досягаєповної 

відповідальності вимогам фінансової політики того періоду, який є 

запевненням повноти реалізації її цілей і завдань [4, c. 328]. 

 

1.3. Основні елементи фінансового механізму та їх характеристика 

 

Західні вчені у своїх дослідженням фінансовий механізм не розрізняють 

як окремий об’єкт вивчення, але ретельно вивчають фінансові методи впливу 

на підприємства та державу. 

Економічна література країн СНД виокремлює перший підхід до 

визначення фінансового механізму, до складу якого включаються 

інструменти впливу. 

Структура фінансового механізму розроблена вченим Сенчаговим В.К., 

досить якісно характеризує першорядне значення адміністративного 

управління економікою. 

А зробити на цьому принципі систему макроекономічного регулювання 

та стабілізації в державів основному неможливо. 

Фінансовий механізм має свою модель (див. рис. 1.1.). 
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Рис. 1.1. Загальна модель фінансового механізму 

 

Варто виокремити, що наші українські вчені мають безумовну позицію з 

визначення фінансового механізму підприємства та його елементів, якщо не 

брати до уваги центральний - економічний інтерес учасників фінансових 

відносин. 

Крім компонентів механізму вирізняють механізми фінансового 

забезпечення, формування організації капіталу та координації фінансових 

потоків. 

Фінансове забезпечення володіє виділеннямгрошової суми фінансових 

ресурсів для розв’язування задач фінансової політики господарського 

суб’єкта. Виокремлюють забезпечувальну та регулятивну дію. 

Забезпечувальна дія – джерела фінансування, які покривають потреби та 

характеризуютьнегативну участь фінансового забезпечення.  
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Регулятивна дія – вливає через виокремлення фінансів та через 

конкретну форму фінансового забезпечення, та окреслює активний вплив 

фінансового забезпечення. 

Процес фінансового механізму скерований для того, щоб реалізувати 

економічні інтереси учасників фінансових відносин. 

Структура фінансових ресурсів залежить від фінансової стійкості 

підприємства та ризиків його діяльності. 

Фінансове забезпечення прогнозує розвиток у підприємств певної 

кількості фінансових ресурсів, яке може досягти максимального та 

можливого прибутку. 

Фінансова діяльність забезпечується складовою в умовах ринку, це є 

самофінансування: 

• встановлення певних пропорцій розподілу доходу, які мають вплив на 

забезпечення ресурсами; 

• встановлення системи реалізації економічних інтересів. 

Фінансове забезпечення відбувається за сприянням кредитування, 

фінансування та страхування. 

Самофінансування - це використання власних коштів господарської 

діяльності і отримання прибутку, який після сплати податків та покриття 

витрат дає змогу забезпечити потреби. Власний капітал є основним для 

самофінансування і залежить від форм власності. 

В ринковій економіці кредитування є одною з головних форм 

фінансового забезпечення тамає потребу від господарської діяльності 

ефективне використання ресурсів. 

Бюджетне фінансування - фінансове забезпечення, яке ґрунтується у 

виділенні державних коштів на безоплатній основі. 

Бюджетні асигнування, виступають для таких сфер діяльності, які є 

основою державного фінансування та які вимагають такого фінансування. Це 

витрати сьогодення, їхня мета - це одержання в майбутньому вигод, тобто, 
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реалізація мети інвестиційної діяльності. Форма цього забезпечення, яке 

знаходиться у виділенні державних коштів на безоплатній формі. 

Основний вид державного фінансування – це бюджетні розпорядження 

неприбуткових сфер діяльності, котрі вимагають такого фінансування. 

Процес який є безперебійним, він відтворюється у настанні певних 

подій, які визначені договором страхування та чинним законодавством, 

забезпечуються за рахунок грошових фондів, які створені в процесі 

акумуляції при страхуванні. 

Кожна форма має особливість в застосуванні. Наша держава через 

фінансову політику впливає на форми фінансового забезпечення. 

Джерела фінансових ресурсів підприємства – це кошти, ресурси, які 

зібрані на фінансовому ринку. 

Бюджетування передбачає фінансових ресурсів з різних джерел, 

визначає напрями, цілі використані ресурси в процесі виробничої діяльності. 

Важливим значенням є баланс грошових потоків та надходжень коштів 

на підприємство. В процесі діяльності підприємство виконує грошові витрати 

для копіювання капіталу, інвестиційних проектів та розвиток власного 

колективу. 

При здійсненні фінансової політики переважання присвоюється 

селективному підходу. 

Вплив важелів обумовлюються соціально-економічним розвитком 

підприємства, уточнюють характер дії фінансових інструментів та 

виправляють цю дію. 

Оцінка фінансового інструменту на підприємстві визначається 

Положенням бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». 

Складовою фінансового механізму є фінансове планування та 

прогнозування. 
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Разом із ним залучаються такі структурні елементи фінансового 

механізму як: 

• фінансовий показник; 

• ліміт; 

• резерв; 

• фінансовий стимул. 

В цьому процесі визначаються обсяги фінансових ресурсів, які 

розробляють в державі обсяги ресурсів, які концентрують увагу та 

поділяються через бюджетну систему, а також через те, що деякі знаходяться 

під керівництвом підприємницьких структур і суспільства. 

Фінансові важелі є ефективні серед складових фінансового механізму, 

вони приступають до дії через фінансові методи. 

Тому, можна зробити висновок, по-перше, фінансовий механізм – 

цесамостійна система, яка потрібна для того, щоб управляти фінансовою 

діяльністю. По-друге,це зв'язок, котрий може вирішити багато питань, 

алефінанси у відносинах розподілення є вторинними і основними 

регулюваннями здійснення в сфері виробництва. 

Беручи до уваги, процес кругообігу грошей, можна сказати, що 

фінансові та кредитні ресурси зв’язані між собою та майже нероздільні. 

Необхідно зазначити, що унікальність фінансового механізму залежить 

від вдосконалення всього господарського механізму та його деяких 

елементів. В Україні побудова цього механізму виникають із завдань 

економічних перетворень. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ІНГУЛ-ОПТ-СЕРВІС 

ТОВ «ІНГУЛ-ОПТ-СЕРВІС» 

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інгул-Опт-Сервіс» 

засноване рішенням зборів засновників, протокол №1 від 9 грудня 2004р., 

відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, 

«Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та 

інших законодавчих актів [20]. 

Юридична адреса і місцезнаходження Товариства: 25001,  

м. Кропивницький, вул. Зінченка, 2. 

Товариство є юридичною особою згідно до законодавства України, має 

самостійний баланс, власні основні фонди й оборотні кошти, розрахунковий 

та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм 

найменуванням, фірмовий і товарний знаки та інші реквізити. 

Товариство набуло статусу з дня його реєстрації. За дляпідтримки мети 

діяльності товариства, воно має право від свого імені укладати угоди, 

набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем та 

відповідачем в судових органах. 

Товариство у встановленому чинним законодавством порядку бере 

участь у зовнішньоекономічній діяльності, може відкривати в установах 

банків валютний рахунок, використовувати валютні надходження, проводити 

експортні операції в Україні, та за її межами, включаючи посередництво та 

інше, що не заборонені чинним законодавством України. Товариство має 

право одержувати інвестиції від українських та іноземних інвесторів для 

розширення виробництва. 

Предметом діяльності підприємства ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс»є[48]: 
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• оптова та роздрібна торгівля: продуктами харчування, добавками до 

продуктів харчування, горілчаними, тютюновими виробами, промисловими 

виробами, будівельними матеріалами, нафтопродуктами, металопрокатом, 

включаючи торгівлю по бартеру; 

• розробка, виготовлення та ремонт виробничого обладнання для 

переробної промисловості; 

• виробництво, ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів 

та запасних частин до неї; 

• виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її 

закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів 

тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо); 

• надання послуг по сортуванню товарів та напівфабрикатів; 

• виробництво будівельних матеріалів, їх продаж; 

• закупівля, купівля, переробка та реалізація сільськогосподарської 

продукції, рослинництва і тваринництва; 

• ремонтно-будівельні роботи в усіх галузях народного господарства; 

• надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі вантажні та 

пасажирські перевезення на замовлення населення і підприємств по Україні 

та за її межами; 

• сумісна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами 

господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств 

різноманітних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та 

спільне володіння майном на території України та за її межами; 

• здійснення експортно-імпортних операцій у відповідності з 

укладеними договорами та контрактами, надання зовнішньоекономічних 

послуг; 

• операції з цінними паперами, передбаченими чинним законодавством 

України; 

• інші види діяльності, не заборонені законодавством (додаток А). 

http://yuristua.jimdo.com/
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Товариство здійснює має право володіти, користуватисята 

розпоряджатися своїм майном. 

Прибуток товариства утворюється від надходжень від господарської 

діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат. 3 

балансового прибутку товариство сплачує податки та інші збори і платежі, 

передбачені чинним законодавством. Чистий прибуток, одержаний після 

вказаних розрахунків, залишається в повному розпорядженні товариства та 

використовується за рішенням засновників. 

Товариство за рішенням засновників створює статутний, резервний та 

інші фонди. Засновники товариства самостійно визначають розмір, порядок 

створення та використання фондів. 

За рахунок внесків учасників був створений статутний фонд в розмірі 

474,000 (чотириста сімдесят чотири тис.грн.) гривень (додаток А). 

Вкладом учасників товариства можуть бути будинки, споруди, 

обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування 

землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, 

обладнанням, а також інші майнові права. 

Частка внеску до статутного фонду засновника Кузнєцова Миколи 

Миколайовича становить 426,600 тис. грн. – 90%; засновника Коваленка 

Олега Сергійовича – 47,400 тис. грн. – 10%. 

Управління товариством здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства та з дотриманням положень чинного статуту. Вищим органом 

Товариства є збори засновників. Виконавчим органом товариства є директор. 

Контролюючим органом товариства є ревізійна комісія. Учасники мають 

кількість голосів рівну кількості їх часток у статутному фонді (додаток А). 

До компетенції зборів засновників належить: 

• визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження 

його планів та звітів про їх виконання; 

• внесення змін до статуту; 

http://yuristua.jimdo.com/
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• здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Товариства; 

• призначення та звільнення директора товариства; 

• прийняття рішення про зміну статутного фонду; 

• обрання та відкликання членів ревізійної комісії; 

• встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками 

додаткових вкладів; 

• розв’язок запитань про придбання товариством частки учасника; 

• прийняття в число учасників товариства нових осіб, у тому числі 

правонаступників; 

• звільнення учасника з товариства; 

• затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів товариства, 

включаючи його філії та представництва, порядку розподілу прибутку, 

строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття та 

розподілу збитків; 

• визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, 

створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів 

(додаток А). 

Директор призначається зборами учасників строком від 1 до 4 років, але 

може подовжити свої повноваження на новий період за пропозицією 

учасників. З директором укладається трудовий договір (контракт). З боку 

учасників його укладає голова товариства (див. схему 2.1). 

Директор може бути у будь-який час усунений від виконання своїх 

обов`язків до закінчення контракту, якщо це рішення прийняте зборами 

засновників товариства. Апарат товариства формується директором. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства 

здійснюється ревізійною комісією, склад якої призначається зборами 

засновників товариства. 

 

http://yuristua.jimdo.com/
http://yuristua.jimdo.com/
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Схема 2.1. Організаційна структура управління ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» 

 

Особи, що посідають керівні посади в товаристві, не можуть бути 

членами ревізійної комісії. Збори засновників можуть достроково переобрати 

окремих членів ревізійної комісії, а також ревізійну комісію в цілому. 

Ревізійна комісія за дозволом зборів засновників має право залучати до своєї 

роботи незалежних експертів. До завдань ревізійної комісії першочергово 

належить перевірка щорічного звіту і балансу товариства, а також інші 

питання, пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності 

товариства. 

Питання які виникають на підприємстві, наприклад, щодо поліпшення 

умов праці, життя, здоров’я, обов’язкового медичного страхування 

працівників товариства та їх сімей, а також інші питання вирішуються 

трудовим колективом за участі вищого або уповноваженого ним органу 

відповідно до законодавства. 

ДИРЕКТОР 

Фінансовий директор Секретаріат 

Відділення постачання Відділ збуту Бухгалтерія 

Відділ. Виписки Торг агенти 

Експедитори Каса 
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ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» з 2004 є приватним оптово-торговельним 

підприємством в Україні. 

Від стабільної діяльності залежить правильне функціонування багатьох 

промислових підприємств, постачальником яких воно являється. 

Така кількість підприємств-посередників робить велику конкуренцію 

для ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» і вимагає від нього стабільності, надійності у 

відносинах з партнерами по бізнесу. Адже нормальні відносини з 

партнерами, споживачами та постачальниками вважаються неоцінимим 

капіталом підприємства. 

ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» постачає в місто Кропивницький та приміський 

регіон лікеро-горілчані вироби та тютюнові вироби, кондитерські вироби, 

будівельні матеріали, меблі, сантехнічні керамічні вироби, обладнання для 

переробних підприємств, вузли та запчастини для сільськогосподарської 

техніки тощо. 

Господарські відносини між підприємствами оформлюються 

шляхомпідписання контрактів. Відсутність грошових коштів на рахунках 

багатьох підприємств змушує постачальників користуватися такими 

формами оплати як передплата та бартер. 

Реалізація продукції товариства відбувається через мережу оптової та 

роздрібної торгівлі. А це спілкування контрагентами здійснює генеральний 

та комерційний директора. 

ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» має один основний рахунок в національній 

валюті у Кропивницькій філії «ПриватБанку». На жаль, через відсутність 

ліквідних фондів товариство не має змоги брати великі кредити за для 

збільшення обсягу оборотних грошей, яких дуже не вистачає. 

Основною проблемою підприємства у відносинах з контрагентами є те, 

що контрагенти не в змозі сплатити, знизити обсяги виробництва в різних 

галузях господарства. Але, не дивлячись на це, підприємство користується 

високим авторитетом у своїх партнерів, через те, щовже більш ніж 10 років 
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праця довела, що підприємство може ефективно працювати та бути надійним 

партнером по бізнесу. 

На комерційну діяльність має великий негативний вплив податкова 

політика нашої держави, а це негативно впливає на комерційну діяльність 

жорстка податкова політика держави, що залишає підприємство без 

необхідних-йому, оборотних активів та змушує знаходити шляхи обходу 

податкового законодавства. 

Підприємство має значний досвід у виготовленні і монтажі обладнання 

для заводів, що виробляють рослинні олії: експозитор-кристалізатор, 

експозитор-коагулятор, нейтралізатор, теплообмінник, каплевідділювач, різні 

ємності для харчових продуктів, а також запчастини до маслопресів великої 

потужності в т.ч. імпортного виробництва: шнеки, вали (до 5 метрів), зеерні 

пластини, розпушувачі, клини, ножі та інше. Обладнання ТОВ «Інгул-Опт-

Сервіс» працює на фірмах, що представляють інтереси відомих торгових 

марок України: «Чумак», «Сонола», «Хадо» та багато інших. 

Оптову торгівлю можна характеризувати як сукупність торговельно-

оптових організацій і підприємств, що відрізняються за розмірами обороту, 

організаційно-правовою формою та формою власності Комерційні та 

технологічні операції, складають основу оперативно-торгової діяльності 

оптових підприємств, направлену на виконання оптових закупівель та 

продажів товарів. 

Оптове підприємство ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» створене у 2004 році. 

Воно займається оптовою та дрібнооптовою торгівельною діяльністю 

продовольчими та непродовольчими товарами, а також має у своєму 

підпорядкуванні виробничо-ремонтні цехи. 

Підприємство займає площу 3000 кв.м., а саме: 5 приміщень складів, 

виробничий цех, кімната товарних зразків, два підсобних приміщення, 

опалювальне приміщення, комерційний (торговий) відділ, планово-

економічний відділ, транспортно-експедиційний відділ, відділ збуту, відділ 
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управління якістю, бухгалтерія, кабінет директора, відділ кадрів, буфет, 

тощо. 

Станом на 1 січня 2019 року на підприємстві працювало 42 чол., в тому 

числі 10 товарознавців. Оптове підприємство ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» має 12 

одиниць транспорту (5 легкових автомобілів та 7 вантажних). В 2019-2020 

роках планується закупити ще 4 вантажні автомобілі [28]. 

Товарооборот «Інгул-Опт-Сервіс» впродовж останніх років зростає, а 

план щодо його виконання перевиконується. Так в 2017 році план 

перевиконано на 11,03% (882,7 тис.грн.); у 2018 році товарооборот зріс на 

2%, спостерігається перевиконання плану на 0,67% (60,6 тис.грн); у 2019 році 

товарооборот зріс на 6,85%, а перевиконання плану на 1,91% (181,7 тис.грн). 

Спостерігається зростання валового доходу та перевиконання його 

плану. У 2019 році план перевиконано на 2%. Витрати обігу оптовому 

підприємству вдалося значно зменшити за рахунок економії коштів на 

комунальні витрати, паливо, запровадженні комп’ютерних програм, що 

значно покращує якість роботи та скорочує час на її виконання; також деяких 

працівників організації переведено на погодинну відрядно-преміальну 

оплату. 

Прибуток оптового підприємства в 2019 році у порівнянні з 2017 роком 

зріс на 20%, а його план в 2017 та 2018 роках перевищено на 45%; у 2019 

році відповідно – на 29%. В той же час, загальна рентабельність діяльності 

оптового підприємства ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» знизилася з 20,9% у 2017 

році до 16,8% у 2019 році, що потребує відповідної уваги з боку курівництва 

організації. 

ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» працює з 8:00 години до 20:00 години щодня, 

перерва з 13:00 години до 13:30, без вихідних днів. 

Основними елементами комерційної роботи оптового підприємства ТОВ 

«Інгул-Опт-Сервіс» є: вивчення попиту покупців; складання заявок і 

замовлень; організація оптових закупок товарів; оптовий продаж товарів зі 
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складів оптового підприємства ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» тощо. 

ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» має свій комерційний відділ, на його чолі 

заступник директора, підприємства він є оперативно-функціональним 

елементом організаційної побудови оптового підприємства. 

Комерційний відділ підприємства виконує роботу з товарними масами, 

які закуповуються та реалізуються даним господарством, здійснює 

виконання операцій складування та технологічний операцій, а також 

переміщення товарних потоків. 

Для виконання цієї роботи в торгівельному складі працюють провідні 

товарознавці, вони узгоджують оптову торгівлю та закупівлю, ці люди 

працюють з окремими товарами, які поділені за секційним поділом. 

Згідно документів первинного обліку діяльність ТОВ «Інгул-Опт-

Сервіс» протягом 2017-2019 рр., характеризується такими даними (табл. 2.1) 

(додаток Б, В, Г). 

Таблиця 2.1 

Показники діяльності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» за 2017-2019 рр., тис. грн. 

Показники 2017 2018 2019 

Відхилення 

2017-2019 

Відхилення 

2017-2019 

Відхилення 

2017-2019 

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

Дохід від реалізації 

продукції 

18 067,

9 

19 469,

6 

22 081,

8 

+1 401,

7 
+8,0 

+2 612,

2 
+13,0 

+4 013,

9 
+22,0 

Непрямі податки 2 492,1 2 685,5 3 045,8 +193,4 +8,0 +360,3 +13,0 +553,7 +22,0 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

15 575,

8  

16 784,

1 

19 036,

4 

+1 208,

3 
+8,0 

+2 252,

3 
+13,0 

+3 460,

6 
+22,0 

Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт), у т. ч.: 

13 865,

9 

14 761,

1 

17 123,

6 
+895,2 +6,0 

+2 362,

5 
+16,0 

+3 257,

7 
+23,0 

− матеріальні витрати 
10 873,

8 

11 073,

6 

13 452,

7 
+199,8 +2,0 

+2 379,

1 
+21,0 

+2 578,

9 
+24,0 

− витрати на оплату 

праці 
1 296,7 1 656,0 1 567,3 +359,3 +28,0 -88,7 -5,0 +270,6 +21,0 

− відрахування на 

соціальні заходи 
479,5 612,7 579,9 +133,2 +28,0 -32,8 -5,0 +100,4 +21,0 

Інші операційні 

витрати 
529,2 248,5 496,2 -280,7 -53,0 +247,7 +100,0 -33,0 -6,0 

Чистийприбуток 

(збиток) 
1 180,7 1 774,5 1 416,6 +593,8 +50,0 -357,9 -20,0 +235,9 +20,0 
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За січень-грудень 2019 року підприємством було реалізовано продукції 

(в порівняльних цінах) на 22 081,8 тис. грн. Чистий дохід від реалізації 

продукції склав 19 036,4 тис. грн., що є більшим у порівнянні з аналогічним 

показником за 2018 рік на 2 252,3 тис. грн. або ж на 13,0%. 

У 2019 році спостерігається загальне збільшення собівартості 

реалізованої продукції підприємства порівняно з попереднім роком на 2 362,5 

тис.грн. (16,0%) та інших операційних витрат відповідно на 247,7 тис. грн. 

або майже 100,0%. 

Як бачимо з таблиці, протягом 2017-2019 рр. підприємство було 

прибутковим. Так, в 2017 р. підприємство отримало чистий прибуток розмірі 

1 180,7 тис. грн.; у 2018 р. чистий прибуток підприємства збільшився на 

50,0% та склав 593,8 тис. грн.; у 2019 р. цей показник виріс порівняно з 2017 

р. на 20,0% та скоротився порівняно з 2018 р. на 20,0% відповідно і 

становив1 416,6 тис. грн. (додаток Б, Г). 

Зниження чистого прибутку за період 2018-2019 рр. на підприємстві 

обумовлене, по-перше, збільшенням обсягу реалізації продукції, робіт та 

послуг, а, по-друге, збільшенням розміру дебіторської заборгованості за 

вказаний період на 508,8 тис. грн. (31,0%), що призвело до зниження 

швидкості обороту обігових коштів підприємства та зниження загального 

рівня рентабельності його діяльності (додаток Б, В). 

До негативних тенденцій слід віднести збільшення обсягів запасів 

товарно-матеріальних цінностей на підприємстві протягом 2017-2018 рр. на 

155,3 тис. грн. (20,0%), що також призвело до уповільнення ділової 

активності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс». 

У зв'язку з цим необхідно проаналізувати ефективність фінансово-

господарської діяльності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» для оцінки якості його 

прибутку, який є важливою умовою посилення конкурентних позицій 

підприємства на ринку. 

 



30 

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 

 

Фінансовий стан підприємства пояснюють як можливість підприємства 

управляти своєю фінансовою діяльністю, а також її фінансувати. Він 

описується впевненістю фінансових ресурсів, які потрібні для стабільного 

функціонування підприємства, доречністю з їх розміщення та ефективного 

використання, відносинами з іншими юридичними та фінансовими особами, 

фінансовою стійкістю. 

Отже, рівень балансування деяких елементів активу і капіталу 

підприємства мають значний вплив на фінансовий стан підприємства, а 

також на ефективність їх використання [44, с. 131]. 

Головною умовою стабільного розвитку підприємства є оптимізація 

фінансового становища підприємства. Криза фінансового положення на 

підприємстві вказує на те, що можливе настання банкрутства. 

Якщо проаналізувати фінансовий стан підприємства, можна побачити за 

яким конкретним шляхом потрібно проводити аналітичну роботу, це гарна 

можливість визначити важливі принципи та слабкі сторони фінансового 

становища підприємства. 

У згоді з таким результатом аналізу фінансове становище відповідає на 

запитання, чи потрібно пускати в хід поліпшення фінансового становище 

даного підприємства в цей період та розвиток його діяльності. 

Для оцінювання фінансового стану малого бізнесу нашій державі буде 

доцільним провести зовнішній фінансовий аналіз за даними публічної 

звітності. Цей аналіз ґрунтується на аналізі бухгалтерської звітності згідно 

П(С)БУ 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». 

Аналіз статистичних даних фінансового становища підприємства 

виконується за таким рухом [27, с. 261]: 

• аналізу даних складу та майна підприємства; 

• аналізу фінансової рівноваги малих підприємств; 
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• аналізу виявлення платоспроможності та ліквідності малих 

підприємств. 

Малі підприємства мають свою фінансову звітність, яка розроблена для 

проведення оцінки фінансового стану підприємства – суб’єкта малого 

підприємництва слід зауважити наступне: 

1. Показники, для визначення яких достатньо даних Балансу (ф. №1-м) – 

показник ліквідності, фінансово незалежна структура капіталу, роблять 

аналіз так, як і для підприємств, що складають балансові звіти згідно з 

П(С)БО 2. 

2. Для аналізу показників, обчислення яких здійснюється за допомогою 

ф. №2-м,треба пам’ятати, що показники «чистий дохід» зображено в рядку 

2000 ф. №2-м, «чистий прибуток» – у рядку 2350 ф. №2-м, а для обчислення 

показників потрібно користуватись даними аналітичного обліку. 

3. Для того, щоб оцінити показники майнового стану підприємства 

потрібно використовувати дані аналізу бухгалтерського обліку. 

Можна зробити висновок, що застосовуючи аналіз та оцінку стану 

підприємства, не важливо саме якого, потрібно робити аналіз у відносних 

показниках, які надають можливість сконцентрувати увагу на успіху, або 

невдачі в діяльності підприємства, але висновки з цього приводу для 

подолання конкурентів є безперечними. 

Аналіз складу майна та джерел його утворення. 

За допомогою таблиці 2.2 вивчимо зміни в складі, структурі активів та 

пасивів підприємства та оцінимо їх. Для здійснення аналізу використаємо 

дані балансу «Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва» (ф. № 1-м) 

за 2014-2016 роки шляхом ущільнення окремих його статей [28, с. 276].  
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Таблиця 2.2 

Аналіз структури майна і джерел його отримання на ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Відхилення 

2017-2018 рр. 

Відхилення 

2015-2016 рр. 

Відхилення 

2014-2016 рр. 

Сума, 

тис. 

грн. 

Питом

а вага, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Питом

а вага, 

% 

Сума 

тис. 

грн. 

Питом

а вага, 

% 

+/- % 

Пункти 

струк-

тури 

+/- % 

Пункти 

струк-

тури 

+/- % 

Пункті

в 

струк

-тури 

АКТИВ БАЛАНСУ 

Необоротні 

активи 
1418,5 25,1 1730,4 26,8 2892,3 34,2 +311,9 +22,0 +1,7 +1161,9 +67,1 +7,4 +1473,8 

+103,

9 
+9,1 

Оборотні 

активи 
4244,1 74,9 4728,6 73,2 5564,9 65,8 +484,5 +11,4 -1,7 +836,3 +17,7 -7,4 +1320,8 +31,1 -9,1 

РАЗОМ: 5662,6 100 6459,0 100 8457,2 100 +796,4 +14,1 Х +1998,2 +30,9 Х +2794,6 +49,4 Х 

ПАСИВ БАЛАНСУ 

Власний 

капітал 
4491,5 79,3 5014,9 77,6 6011,9 71,1 +523,4 +11,7 -1,7 +997,0 

+19,

9 
-6,5 +1520,4 +33,9 -8,2 

Зобов’язання  1171,2 20,7 1444,1 22,4 2445,3 28,9 +272,9 +23,3 +1,7 +1001,2 
+69,

3 
+6,5 +1274,1 

+108,

8 
+8,2 

РАЗОМ: 5662,6 100 6459,0 100 8457,2 100 +796,4 +14,1 Х +1998,2 
+30,

9 
Х +2794,6 49,4 Х 
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За даними табл. 2.2 можна зробити висновок, що в 2019 р проти 2017 р. 

збільшилася валюта балансу на 2 794,6 тис. грн. (49,4%). Це свідчить про 

розширення підприємством своєї господарської діяльності. 

В активі балансу за цей період сталися такі зміни. Вартість необоротних 

активів підприємства за цей період виросла на 1 473,8 тис. грн. (103,9%), а 

вартість оборотних активів навпаки збільшилася на 1320,8 тис. грн. (31,3%). 

Питома вага необоротних активів збільшилася на 9,1 пунктів структури. 

Відповідно питома вага оборотних активів зменшилася на 9,1 пунктів. 

Щодо структури пасиву то зменшилася вага капіталу і цільового 

фінансування на 8,2 пунктів і відповідно виросла питома вага зобов’язань на 

8,2 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. 

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 виконується в 2017-

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

дебіторську. 



34 

Більш детально цей момент буде висвітлений під час аналізу показників 

платоспроможності та ділової активності підприємства. 

Щоб запам’ятати ці зміни не буде зайвим проаналізувати питому часту 

кожного виду майна в загальній валюті балансу та зрозуміти причини які 

змінили структуру майна та джерел утворення. 

З цією метою необхідно розрахувати такі відносні показники [33, с. 168]. 

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

основних засобів підприємства протягом звітного періоду (додаток Б, В, Г): 

ОЗ = .
2

)4.3.(1010.1. гргррФ 

     (2.1)
 

2017 р. 5,1418
2

5,14375,1399
ОЗ 


  

2018 р. 4,1730
2

2,20235,1437
ОЗ 


  

2019 р. 7,2705
2

1,33882,2023
ОЗ 


  

2. Фондоозброєність, тис.грн. (Фо) – вказують на ефективність 

використання основного фонду; величину доходу, отриманого від продажу 

товарів. Розраховується як відношення середньорічної вартості основних 

фондів підприємства до середньо-спискової чисельності працюючих 

протягом звітного періоду: 

Фо.=Ф № 2, р. 2000 / Ф. № 1, р. 1010 (сер. знач.)    (2.2) 

2017 р. Фо= 4,39
36

5,1418
  

2018 р. Фо= 6,37
46

4,1730
  

2019 р. Фо= 4,64
42

7,2705
  

3. Фондовіддача основних фондів, грн. / грн. (Фв) – виявляє ефективність 

використаних основних фондів. Аналізує величину доходу, який був 
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отриманий від продажу продукції, спирається на 1 грн., використану в 

основних фондах, які застосовуються для виробництва продукції: 

Фв = Ф. № 2, р. 2000 / Ф. № 1, р. 1010 (сер. знач.)       (2.3) 

2017 р. Фв= 98,10
2:1437,5)(1399,5

8,1557



 

2018 р. Фв= 70,9
2:2023,2)(1437,5

1,16784



 

2019 р. Фв= 04,7
2:3388,1)(2023,2

4,19036



 

4. Частка основних засобів в активах (Чо.з.) – частина коштів, вкладених 

в основні засоби, у валюті балансу. 

Розраховуються як відношення первісної вартості основних засобів до 

активів підприємства: 

Чо.з. = Ф. № 1, р. 1011(гр. 4) / Ф. № 1, р. 1300 (гр.4)       (2.4) 

2017 р. Чо.з.= 77,0
5691,4

3,4363
  

2018 р. Чо.з.= 71,0
7226,5

8,5104
  

2019 р. Чо.з. = 68,0
9687,8

8,6570
  

5. Показник зносу основних засобів (Кзн.о.з.) – характеризуєміру 

фізичного зносу основних фондів. Є відношенням зносу основних засобів 

допервісної вартості основних засобів:  

Кзн.о.з = Ф. № 1, р. 1012 (гр. 4)/ Ф. № 1, р.1011 (гр. 4)(2.5) 

2017 р. Чо.з.= 67,0
4363,3

8,2925
  

2018 р. Чо.з.= 60,0
5104,8

6,3081
  

2019 р. Чо.з. = 48,0
6570,8

7,3182
  

6. Коефіцієнт оновлення основних засобів (Кон.о.з.) – вказує міру 

фізичного модернізування основного фонду. Обчислюється 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. № 1 (збільшення по р. 1011) / Ф. №1; р. 1011(гр.4)   (2.6) 

2017 р. Кон.о.з.= 0,0
4363,3

3,43633,4363



 

2018 р. Кон.о.з.= 15,0
5104,8

3,43638,5104



 

2019 р. Кон.о.з.= 22,0
6570,8

8,51048,6570



 

7. Величина мобільності активів (К моб.) – характеризує скільки обігових 

коштів припадає на одиницю не обігових; потенційна можливість 

перетворення активів у ліквідні кошти: 

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

2017 р. К моб.= 0,3
1437,5

09,4253



(2.7) 

2018 р. К моб.= 6,2
2023,2

03,5203



 

2019 р. К моб.= 6,1
3761,3

05,5926




 

Рекомендований рівень Кмоб.  5. У нашому випадку розрахунки 

показують, що за період 2017-2019 рр. цей показник не відповідає 

нормативному значенню. Отриманірезультати вписуємоу табл. 2.3., рис. 2.1. 

Таблиця 2.3 

Показникимайнового 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. Основні засоби ОЗ  1418,5 1730,4 2705,7 +311,9 +975,3 +1 287,2 Збільшення 

2. Фондоозброєність Фо 39,4 37,6 64,4 -1,8 +26,8 +25,0 Збільшення 

3. 
Фондовіддача 

основних фондів 
Фв 10,98 9,70 7,04 -1,28 -2,66 -3,94 Збільшення 
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Продовження таблиці 2.3 

4. 
Частка основних 

засобів в активах 
Чо.з. 0,77 0,71 0,68 -0,06 -0,03 -0,09 Зменшення 

5. 
Коефіцієнт  зносу 

основних засобів 
Кзн.о.з. 0,67 0,60 0,48 -0,07 -0,12 -0,19 Зменшення 

6. 

Коефіцієнт 

оновлення 

основних засобів 

Кон.о.з. - 0,15 0,22 +0,15 +0,07 +0,22 

Збільшення за 

умов 

виключення 

інфляційного 

фактора 

7. 

Коефіцієнт 

мобільності 

активів 

К моб. 3,0 2,6 1,6 -0,4 -1,0 -1,4 

Збільшення;реко

мендований 

рівень 

Кмоб.  5 

 

Дані табл. 2.3 свідчать про збільшення розміру основних фондів на 

підприємстві протягом 2017-2019 рр. Так, в 2017 р. їх обсяг складав 1 418,5 

тис. грн. У 2019 р. він зріс на 1 287,2 тис. грн. та склав 2 705,7 тис. грн., що є 

позитивним моментом. 

За вказаний період зросла фондоозброєність на підприємстві відповідно 

на 25,0 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 2018 р. на 2,66 грн./грн. та на 3,94 грн./грн. рівня 2017 р. Це 

свідчить про зниження ефективності використання  основних засобів 

виробництва на ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс». 
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Рис. 2.1. Показники оцінки майнового стану ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» 

за 2017-2019 рр. 

 

Аналізуючи розрахунок коефіцієнта зносу основних засобів ми можемо 

спостерігати, що за 3 звітних періоди він зменшувався, оскільки 

збільшувалась первісна вартість основних засобів та зростав їх технічний 

рівень на основі постійного оновлення останніх. Значення цього коефіцієнта 

в 2019 році є меншим 0,5 – що є позитивним явищем та свідчить про 

поліпшення стану матеріально-технічної бази підприємства. Максимальним 

значенням коефіцієнта зносу сягає 0,67 – у 2017 році. 

Дотримання науково-технічних досягнень створюється в процесі їх 

оновлення. 

Величина оновлення на кінець 2019 р. зріс на 7% порівняно з 2018 р. та 

на 22% порівняно з 2017 р., а це свідчить про нижчий рівень зносу засобів і 

про їх ліпший технічний стан. 
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Також дещо коливається коефіцієнт ліквідності активів, який відображає 

кількість обігових коштів, що припадає на одиницю не обігових. 

Спостерігаємо, що у 2018 році в порівнянні з 2017 роком він зменшився на 

0,4 процентних пунктів і становив 2,6; та вже у 2019 році склав лише 1,6 

процентних пунктів, що є нижчим за нормативне значення майже втричі. 

Отже, для збільшення ефективного використання основних засобів 

підприємства необхідно постійно здійснювати відновлення застарілих 

засобів, обладнання, закуповувати нові техніку та засоби для виробництва, 

які досить добре покращують ефективність умов праці та, в кінцевому 

результаті, обумовлюють значні позитивні зрушення в господарській 

діяльності підприємства. 

Аналіз ліквідності та платоспроможності. 

Платоспроможність – можливість в повній мірі виконати свої завдання 

за платежами, мати в наявності кошти, які потрібні для виконання цих 

завдань, тобто для зобов’язань з платежами. 

Щоб визначити платоспроможність у підприємства потрібно 

використовувати коефіцієнти ліквідності [18, с. 223]. 

Ліквідність – це здатність активів швидко переводитись в грошову 

форму без витрат вартості в умовах наявної кон’юнктури ринку [18, с. 226]. 

Побудуємо баланс ліквідності підприємства (табл. 2.4, 2.4). 

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

зменшення ліквідності (актив); (2) терміновості оплати (погашення) (пасив). 
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Таблиця 2.4 

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн. 

№ 

з/п 
Групи активів 

Умовне 

позначення 

Сума рядків 

балансу 
2017 2018 2019 

1. Високоліквідні 1A  Р1160-Р1165 1840,5 2372,0 2792,8 

2. Швидко-ліквідні 2A  Р1125-Р1155 1613,1 1574,2 1912,1 

3. Повільно-ліквідні 3A  Р1100, Р1190 790,6 782,5 860,1 

4. Важко-ліквідні 4A  Р1095 1418,5 1730,4 2892,3 

 БАЛАНС 5662,7 6459,1 8457,3 

№ 

з/п 
Групи зобов'язань 

Умовне 

позначення 

Сума рядків 

балансу 
2017 2018 2019 

1. Найбільш термінові 1П  
Р1615-Р1630, 

Р1690 
249,8 70,7 44,7 

2. Короткострокові 2П  Р1600-Р1610 921,4 1373,5 2400,6 

3. Довгострокові 3П  Р1595 53,0 26,2 15,1 

4. Постійні 4П  Р1495 4438,5 4988,7 5996,8 

 БАЛАНС 5662,7 6459,1 8457,3 

 

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 2.5 

Баланс ліквідності підприємства, тис. грн. 

2017рік 2018 рік 2019 рік 

1840,5 249,8 2372,0 70,7 2792,8 44,7 

1613,1 921,4 1574,2 1373,5 1912,1 2400,6 

790,6 53,0 782,5 26,2 860,1 15,1 

1418,5 4438,5 1730,4 4988,7 2892,3 5996,8 

 

При виконанні перших трьох нерівностей, а саме, поточні активи 

перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково 
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виконується і остання нерівність. Це значить, що підприємство має власні 

обігові кошти, тобто  

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи 

перевищують Це означає наявність у підприємства власних оборотних 

коштів, тобто придержується простих умова його фінансової стійкості. 

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

ліквідним протягом періоду 2017-2019 рр. 

У 2016 р. баланс ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» ліквідним вважати не можна, 

тому, що на кінець періоду у підприємства виникли проблеми з погашенням 

короткострокових кредитів, кредиторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги. 

Ліквідність балансу підприємства можна також оцінити за допомогою 

загального показника ліквідності: 

   ,/
321321 321321 пппааа ПВППВППВППВАПВАПВА  (2.9) 

де, ПВа та ПВп – питома вага потрібнихвузлів активів та пасивів в їх 

загальному підсумку. 

Показники ліквідності балансу демонструють взаємозалежність суми 

всіх платіжних засобів до суми всіх платіжних зобов’язань з урахуванням їх 

ліквідності. 

Для даного підприємства маємо такі співвідношення: 

2017 рік: 41,7
01,00,5316,04,92104,08,249

14,06,79028,01,161333,05,1840





 

2018 рік: 67,4
004,02,2621,05,137301,07,70

12,05,78224,02,157437,00,2372





 

2019 рік: 15,2
002,01,1528,06,240001,07,44

10,01,86023,01,191233,08,2792





 

Отже, спостерігається тенденція щодо суттєвого зниження ліквідності 

балансу підприємства впродовж 2017-2019 рр., що в цілому негативно 

впливає на показники фінансового стану організації. 



42 

Для комплексної оцінки ліквідної та платоспроможності ТОВ «Інгул-

Опт-Сервіс» розрахуємо відносні показники. Розрахунок виконується за 

даними балансу − форми № 1-м «Фінансового звіту підприємства» [35, с. 21]. 

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (Кпокр.) – показує, скільки 

обігових коштів потрібно для погашення боргів протягом року: 

Кпокр.=Ф. № 1, р. 1195 (сер.знач.) / Ф. № 1, р. 1695 (сер. знач.)   (2.10) 

2017 р. Кпокр= 62,3
2:968,3)(1374,0

2:)9,42533,4234(





 

2018 р. Кпокр=
27,3

2:1919,9)(968,3

2:)3,52039,4253(






 

2019 Кпокр=
28,2

2:2970,6)(1919,9

2:)5,59263,5203(






 

2. Величина ліквідності швидкої (Кшв.лікв) – показує, яка кількість як 

найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. 

Розраховується як відношення різниці оборотних активів та запасів 

допоточних зобов’язань підприємства: 

Кшв.лікв=Ф. № 1, [р. (1195 – р.1100) (сер. знач.)]/Ф. № 1, р. 1695 (сер.знач.)    

(2.11) 

2017 р. Кпокр= 95,2
2:968,3)(1374,0

6,7901,4244





 

2018 р. Кпокр=
73,2

2:1919,9)(968,3

5,7826,4728






 

2019 Кпокр=
92,1

2:2970,6)(1919,9

1,8609,5564






 

3. Величина ліквідності абсолютної (Кабс.лікв) – показує,наскільки готове 

підприємство, аби невідкладно скасувати короткострокову заборгованість. Є 

відношенням грошових коштів підприємства до його поточних зобов’язань: 

Кабс.лікв = Ф. № 1, р. 1165 (сер. знач.) / Ф. № 1, р. 1695 (сер. знач.)   (2.12) 

2017 р. Кабс.лікв= 57,1
2:968,3)(1374,0

2:)5,19784,1702(
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2018 р. Кабс.лікв=
64,1

2:1919,9)(968,3

2:)5,27655,1978(






 

2019 Кабс.лікв=
14,1

2:2970,6)(1919,9

2:)0,28205,2765(






 

4. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості (Кдеб./кред.) – має можливість розраховуватись з кредиторами 

протягом одного року: 

Кдеб./кред = Ф. № 1, сума р. (1125-1155) (сер. знач.) / Ф. № 1, р. 1695 (сер.знач.) 

(2.13) 

 

2017 р. Кабс.лікв = 38,1
2:968,3)(1374,0

6,1535,1459





 

2018 р. Кабс.лікв = 09,1
2:1919,9)(968,3

3,339,1540





 

2019 р. Кабс.лікв= 78,0
2:2970,6)(1919,9

1,347,1877





 

Отримані результати зводимо у табл. 2.6, рис. 2.2. 

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. 

Величина поточної 

ліквідності 

(покриття) 

Кпокр. 3,62 3,27 2,28 -0,35 -0,99 -1,34 

Збільшення; 

критичне значення 

Кпокр.=1;при Кпокр.< 1 

підприємство  має 

неліквідний баланс. 

Якщо Кпокр.= 1-0,5, 

підприємство 

своєчасно ліквідовує  

борги 

2. 
Величина 

ліквідності швидкої 
Кшв.лікв. 2,95 2,73 1,92 -0,22 -0,81 -1,03 

Збільшення; має 

бути Кшв.лікв.>1; у 

міжнародній 

практиці Кшв.лікв. = 

0,7-0,8 

3. 

Коефіцієнт 

ліквідності 

абсолютної 

Кабс.лікв. 1,57 1,64 1,14 +0,07 -0,50 -0,43 

Збільшення; 

мінімальне значення 

Кабс.лікв.= 0,2-0,35 
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Продовження таблиці 2.6 

4. 

Співвідношення 

короткострокової 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

Кдеб / кред. 1,38 1,09 0,78 -0,29 -0,31 -0,60 

Рекомендоване  

значення Кдеб / кред.=
1 

 

Як бачимо з таблиці, коефіцієнт покриття протягом звітного періоду є 

вищим за його нормативне значення, це означає, що у підприємства є реальна 

можливість покрити поточні зобов’язань за рахунок його оборотних засобів. 

На кожну грошову одиницю поточних зобов’язань підприємства 

припадає в 2017р. 3,62 грн. оборотних активів. 

На кінець періоду значення цього коефіцієнта складає лише 2,28. Тобто, 

підприємство має достатній обсяг власних оборотних засобів для покриття 

поточних зобов’язань, але їх обсяг дещо знизився. 

Значимість коефіцієнту швидкої ліквідності на початок періоду 

становить 2,95, це є вищим за нормативне та пояснює, що рахунок грошових 

коштів та очікуваних фінансових надходжень може бути погашено в 2,95 

разів більше поточних зобов’язань підприємства. 
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Рис. 2.2. Показники оцінки ліквідності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» 

за 2017-2019 рр. 

 

На кінець періоду значення цього показника знизилося і становить 

(1,92), що також є вищим за нормативне та окреслює здатність абсолютно 

компенсувати поточні заборгованість підприємства за рахунок грошових 

коштів та фінансових надходжень. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності як на початок періоду становить 

(1,57), а на кінець року (1,14), що є знано вище ніж нормативне. 

Затим, що коефіцієнт абсолютної ліквідності становить (1,57), 

підприємство зможе погасити 157% заборгованості за рахунок наявних 

грошових коштів. На кінець періоду коефіцієнт змінився та становить (1,14), 

це означає, що підприємство спроможне погасити в 1,14 разів перевищує 

поточні зобов’язання за рахунок наявних грошових коштів.  

Взаємний зв'язок короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості в 2017-2018 рр. знаходилося на нормальному рівні, це 
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говорить про те, що підприємство було здатне обрахуватись з кредиторами за 

рахунок дебіторів протягом одного року.  

У 2019 році показник зменшився до 0,78, а це не відповідає 

нормативному значенню. В тому році фірма залучила більше коштів від 

кредиторів, ніж сама надавала. Це може спричинити кризу ліквідності фірми. 

А незмога погасити свої зобов'язання по договору призведе до 

погіршення відносин з постачальниками. Через певний час урахуються усі 

ризики невідповідного одержання коштів, та це призведе до підвищення 

собівартості. 

Отже, можна вести мову про наявність негативних тенденційщодо 

зниження ліквідності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» і погіршення його 

платоспроможності та фінансового стану. 

Аналіз фінансової стійкості. 

Фінансова стійкість підприємства – це одна з найголовніших вимог 

успішної стабільності в роботі підприємства на ринкових умовах. Якщо ця 

стійкість є стійкою, в змозі платити, то воно буде мати великі переваги перед 

іншими підприємствами такого ж профілю при одержанні кредитів, при 

відборі постачальників та безпосередньо своїх кваліфікаційних кадрів для 

роботи. Коли стійкість підприємства має найвищий рівень, тоді воно стає 

незалежним від зміни ринкової кон'юнктури, а отже, стає менший ризик 

банкрутства [51, с. 398]. 

Управління фінансовою стійкістю є важливим елементом менеджменту 

на підприємстві, це є становить велику необхідністьзадачі стабільного 

розвитку підприємства. 

Фінансову стійкість пояснюють як можливість господарюючих суб’єктів 

вчасно зі своїх коштів сплачувати витрати, які були залучені до основного та 

оборотного капіталу, нематеріальних активів та які повинні розчислюватися 

за своїми заборгованостями. А також, фінансову стійкість дозволено 

пояснювати як фінансовий стан ресурсів, при яких підприємство має право 
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спокійно розраховуватись своїми грошовим коштами для підтримки 

безперестанного виробничого процесу [31, с. 99]. 

Головне завдання аналізу фінансової стійкості є в тому, що для малого 

підприємства проти перешкоджань перед негативними діями різних 

факторів, які безпосередньо впливають на фінансовим стан цього або іншого 

підприємства. 

Обговорюючи довгострокову перспективу розвитку компанії, потрібно 

зробити наголос на те, що фінансова стійкість підпорядковується від 

співвідношення доходів та витрат.  

Навіть якщо в компанії є деякі негаразди з платоспроможністю, то в 

майбутньому буде отриманий гарний фінансовий результат, який допоможе 

мати певний баланс вхідних та вихідних грошових потоків, а це зробить 

компанію фінансово стійкою. 

Комплексну оцінку фінансової стійкості даного підприємства проведемо 

за допомогою наступних показників за даними ф. № 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» (форма №1-м «Баланс»). 

1. Здійснюючи аналіз діяльності малого підприємства, потрібно 

виокремити один показник фінансової стійкості «Власні обігові кошти 

(робочий, функціонуючий капітал)». Цей показник пояснює який залишився 

залишок, або чи настала нестача коштів на підприємстві після того, як 

погасили поточні зобов’язання та розщиталися і зробили різницю між 

оборотними активами та поточними зобов’язаннями. 

Позитивне значення цього показника доказує цілковиту або правильну 

фінансову стійкість підприємства, а нероздільне значення характеризує 

нестачу власних оборотних коштів, а це показує наскільки є нестійким 

фінансове становище. 

Обчислюється за формулою: 

Рк= ф. № 1, р. 1195 (сер. знач.) – 1695 (сер. знач.) (2.14) 

2017 р. 9,30722,11711,4244Рк   
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2018 р. 5,32841,14446,4728Рк   

2019 р. 6,31193,24459,5564Рк   

Крім того, здійснення статистичного аналізу на базі відносних 

показників фінансової стійкості, вони переважно описують структуру 

капіталу підприємства. 

2. Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами (Кз.в.к) 

– надає можливість перетворювати власні активів у ліквідні кошти. 

Розрахунок обігових коштів до оборотних активів проводиться таким 

чином: 

Кз.в.к= Рк / ф. № 1, р. 1195 (сер. знач.)        (2.15) 

2017 р. Кз.в.к = 
72,0

2:4253,9)(4234,3

9,3072


  

2018 р. Кз.в.к = 
69,0

2:5203,3)(4253,9

5,3284


  

2019 р. Кз.в.к = 
56,0

2:5926,5)(5203,3

6,3119


  

3. Маневреність робочого капіталу (Мр.к) – частка запасів, 

лімітуєпривілля маневру власними коштами:  

Мр.к= Ф. № 1, р. 1100 (сер. знач.) / Рк           (2.16) 

2017 р. Кабс.лікв = 
26,0

3072,9

2:)7,7605,820(




 

2018 р. Кабс.лікв = 
24,0

3284,5

2:)2,8047,760(




 

2019 р.Кабс.лікв=
28,0

3119,6

2:)0,9162,804(




 

4. Маневреність власних обігових коштів (Мв.о.к) – частка абсолютно 

ліквідних активів задовольняє свободу фінансового маневру:  

Мв.о.к= Ф. № 1 р. 1165 (сер. знач.) / Рк            (2.17) 

2017 р. Кабс.лікв = 60,0
3072,9

2:)5,19784,1702(



 



49 

2018 р. Кабс.лікв = 
72,0

3284,5

2:)5,27655,1978(




 

2019 р. Кабс.лікв=
90,0

3119,6

2:)0,28205,2765(




 

5. Величина забезпечення власними обіговими коштами запасів (Кзаб.в.о.к.) 

– надає можливість побачити,наскільки запаси, що мають найменшу 

ліквідність у складі оборотних активів, задовільнені довгостроковими 

стабільними активами. Розраховується як відношення власних обігових 

коштівдо запасів: 

Кзаб.в.о.к. = Рк / Ф. № 1, р. 1100 (сер. знач.)      (2.18) 

2017 р. Кз.в.к = 89,3
2:760,7)(820,5

9,3072



 

2018 р. Кз.в.к = 20,4
2:804,2)(760,7

5,3284



 

2019 р. Кз.в.к = 63,3
2:916,0)(804,2

6,3119



 

6. Величина покриття запасів (Кпокр.зап.) – обчислює, скільки потрібно на 

одиницю коштів, які вкладені до запасів, припадає в комплексі власних 

коштів, довгоcтрокових та короткострокових зобов’язань: 

Кпокр.зап = Ф. № 1 [(р. 1495 – 1095 + 1595 + 1600 + 1610)] (сер. знач.) /Ф. № 1, 

р. 1100 (сер. знач.)      (2.19) 

2017 р. Кз.в.к = 05,5
2:760,7)(820,5

04,9210,535,14185,4438





 

2018 р. Кз.в.к = 95,5
2:804,2)(760,7

05,13732,264,17307,4988





 

2019 р. Кз.в.к = 42,6
2:916,0)(804,2

06,24001,153,28928,5996





 

7. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (Кавт.) – показує,нам 

наскільки підприємство здатне виконати зовнішні зобов'язання за рахунок 

власних активів. 

Обчислюється як відношення власного капіталу до пасивів: 
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Кавт. = Ф. № 1, р.1495(сер. знач.) / Ф. № 1, р. 1900 (сер. знач.)      (2.20) 

2017 р. Кабс.лікв = 78,0
2:5691,4)(5633,8

2:)8,46882,4188(





 

2018 р. Кабс.лікв = 77,0
2:7226,5)(5691,4

2:)5,52888,4688(





 

2019 р. Кабс.лікв= 71,0
2:9687,8)(7226,5

2:)1,67055,5288(





 

8. Величина фінансової залежності (Кфін.зал.) – демонструє ступінь 

залежності підприємства від зовнішніх зобов’язань: 

Кфін.зал. = 1 –Кавт.        (2.21) 

2017 р. Кфін.зал.= 1 – 0,78 = 0,22 

2018 р. Кфін.зал.= 1 – 0,77 = 0,23 

2019 р. Кфін.зал.= 1 – 0,71 = 0,29 

9. Величина маневреності власного оборотного капіталу (Кман..в.к.) – це 

частина власних обігових коштів у власному капіталі:  

Кман..в.к = Рк / Ф. № 1, р.1495 (сер. знач.)       (2.22) 

2017 р. Кз.в.к = 69,0
2:4688,8)(4188,2

9,3072



 

2018 р. Кз.в.к = 66,0
2:5288,5)(4688,8

5,3284



 

2019 р. Кз.в.к = 52,0
2:6705,1)(5288,5

6,3119



 

10. Величина концентрації позикового капіталу (Кконц.п.к.) – показує, 

наскільки етап участі позикового капіталу у формуванні активів та скільки 

припадає позикового капіталу на одиницю обсягу джерел: 

Кконц.п.к. = Ф. № 1, [р.1595 + р. 1695 + р. 1700] (сер. знач.) / Ф. № 1, р. 1900 

(сер. знач.)     (2.23) 

2017 р. Кабс.лікв = 22,0
2:5691,4)(5633,8

02,11710,53





 

2018 р. Кабс.лікв = 23,0
2:)5,7226(5691,4

01,14442,26





 



51 

2019 р. Кабс.лікв= 29,0
2:9687,8)(7226,5

03,24451,15





 

11. Величина фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) (Кф.с.) – 

означає забезпеченість дефіциту своїми коштами,надлишок власних коштів 

над позиковими, пояснюють фінансову стійкість підприємства. 

Є відношенням власних коштівдо позичених коштів: 

Кф.с. = Ф. № 1, р.1495(сер. знач.) / Ф. № 1, [р.1595 + р. 1695 + р. 1700] (сер. 

знач.)       (2.24) 

2017 р. Кф.с.= 63,3
01171,253,0

2:)8,46882,4188(





 

2018 р. Кф.с.= 39,3
01444,126,2

2:)5,52888,4688(





 

2019 р. Кф.с.= 44,2
02445,315,1

2:)1,67055,5288(





 

12. Ознака фінансового левериджу (Кфін.лев.) – означає необхідність 

підприємства від довгострокових зобов'язань. Ріст вказує на те, що є 

підвищення фінансового ризику: 

Кфін.лев. = Ф. № 1, р. 1595 (сер. знач.)/ Ф. № 1, р.1495(сер. знач.)      (2.25) 

2017 р. Кз.в.к = 012,0
2:4688,8)(4188,2

2:)3,346,71(





 

2018 р. Кз.в.к = 005,0
2:5288,5)(4688,8

2:)1,183,34(





 

2019 р. Кз.в.к = 003,0
2:6705,1)(5288,5

2:)1,121,18(





 

13. Величина фінансової стійкості (Кфін.ст.) – це частина стабільності 

джерел фінансування в їх загальному обсязі. 

Обчислюється як взаємозалежність суми капіталу та довгострокових 

зобов’язань допасивів підприємства: 

Кфін.ст. = Ф. № 1, [р.1495 + р. 1595] (сер. знач.) / Ф. № 1, р. 1900 

 (сер. знач.)      (2.26) 
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2017 р. Кабс.лікв = 79,0
2:5691,4)(5633,8

0,535,4438





 

2018 р. Кабс.лікв = 78,0
2:)5,7226(5691,4

2,267,4988





 

2019 р. Кабс.лікв= 71,0
2:9687,8)(7226,5

1,158,5996





 

Отримані результати зводимо у табл. 2.7, рис. 2.3. 

Таблиця 2.7 

Показники оцінки фінансової стійкості підприємства за 2017-2018 рр. 

№ 

з/п 
Назва показника 

Умовне 

позна-

чення 

2017 2018 2019 

Відхилення, +/− 
Нормативне 

значення 2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2019 

1. 
Власні обігові кошти , 

тис. грн. 
Рк 

3072,

9 
3284,5 3119,6 +211,6 -164,9 +46,7 Збільшення 

2. 

Коефіцієнт 

забезпечення 

оборотними активами 

власними коштами 

Кз.в.к 0,72 0,69 0,56 -0,03 -0,13 -0,16 

Збільшення; 

рекомендується 

значення Кзвк> 

0,1;за [31]Кзвк 2 

3. 
Робочий капітал, 

маневреність 
Мр.к 0,26 0,24 0,28 -0,02 +0,04 +0,02 

Зменшення; 

збільшення 

запасів 

призводить до 

уповільнення 

оборотності 

обігових коштів 

4. 
Власні обігові кошти, 

маневреність 
Мв.о.к 0,60 0,72 0,90 +0,12 +0,18 +0,30 Збільшення 

5. 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними обіговими 

коштами запасів 

Кзаб.в.о.к. 3,89 4,20 3,63 +0,31 -0,57 -0,26 Збільшення 

6. 
Коефіцієнт покриття 

запасів 
Кпокр.зап. 5,05 5,95 6,42 +0,90 +0,47 +1,37 Збільшення 

7. 
Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності  

Кавт. 0,78 0,77 0,71 -0,01 -0,06 -0,07 
Збільшення; замає 

бути Кавт>0,5 

8. 
Величина фінансової 

залежності 
Кфін.зал. 0,22 0,23 0,29 +0,01 +0,06 +0,07 Зменшення 

9. 
Величина 

маневреності 

власного капіталу 

Кман..в.к. 0,69 0,66 0,52 -0,03 -0,14 -0,17 
Збільшення; має 

бути Кман.в.к.>0,5 
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Продовження таблиці 2.7 

10. 
Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

Кконц.п.к. 0,22 0,23 0,29 +0,01 +0,06 +0,07 

Зменшення; 

необхідно 

аналізувати в 

залежності від 

конкретної 

ситуації 

11. 
Величина 

фінансової 

стабільності  

Кф.с. 3,63 3,39 2,44 -0,24 -0,95 -1,19 
За нормативне 

значення 

К ф.с> 1 

12. 
Показник 

фінансового 

левериджу 

Кфін.лев. 0,012 0,005 0,003 -0,007 -0,002 -0,009 
Зменшення; 

Кфін.лев.< 0,25 

13. 
Величина фінансової 

стійкості 
Кфін.ст. 0,79 0,78 0,71 -0,01 -0,07 -0,08 

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. 

Проте, спостерігається тенденція щодо деякого погіршення фінансової 

стійкості цього підприємства: 

• величина автономії зменшився на 0,07 пунктів, тобто збільшилася 

залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування; 

• величина фінансової залежності відповідно збільшився на 0,07 пунктів; 

• величина маневреності власного оборотного капіталу має додатне 

значення, що вказує на достатній обсяг власного капіталу, але в 2019 р. він 

був меншим за відповідний показник 2017 р. на 0,17 пунктів; 

• величина концентрації залученого капіталу збільшився на 0,07 пунктів; 

• величина фінансової стійкості зменшився на 0,08 пунктів та не 

відповідає своєму нормативному значенню. 
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Рис. 2.3. Показникифінансової стійкості ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» 

за 2017-2019 рр. 
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З цією метою розрахуємо наступні показники. Джерелом інформації в 

даному випадку є форма N 1-м «Баланс», форма N 2-м «Звіт про фінансові 

результати», а також дані оперативної звітності підприємства [58]. 

1. Величина оборотних активів, (Коб.акт.) – означає, скільки одержано 

виручки від реалізації продукції на одиницю коштів, інвестованих в активи: 

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

2017 р. 75,2
2:)4,5691(5633,8

15575,8
К акт. об. 


  

2018 р. 60,2
2:)5,72264,5691(

16784,1
К акт. об. 


  

2019 р. 25,2
2:)8,96875,7226(

19036,4
К акт. об. 


  

2. Величина оборотності обігових коштів, оборотів (Коб. кошт.)–

демонструє кількість оборотів обігових коштів,та скільки потрібної виручки 

припадає на одиницю обігових коштів: 

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

2017 р. 67,3
2:)9,42533,4234(

15575,8
К кошт. об. 


  

2018 р. 55,3
2:)3,52039,4253(

16784,1
К кошт. об. 


  

2019 р. 42,3
2:)5,59263,5203(

19036,4
К кошт. об. 


  

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

середній період від потрачених грошей для закупівлі товарів до отримання 

коштів за продану продукцію: 

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

2017 р. Тоб. кошт. = 98
3,67

360
  

2018 р. Тоб. кошт. = 101
3,55

360
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2019 р. Тоб. кошт. = 105
3,42

360
  

4. Величина оборотності запасів, оборотів (Коб.зап.) – це чисельність 

оборотних коштів, які були переданів запаси. 

Обчислюється як відношення собівартості реалізації до середніх запасів:  

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

2017 р. Коб.зап. = 54,17
2:760,7)(820,5

9,13865



 

2018 р. Коб.зап. = 87,18
2:804,2)(760,7

1,14761



 

2019 р. Коб.зап. = 91,19
2:916,0)(804,2

6,17123



 

5. Термін одного обороту запасів, днів (Тоб. зап.) – це термін, на протязі 

якого запаси перероблюються в кошти: 

Тоб. зап. = 360 / Коб. зап.        (2.31) 

2017 р. Тоб. зап.= 21
17,54

360
  

2018 р. Тоб. зап.= 19
18,87

360
  

2019 р. Тоб. зап.= 18
19,91

360
  

6. Показник оборотності дебіторської заборгованості, оборотів (Коб. д. з.) -

характеризує, на скільки разів виручка перевершує дебіторську 

заборгованість. 

Обраховується як посилання доходу від реалізації до дебіторської 

заборгованості: 

Коб. д. з. = Ф. № 2, р. 2000 / Ф. № 1, [р. 1125 + р. 1135 +р. 1155] (сер. знач.)   

(2.32) 

2017 р. Коб. д. з.= 66,9
153,601459,5

8,15575
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2018 р. Коб. д. з.= 66,10
33,301540,9

1,16784



 

2019 р. Коб. д. з.= 96,9
34,101878,0

4,19036



 

7. Коефіцієнт знешкодження дебіторської заборгованості, днів (Тпог.д. з.) – 

це період на протязі якого відбувається її погашення: 

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

2017 р. Тпог.д. з.= 37
9,66

360
  

2018 р. Тпог.д. з.= 34
10,66

360
  

2019 р. Тпог.д. з.= 36
9,96

360
  

8. Показник оборотності кредиторської заборгованості, оборотів (Коб. 

кр.з.) – дає змогу побачити у скільки разів виручка перевищила середню 

кредиторську заборгованість: 

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

2017 р. Коб. кр. з.= 30,13
2:968,3)(1374,0

8,15575



 

2018 р. Коб. кр. з.= 62,11
2:1919,9)(968,3

1,16784



 

2019 р. Коб. кр. з.= 79,7
2:2970,6)(1919,9

4,19036



 

9. Термінвідшкодування кредиторської заборгованості (Тпог.кр.з.) – 

значить середній термін сплати підприємством кредиторської заборгованості: 

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

2017 р. Тпог.кр.з.= 27
13,30

360
  

2018 р. Тпог.кр.з.= 31
11,62

360
  

2019 р. Тпог.кр.з.= 46
7,79

360
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10. Показник оборотності власного капіталу, оборотів (Коб. в.к.) – дає 

змогу побачити яка кількість чистогоприбутку від продажу продукції 

спирається на одиницю власного капіталу: 

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

2017 р. Коб. кр. з.= 51,3
2:4688,8)(4188,2

8,15575



 

2018 р. Коб. кр. з.= 36,3
2:5288,5)(4688,8

1,16784



 

2019 р. Коб. кр. з.= 17,3
2:6705,1)(5288,5

4,19036



 

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

Таблиця 2.8 

Показники ділової активності (оборотності) підприємства  

за 2017-2019 рр. 

№ 

з/п 
Назва показника 

Умовне 

познач. 
2017 2018 2019 

Відхилення, +/− 
Нормативне 

значення 
2017-

2018 

2017-

2018 

2017-

2019 

1. 
Обороти активів, 

показник трансформації 
К об.акт. 2,75 2,60 2,25 -0,15 -0,35 -0,50 Збільшення 

2. 
Показник оборотності 

коштів  
К об. кошт. 3,67 3,55 3,42 -0,12 -0,13 -0,25 Збільшення 

3. 
Термін одного обороту 

обігових коштів  
Т об. 98 101 105 +3 +4 +7 Зменшення 

4. 
Показник оборотних 

запасів  
Коб. зап. 17,54 

18,8

7 
19,91 +1,33 +1,04 +2,37 Збільшення 

5. 
Період одного обороту  

запасів (днів) 
Т об зап. 21 19 18 -2 -1 -3 Зменшення 

6. 

Показник оборотів 

дебіторської 

заборгованості 

Коб. д.з 9,66 
10,6

6 
9,96 +1,00 -0,70 +0,30 Збільшення 

7. 

Термін погашення 

дебіторської 

заборгованості 

Тпог.д.з. 37 34 36 -3 +2 -1 Зменшення,  

8. 

Показник оборотності 

кредиторської 

заборгованості  

Коб. кр.з. 13,30 
11,6

2 
7,79 -1,68 -3,83 -5,51 Збільшення 

9. 

Термінвитребування 

кредиторської 

заборгованості 

Тпог.кред.з. 27 31 46 +4 +15 +19 Зменшення 

10. 
Оборотність власного 

капіталу 
Коб. в.к. 3,51 3,36 3,17 -0,15 -0,19 -0,34 Збільшення 
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Як бачимо, ділова активність підприємства в цілому погіршилася. 

Це засвідчує динаміка показників ділової активності за період з 2017 по 

2019 рік: 

• коефіцієнт обороту активів зменшився на 0,50 пунктів; 

• коефіцієнт обороту оборотних засобів зменшився на 0,25 пунктів; 

• коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості зменшився на 5,51 

пунктів; 

• коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості збільшився на 0,30 

пунктів; 

• коефіцієнт обертання матеріальних запасів збільшився на 2,37 пунктів; 

• коефіцієнт обертання власного капіталу зменшився на 0,34 пунктів. 

Отже, погіршення ділової активності за період з 2017 по 2019 рік 

негативно вплинуло на стабільність господарської діяльності підприємства. 

 

Рис. 2.4. Показники ділової активності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» за 

2017-2019 рр. 
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У підсумку зазначимо основні результати аналізу фінансової діяльності 

ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс»: 

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. 

 

2.3 Аналіз ефективності діяльності підприємства 

 

На недовгочасну платоспроможність підприємства впливає його 

можливість відтворювати прибуток. Це є якісним та кількісним коефіцієнтом 

ефективності діяльності фірми чи підприємства. 

Показники рентабельності застосовують в аналізі фінансового 

положення підприємства, до них належать [51, с. 436]: 

• показник рентабельності активів; 

• показник рентабельності власного капіталу; 

• показник рентабельності продажу; 

• показник рентабельності діяльності. 

1. Прибутковий актив за чистим прибутком (Rакт.ч.п.) – пояснює, кількість 

припадаючого прибутку на одиницю переведених в активи коштів: 

Rакт.ч.п. = [Ф. № 2, р.2350 / Ф. № 1, р. 1300 (сер. знач.)]·100%      (2.37) 

2017 р. Rакт.ч.п.=
%9,20100% 

2:5691,4)(5633,8

7,1180


  

2018 р. Rакт.ч.п.=
%5,27100% 

2:7226,5)(5691,4

5,1774


  

2019 р. Rакт.ч.п.= %8,16100% 
2:9687,8)(7226,5

6,1416
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2. Прибутковість власного капіталу (Rв.к.) – пояснює, кількість 

припадаючого прибутку на одиницю власного капіталу:  

Rв.к.= [Ф. № 2, р.2350 / Ф. № 1, р. 1495 (сер. знач.)]·100%    (2.38) 

2017 р. Rв.к.= %6,26100% 
2:4688,8)(4188,2

7,1180



 

2018 р. Rв.к.= %6,35100% 
2:5288,5)(4688,8

5,1774



 

2019 р. Rв.к.= %6,23100% 
2:6705,1)(5288,5

6,1416



 

3. Прибутковість виробничого фонду (Rв.ф.) – дає змогу 

побачити,кількість прибутку на одиницю вартості виробничого фонду: 

Rв.ф.= [Ф. № 2, р.2350 / Ф. № 1, р. (1011+1100) (сер. знач.)]·100%   (2.39) 

2017 р. Rв.ф.= %9,22100% 
790,64363,3

7,1180



 

2018 р. Rв.ф.= %2,32100% 
782,54734,1

5,1774



 

2019 р. Rв.ф.= %2,21100% 
860,15837,8

6,1416



 

4. Прибутковість реалізації продукції за прибутком відреалізації  

(Rприб. р.) – дає змогу побачити, кількість прибутку від продажу на одиницю 

виручки. 

Розраховується формула таким чином: 

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

2017 р. Rприб. р.= %0,11100% 
15575,8

9,138658,15575



 

2018 р. Rприб. р.= %1,12100% 
16784,1

1,147611,16784



 

2019 р. Rприб. р.= %1,10100% 
19036,4

6,171234,19036



 

5. Рентабельність витрат (Rвитр.) – це прибуток від продажу на одиницю 

витрат для виготовлення та реалізації товару: 
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Rвитр.= [Ф. № 2, р. 2000 – р. 2050 / Ф. № 2, р. 2050 ]·100%(2.41) 

2017 р. Rвитр.= %3,12100% 
13865,9

9,138658,15575



 

2018 р. Rвитр.= %7,13100% 
14761,1

1,147611,16784



 

2019 р. Rвитр.= %2,11100% 
17123,6

6,171234,19036



 

Отримані результати зводимо у табл. 2.9, рис. 2.5. 

Отже, протягом 2017-2019 рр. ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» є рентабельним 

підприємством. 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 

20,9 27,5 16,8 +6,6 -10,7 -4,1 

2. 
Рентабельність власного 

капіталу 
26,6 35,6 23,6 +9,0 -12,0 -3,0 

3. 
Рентабельність виробничих 

фондів 
22,9 32,2 21,2 +9,3 -11,0 -1,7 

4. 

Рентабельність реалізованої  

продукції за прибутком від 

реалізації на одиницю 

виручки 

11,0 12,1 10,1 +1,1 -2,0 -0,9 

5. Рентабельність витрат 12,3 13,7 11,2 +1,4 -2,5 -1,1 
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Рис. 2.5. Основні показники рентабельності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» за 

2017-2019 рр. 
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свідчить про неефективне вкладення власного капіталу у діяльність 
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підприємства, що в кінцевому підсумку означає погіршення його 

інвестиційної привабливості. 

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. 

Слід, однак, зауважити, що під час проведення фінансового аналізу за 

коефіцієнтами мають враховуватися галузеві особливості підприємств. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕХАНІЗМУТОВ «ІНГУЛ-ОПТ-СЕРВІС» 

 

3.1. Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового 

механізму підприємства 

 

В ринкових умовах господарювання чітко виникає запитання 

забезпечення стабільності функціонування підприємств. Така стабільність є 

основною передумовою успішного здійснення фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Ось чому питанням стабілізації фінансового 

механізму підприємств приділяється особлива увага. 

Фінансова політика полягаєу розвитку ефективної тактики фінансового 

менеджменту, тобто, в дослідженнях з маркетингу; у прийнятті цінових 

рішень; забезпеченні фінансовими ресурсами та рентабельності тощо [63]. 

Важливим елементом оптимізації структури фінансового механізму є 

вдосконалення підходів щодо управління прибутком підприємства. 

Внутрішнім джерелом з формування фінансових ресурсів є прибуток, 

він забезпечує розвиток. Чим найвищий рівень доходу в підприємства, тим 

менше потреба в залученні фінансових грошей із зовнішніх джерел та вищий 

рівень самофінансування його росту, реалізації стратегічних цілей цього 

розвитку. Прибуток є постійно відтворювальним джерелом. 

Основними організаційно-економічними чинниками, які сприятимуть 

досягненню ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» фінансової рівноваги у сучасних 

умовах повинні бути: 

1.Оптимізувати асортиментну політику підприємства. Гнучкість та 

оперативність асортиментної політики, для чого безпосередньо і потрібне 

введення вартісного обліку продукції, які здійснює свою реалізацію. Така 

реалізація дозволить від слідкувати найважливіші тенденції в потребі 

покупців та передбачити їхні зміни. 
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2. Оптимізувати цінову політику підприємства. Це передбачає 

забезпечення додаткового розміру операційного доходу підприємства. Якщо 

підприємство проведе ворожу цінову політику, то це буде мати негативні 

наслідки, тому, що рівень доходів населенняє досить низьким. 

Це стало причиною зменшення обсягів платоспроможного попиту. 

Одним із напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства 

повинна бути ефективна політика ціноутворення, оскільки управління 

формуванням прибутку підприємства тісно пов’язане із змінами цін на 

продукцію. 

Підвищення прибутку встановлюєтьсяза допомогою досягнення 

оптимального взаємовідношення між факторами з формування прибутку. 

Модель з формування прибутку має такий вигляд: 

Пр = Σ(Орі х (Ці – Зві)) – Пві,      (3.1) 

де, Орі – обсяг реалізації продукції в натуральному вимірі; 

Ці – ціна реалізації, грн.; 

Зві – питомі змінні витрати, грн.; 

Пві – загальна сума постійних витрат, грн. 

Аналізуючи факторну модель можна зробити висновок, що механізм 

управління процесом базується на тісно пов’язаному прибутку ознаками ціни 

та обсягів реалізації підприємства. Ця система допомагає виокремити роль 

фактору який формує прибуток та забезпечує ефективне управління 

процесом на підприємстві. 

За допомогою цієї моделі формування прибутку, можливо отримати 

необхідну кількість прибутку. 

Слід відмітити, що обсяг реалізації, який забезпечує максимальний 

прибуток, знаходиться у даному випадку на рівні обсягу виробництва, 

граничного відносно виробничої потужності підприємства [64, с. 120]. 

Мета отриманого планового прибутку використовується досить широко. 

Цей підхід, базується майже усіма підприємствами, та є досить легким, але у 
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концептуальному плані є помилковим: він не зважає, що в основному ціна в 

кінцевому випадку визначає рівень попиту на продукцію. 

В умовах ринкової економіки підприємства мають відповідну ступінь 

свободи в установленні ціни на продукцію. Однак право кінцевого рішення 

про те, яка продукція буде користуватися попитом, належить покупцям. 

Таким чином, встановлення ціни буде впливати на рішення покупців щодо 

придбання продукції, а відповідно і на обсяги реалізації. Тому підприємству 

необхідно визначити, яким чином встановлений рівень цін відобразиться на 

виручці від реалізації, а, значить, і на фінансових результатах діяльності 

підприємства. 

Таким чином, товаровиробники, маючи за мету збільшити обсяги 

реалізації, повинні зменшувати ціну. 

Прораховуючи зв'язок між ціною та обсягом реалізації ОР(Ц), виторг від 

реалізації буде визначатись таким чином: 

ВР = Ц х ОР(Ц) (3.2) 

З урахуванням цього, прибуток підприємства буде визначатися 

наступним чином: 

Пр = ВР – З = Ц х ОР(Ц) – (Пв + Зв х ОР(Ц)) = (Ц – Зв) х ОР(Ц) – Пв  (3.3) 

Таким чином, щоб реалізувати обсяг продукції, при якому дохід 

підприємства буде максимальним, потрібно зробити належний рівень ціни, 

який буде максимум оптимальним. 

Враховуючи результати з економічних досліджень формула для 

визначення оптимальної ціни, має такий вигляд: 

Цопт = Зв / 2 – а / (2 х b)   (3.4) 

де,a, b – параметри рівняння регресії. 

При проведенні такого розрахунку, одразу ж прогнозується 

проведення маркетингових досліджень на підприємстві, стосовно зміни 

обсягу реалізації продукції. 
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Оскільки на даний час ми не маємо таких даних, особливості 

використання запропонованої методики визначення оптимальної ціни 

реалізації розглядаємо на умовному прикладі. 

Допустимо, що результати цих проведених досліджень щодо 

залежності обсягів реалізації продукції від рівня цін представлені у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Залежність обсягів реалізації продукції від рівня цін 

№ з/п 1 2 3 4 

Ціна, грн./т. 1500 1200 1000 900 

Обсяг реалізації, т 120 180 200 280 

 

Замінені витрати складають 650 грн./т. 

Зв’язок між ціною та обсягом реалізованої продукції представляється за 

такою: 

ОР = ОР(Ц) = а + b х Ц         (3.5) 

Можемо визначити рівень параметрів регресії за методом найменших 

квадратів на основі даних, наведені у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Розрахунок даних для визначення параметрів регресії 

Х У Х2 ХУ 

1500 120 2250000 180000 

1200 180 1440000 216000 

1000 200 1000000 200000 

900 280 810000 252000 

ΣХ = 4600 ΣУ = 780 ΣХ2 = 5500000 ΣХУ = 848000 

 

b = 
2460055000004

78046008480004




 = -0,23 

a = (780 – (-0,23) х 4600) / 4 = 460 

Таким чином, оптимальна ціна становитиме: 
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Цопт = 650 / 2 – 460 / (2 х (-0,23)) = 1 325 грн. 

Проведені розрахунки вказують на те, що встановлення ціни на рівні 

1 325 грн. допоможе підприємству максимізувати прибуток. 

Тоді, обсяг реалізації буде становити: 

ОР = 460 + (-0,23) х 1325 = 155 шт. 

Співвідношення ціни та обсягу реалізації є оптимальним по критерію 

максимізації прибутку. Встановлення ціни відхиляються від 1325 грн./т, це 

може призвести до зменшення прибутку. 

3. Розробити ефективну податкову політику на підприємстві. 

Розроблення такої умови, буде дуже потрібним, тому, що реалізація буде 

направлена на збільшення чистого операційного прибутку шляхом 

зменшенням податкових платежів стосовно величини доходу та прибутку.  

4. Оптимізувати дивідендну політику. Створення такої умови буде не 

зайвим, тому, є важливою складовою з використання фінансових ресурсів 

підприємства, направлених на споживання. За умов нестабільного 

фінансового стану доцільним є максимально можливе зниження обсягів 

виплати дивідендів з метою збільшення частини реінвестованого прибутку. 

5. Забезпечити оптимізацією політику управління оборотними активами. 

Реалізація даного напрямку повинна враховувати наступні аспекти: 

забезпечення достатнього рівня ліквідності оборотних активів підприємства 

та забезпечення ефективної політики фінансування оборотних активів. 

6. Забезпечити оптимізацією політику з управління операційними 

циклами. Розробка такої умови допоможе відслідкувати виникнення 

дефіцитних операційних циклів, які б допомогли попередити виникнення 

явища неможливості подовження безперебійного господарського процесу. 

7. Скорочення необґрунтованого розміру короткострокових фінансових 

зобов’язань з метою забезпечення достатнього ступеня платоспроможності. 

8. Підвищення ефективності роботи фінансової служби підприємства, 

впровадження на підприємстві бюджетування. 
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Вплив неякісної роботи фінансової служби на результативність роботи 

підприємства розглянемо на основі даних таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Наслідки поганої роботи фінансової служби підприємства 

Невиконання або недобросовісне 

виконання обов’язків 
Наслідки 

Відсутність контролю за дебіторською 

заборгованістю 

Безнадійні борги, прострочені платежі, 

висока необґрунтована вартість оборотних 

засобів. 

Відсутність короткострокового та 

довгострокового прогнозу руху грошових 

коштів 

Підприємство застосовує неефективне 

використання грошових коштів в умовах 

кризи. 

Відсутність контролю за не 

використовуваними активами 

Неефективне використання активів – 

збільшення вартості фінансування 

Відсутність  планів та аналізу відхилень 

від плану 

Керівництво не має можливості приймати 

ефективні рішення. 

Не дотримання термінів документообігу 

Неможливість оперативно реагувати на 

відхилення у нормальному 

функціонуванні підприємства, загроза 

податкових санкцій. 

Відсутність управлінського обліку 
Керівництво не має інформації про реальні 

результати діяльності підприємства. 

 

З огляду на вище сказане, для підвищення ефективності управління 

фінансами підприємства необхідно впровадити на підприємстві систему 

бюджетування. 

Бюджет – це фінансовий план економічних та господарських заходів. 

Бюджет допомагає планувати діяльність та аналізувати ефективність роботи 

та отримання прибутку в окремих виробничих підрозділах [59, с. 52].  

У загальному вигляді головний бюджет підприємства повинен включати 

наступні пункти: 

• фінансовий бюджет: капітальні витрати, прогноз бухгалтерського 

балансу, бюджет грошових засобів; 

• оперативний бюджет: використання матеріалів, бюджет трудових 

затрат, бюджет накладних витрат, бюджет адміністративних витрат. 
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Аналіз показників виконання бюджетів дозволить керівництву 

своєчасно реагувати на негативні ознаки діяльності підприємства. 

Як свідчать статистичні данні, впровадження бюджетування дозволяє 

поліпшити фінансові результати діяльності на основі здійснення контролю за 

ефективним використання ресурсів на 97,8%, поліпшити якість та 

оперативність прийняття управлінських рішень на 93,5%, поліпшити 

платоспроможність на основі управління грошовими потоками на 91,2%. 

Методика розробки бюджетів наведена у спеціальній економічній літературі. 

9. Обґрунтування власної моделі фінансового планування для 

підприємства, яка б дозволяла частково вирішувати ті проблеми, які існують 

в системі фінансового планування підприємства. Така модель на сучасному 

етапі для підприємства може мати наступний вигляд (рис.3.1). 

 

 

Рис.3.1.Модель фінансового планування ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» 

 

Особливе місце в отриманні прибутку і в оцінці оборотності поточних 

активів (оборотних засобів) підприємства, - а відтак, і в підвищенні 
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ефективності його фінансового механізму, - займає значна питома вага 

дебіторської заборгованості в складі поточних активів. 

Впливають на дебіторську заборгованість такі фактори: якість продукції, 

безпосередньо кількість такого ж товару на ринку, прийнята на підприємстві 

система розрахунків. Основними видами розрахунків є продаж за готівковий 

і безготівковий розрахунок і в кредит. В умовах економічної нестабільності і 

кризи довіри переважаючою формою розрахунків є передоплата. 

Велику роль відіграють потенційні покупці та умови оплати продукції, 

передбачених в документах. 

Все це здійснюється на основі неформальних критеріїв: 

• здатність його в майбутньому оплатити замовлений обсяг товарів; 

• поточна платоспроможність; 

• фінансова стійкість; 

• економічний і фінансовий стан підприємства. 

Постійні клієнти як правило користуються правом отримання товару 

росрочку або кредит, але такі умови отримання товару залежать від багатьох 

факторів. 

В промислово розвинутих країнах розповсюдженою є схема «2/10 повна 

30», яка передбачає наступне: 

 покупець отримує 2-% знижку при оплаті за отриману продукцію 

на протязі10 днів з початку підписання договору; 

 сплата покупцем всієї вартості продукції, якщо оплата 

здійснюється в період з 11-ого по 30-тий день кредитного періоду; 

 якщо покупець не сплатив гроші на протязі місяця, тоді він 

повинен сплатити штраф, розмір якого залежить від моменту оплати і умов 

контракту. 

Контроль за дебіторською заборгованістю включає в себе ранжирування 

дебіторської заборгованості по термінам її виникнення. 

Найбільш розповсюджена класифікація передбачає таке групування  
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(в днях): 0–30, 31–60, 61–90, 91–120, вище 120. Можливі й інші групування. 

Крім того, необхідний контроль за безнадійними боргами в цілях 

формування необхідного резерву. 

Аналіз і контроль рівня дебіторської заборгованості проводять за 

допомогою абсолютних і відносних показників. Так, питома вага 

дебіторської заборгованості в оборотних засобах ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» в 

2019 році склала 22,3%, що на 12,6 відсоткових пунктів більше показника 

2018-го року. Це, зокрема, свідчить про зниження ліквідності підприємства. 

В складі дебіторської заборгованості, заборгованість за товари, роботи, 

послуги складає 13,7%, що більше аналогічного показника минулого періоду 

на 4,9 відсоткового пункту. 

Значний інтерес являє контроль за своєчасним погашенням 

заборгованості дебіторами. Для цього використовується коефіцієнт 

погашення дебіторської заборгованості: 

дохід) (Чистий акцизів  таПДВ без ї реалізацівід Виручка

істьзаборгован  адебіторськ  Середня
К ПОГ.ДЕБ.З.  ,     (3.6) 

 

Кпог.деб.з (2018р.) = 024,0
6,419

2

,8127,7





 

 

Кпог.деб.з (2019р.) = 037,0
1,732

2

40,712,8





 

Значення цього показника залежить від умов договору, прийнятого на 

підприємстві. Наприклад, якщо основний типовий договір передбачає оплату 

протягом двох тижнів з моменту відвантаження товару, то критичне значення 

коефіцієнту дорівнює 1/26 (0,038). Таким чином, якщо розрахункове 

значення коефіцієнта більше 1/26, то підприємство має проблеми зі своїми 

дебіторами. 
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Серед способів, що спонукають дебіторів погасити заборгованість, 

можна назвати направлення листів і факсів, телефонні дзвінки, персональні 

візити, продаж заборгованості спеціальним організаціям (факторинговим 

компаніям). Найбільш дійовим способом є подання інформації про 

підприємства-дебіторів в податкову службу для стягнення з них в 

безспірному порядку заборгованості за платежами в бюджет. 

Дебіторська заборгованість представляє собою по суті іммобілізацію, 

тобто відволікання з господарського обороту власних оборотних засобів 

підприємства [67, с. 250]. 

Особливо, якщо цей процес супроводжується непрямими втратами 

прибутку підприємства, економічне значення яких виражається в трьох 

аспектах: 

1. Чим довший період погашення дебіторської заборгованості, тим 

менший прибуток, від засобів, вкладених в неї. Бо основний принцип 

діяльності підприємства - гроші, вкладені в активи, повинні давати прибуток, 

який тим вищий, чим більша оборотність. 

2. В умовах інфляції грошові засоби, що повертають боржники, 

знецінюються. Цей аспект особливо актуальний для поточного стану 

української економіки з її стабільно високим рівнем інфляції. 

3. Дебіторська заборгованість - один з активів підприємства, для 

фінансування якого потрібне відповідне джерело. Оскільки всі джерела 

мають власну ціну, підтримання рівня дебіторської заборгованості потребує 

витрат. З цими обставинами пов'язане широке застосування системи знижок 

при продажу продукції. 

Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості використовується 

відношення виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості, 

або це величина обернена до коефіцієнту погашення дебіторської 

заборгованості: 
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Кобдеб.з (2018р.) = 40
10,3

419,6
  

Кобдеб.з (2019р.) = 27
26,8

732,1


 

Отже, дебіторська заборгованість за 2019 рік утворилась на підприємстві 

27 раз. 

Період погашення дебіторської заборгованості розраховують діленням 

365 (кількість днів у році) на період обороту дебіторської заборгованості: 

Ппогдеб.з (2018 р.) = 9
40

365
  

Ппогдеб.з (2019 р.) = 14
27

365
  

Зростання дебіторської заборгованості на підприємстві в 2019 р. в 2,6 

раз більше, ніж у 2018 р. і на 48,1% більше рівня 2017 р., негативно вплинуло 

на період погашення дебіторської заборгованості (за 2019 р. цей період 

збільшився на (14–9) 5 днів) і у 2019 р. склав 14 днів. Коефіцієнт погашення 

дебіторської заборгованості збільшився на 0,013 і склав 0,037, що свідчить 

про деякі проблеми підприємства зі своїми дебіторами. 

Отже, на підприємстві ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» для погашення 

дебіторської заборгованості, що утворилась, в середньому необхідно 14 днів. 

Слід мати на увазі, що чим більший період прострочки заборгованості, 

тим вищий ризик її непогашення. Скорочуючи період погашення 

дебіторської заборгованості, можна зменшити непрямі втрати прибутку від 

інфляції, оскільки в умовах інфляції всяка відстрочка платежу приводить до 

того, що виробник (продавець) реально отримує лише частину вартості 

реалізованої продукції. Тому цей напрямок фінансового аналізу дуже 

важливий для життєдіяльності будь-якого підприємства. 

Ефективна фінансова робота підприємства чимало залежить від 

кваліфікації його працівників. При укладенні угод з покупцями потрібно 

погодити питання про оптимальні ціни на продукцію. В умовах контракту 
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повинні бути чітко прописані умови з відшкодування витрат, які є наслідком 

порушення зобов'язань сторін. 

Дохід від продажу продукції – це головна мета операційного прибутку 

промислового підприємства. Тому для його зростання підприємство має не 

тільки збільшувати обсяги виробництва, а також думати про зменшення 

залишку нереалізованої продукції в себе на підприємствах, анулювання 

боргів у розрахунках з покупцями. 

Тому можна зробити висновок, що для того щоб забезпечити 

організаційно-економічні умови потрібно усунути неплатоспроможність 

підприємства, а це є однією з найголовніших умов з досягнення фінансової 

рівноваги. 

 

3.2. Розробка організаційно-економічних заходів з поліпшення 

фінансового механізму підприємства 

 

Аналіз фінансового стану підприємства, що здійснений у другому 

розділі цієї магістерської роботи, дозволяє зробити висновки про достатньо 

стійкий фінансовий стан підприємства. 

Разом з тим, у зв’язку з уповільненням оборотності оборотних активів 

підприємством у 2019 році додатково було залучено 1142,7 тис. грн. 

оборотних активів. Обсяг продукції зменшився на 7504,1 тис.грн. або на 

37,4%, а сума прибутку склала 39,5 тис.грн, який є меншим за прибуток 2018 

року майже у 4,5 рази. 

Також негативним фактором є збільшення дебіторської заборгованості. 

Тому, на наш погляд, стабільність та поліпшення фінансово-

економічного стану підприємства повинно здійснюватися за наступними 

напрямками: 

1. По-перше, підтримання та забезпечення подальшого росту 

прибутковості господарської діяльності підприємства за рахунок підвищення 



77 

ефективності використання матеріальних та фінансових ресурсів. З цією 

метою визначаємо беззбитковий обсяг виробництва та виконання робіт у 

2019 році. 

Для виведення формул використовуємо наступні позначення: 

Тбз - точка беззбиткового обсягу реалізації продукції (критичний обсяг 

продажу); 

ДМ - маржинальний дохід; 

П - постійні витрати; 

ЗВ- змінні витрати; 

ВР - виручка від реалізації.  

Тобто: 

ДМ = Пр + П; ДМ = ВР – ЗВ. 

Визначаємо беззбитковий обсяг реалізації за звітними даними 2019року. 

Маржинальний дохід: 

ДМ = 12580,2 – 11644,0 = 936,2 тис.грн. 

Точка беззбитковості: 

Тбз = ВР х П / ДМ 

Тбз = 12580,2 х 896,7 / 936,2 = 12049,4 тис.грн. 

Для розрахунку точки критичного обсягу реалізації у відсотках до 

обсягу реалізації, який приймається за 100%, може бути використана 

формула: 

Ткр= (П / ДМ) х 100% 

Ткр = 896,7 х 100 / 936,2 = 95,8% 

Отже, за даного обсягу постійних витрат підприємства та рівня змінних 

витрат, виручка від реалізації продукції повинна бути не меншою за 12049,4 

тис.грн. На даний час запас фінансової стійкості підприємства становить 

4,2%. Тенденція до зменшення прибутковості діяльності підприємства може 

призвести до отримання збитку. Графічно точка беззбитковості зображена на 

рис. 3.2. 
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По-друге, для забезпечення рівня ліквідності оборотних засобів, 

оскільки існує тенденція коливань товарних запасів та дебіторської 

заборгованості.  

З огляду на це, необхідно здійснювати оцінку такої складової 

економічної безпеки, яка полягає у: 

• у своєчасному розрахунку за поставлені товари, виконані; 

• в утриманні певної ніші на ринку; 

• в розробці стратегії незалежності від споживачів продукції (робіт, 

послуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2. Точка беззбитковості у 2019 році 

 

Щоб надати оцінку такому розрахунку за поставлені товари, виконані 

роботи пропонується користуватися таким показником: 

 

де, Кср - коефіцієнт своєчасності розрахунку за поставлені товари, 

виконані роботи чи послуги; 

ПДЗ-прострочена дебіторська заборгованість підприємства; 

Витрати, 

тис.грн. 

тис.грн 

896,7 

12049,4 12580,2 Виручка, 

тис.грн. 
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ЗДЗ - загальна сума дебіторської заборгованості підприємства. 

На законодавчому рівні всі питання щодо дебіторської заборгованості 

пояснюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська заборгованість». 

Так, відповідно до останнього законодавчого акту прострочена 

дебіторська заборгованість виникає на 30-й день після закінчення терміну 

обов'язкового платежу згідно з укладеними контрактами, після виписування 

рахунку на оплату. 

Якісна оцінка своєчасного розрахунку здійснюється таким чином. Так, 

якщо Кср - дорівнює або прямує до 1, то з підприємством своєчасно 

розраховуються його споживачі. Чим менший даний коефіцієнт, тим менше 

споживачів своєчасно розраховуються з підприємством. 

Отже, критерій оптимальності даного показника має такий вигляд: 

 

На 1.01.18р.: Кср = 1-2612,7 / 2618,6 = 0,002 

На 1.01.19р.: Кср = 1- 3196,3 / 3207,1 = 0,003 

Тобто, на підприємстві існують проблеми з простроченою дебіторською 

заборгованістю. 

Для оцінки утримання підприємством певної ніші на відповідному 

ринку пропонується користуватися таким показником: 

 

де,Кун - показник утримання певної ніші на відповідному ринку; 

Nt - частка ринку, яким володіє підприємство в звітному періоді; 

Nt. і-частка ринку, яким володіло підприємство в періоді, що передував 

звітному. 

У випадку, якщо Кун= 1, підприємство утримує на відповідному ринку 

нішу. Якщо ж Кун< 1, то підприємство поступово починає втрачати певний 

ринок. І, нарешті, якщо Кун > 1, то підприємство завойовує ринок. 
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Критерій достатності для даного коефіцієнту Кун = 1. 

В даному випадку можемо розраховувати частку ринку за обсягом 

реалізації продукції. 

Кун = 20084,3 / 8451,1 = 2,38 

Кун = 12580,2 / 20084,3 = 0,62 

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство втрачає свою 

нішу на ринку. 

Для оцінки незалежності від споживачів продукції (робіт, послуг) 

пропонується користуватися таким показником: 

 

де, Кнсі - показник незалежності від і-го споживача;  

СПсі – сума продажів і-му споживачу;  

ЗСП- загальна сума продажу. 

Критерій оптимальності коефіцієнта незалежності від споживача буде 

мати такий вигляд: 

 

На даний час підприємство значно залежить від споживачів, тому 

даний коефіцієнт дорівнюватиме 0,1. 

Рівень безпеки збуту товарів і послуг підприємства розраховується за 

такою формулою: 

Рбз = Кср + Кун + Кнс       (3.7) 

Для якісної оцінки безпеки збуту товарів і послуг підприємства 

необхідно користуватися критерієм оптимальності для розробленого 

показника. Враховуючи критерії оптимальності його складових, критерій 

оптимальності для показника рівня збуту товарів і послуг виражається таким 

чином: 

Рбзmax 

Рбз = 0,02 + 2,38 + 0,1 = 2,5 
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Рбз = 0,03 + 0,62 + 0,1 = 0,75 

Розраховане значення необхідно порівняти зі значенням за попередні 

періоди та визначити зміну даного показника. 

Оскільки 0,75 < 2,5, можна зробити висновок, що на  підприємстві 

виникає небезпечна ситуація зі збутом продукції, що напряму впливає на 

результати його роботи та економічну безпеку. 

По-третє, з метою усунення простроченої дебітор сякої заборгованості 

та стимулювання збуту продукції і виходу на нові ринки, доцільно буде 

запровадження кредитної політики. 

Прикладом є те, що клієнти сплачують продукцію в кредит, умови цих 

зобов’язань мають великі елементи для розгляду. 

Кредитна політика має змогу змінюватись на відміну від кон’юнктури 

ринку. Тому буде правильним використовувати прирістний аналіз, він 

допоможе застосовувати 3 базові формули. 

Зростання обсягу реалізації можна визначити таким чином: 

І = (Обдз1 – Обдз0) х (ОР0 / 360) + ЗВ х (Обдз1 х (ОР1 – ОР0) / 360), 

де, Обдз0, Обдз1– оборотність дебіторської заборгованості; 

ОР0, ОР1 – поточний обсяг реалізації; 

ЗВ – витрати, які змінились, % від обсягу реалізованої продукції. 

Формула на випадок, якщо очікується зменшення продажів: 

І = (Обдз1 – Обдз0) х (ОР1 / 360) + ЗВ х (Обдз0 х (ОР1 – ОР0) / 360). 

Наведені формули дають змогу визначити, вплив змін в кредитній 

політиці натомість дебіторської заборгованості. 

Кредитна політика впливає на зміни величини прибутку, розраховується 

за формулою: 

Пр = (ОР1 – ОР0) х (1 – ЗВ) + К – (Бб1 х ОР1 – Бб0 х ОР0) – (В1 х ОР1 х 

х Пв1 – В0 х ОР0 х Пв0), 

де, (1 – ЗВ) – валова маржа; 

К – ціна інвестицій у дебіторську заборгованість; 
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Бб0, Бб1 – обсяг боргу при поточному обсязі реалізації та при новому 

обсязі реалізації, у % до обсягу реалізації; 

В0, В1 – процент скидки відповідно до зміни кредитної політики та після 

зміни; 

Пв0, Пв1 – обсяг реалізації зі скидкою. 

З цими формулами ми можемо чітко визначити вплив на величину 

дебіторської заборгованості та прибутку, на зміну періоду отримання 

кредиту, показника знижки, показника безнадійного боргу. 

У якості практичних заходів, щодо поліпшення фінансового стану 

підприємства та підвищення ефективності фінансового менеджменту на 

підприємстві доцільно: 

1. Контролювати обсяги дебіторської заборгованості: обсяг простроченої 

дебіторської заборгованості не повинен перевищувати 10% її загального 

обсягу. 

2. Скоротити затримку надання звітності у середині підприємства: 

складання місячних звітів не повинно перевищувати 10 днів після його 

закінчення. 

3. Посилити контроль за управлінням грошовими засобами: 

прогнозувати рух грошових засобів на 90 днів у перед. 

4. Розробляти фінансові прогнози отримання прибутку. 

5. Складання платіжного календаря. 

Платіжний календар повинен включати наступні розділи: податковий 

платіжний календар; інкасації дебіторської заборгованості; календар 

забезпечення фінансових кредитів; календар виплат заробітної плати; 

календар формування виробничих запасів; календар управлінських витрат; 

календар реалізації продукції. 

Слід також відзначити, що фінансова стійкість є одним із основних 

критеріїв оцінки стабільності фінансового механізму підприємства і 

пов'язана з погашенням боргів підприємства. 
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Для того аби визначити рух покращення фінансового становища 

підприємства, треба провести аналіз цільової структури капіталу, потім після 

проведення такого дослідження потрібно зробити оцінку майновій структурі 

підприємства. 

Така раціональна структура майна підприємства є досить гарним 

прикладом збільшення міри фінансової стійкості підприємства. 

Майно капіталу підприємства привласнюється, але це може бути 

зроблене тільки в окремих випадках, тому, що оцінка фінансової діяльності 

на мій погляд, потрібно роздивлятись у сукупності активів самого 

підприємства, а також як в грошовій так і не в грошових формах. 

Кожне підприємство має свої власні грошові активи – це прості гроші, а 

також це можуть бути фінансові вкладення. 

Такі активи в підприємства є власним майном, але воно не у грошовій 

формі, тобто готова продукція, товар, виробництво яке ще не завершилось, та 

інші оборотні активи в прийдешньому періоді. 

Відриваючи грошові активи підприємства від активів не грошової 

форми, ми зможемо мати підставу для прорахунку грошової забезпеченості, 

та відшкодування своїх заборгованостей щодо наслідування капіталу 

підприємства. 

Опрацьовуючи можливе стабілізування фінансової стійкості 

підприємства, тобто врахування робочої структури його капіталу, можна 

визначити деякі шляхи взаємного зв’язку його поділених на класифікації 

структурних елементів. 

Зв'язок між фінансовими показниками як чинниками динаміки рівня 

фінансової стійкості можна побачити на (рис.3.3). 
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Рис.3.3. Співзалежність фінансових важелів як чинників динаміки рівня 

фінансової стійкості 

 

Зокрема, можна виділити такі напрямки оптимізації структури капіталу 

підприємства: 

1) у фінансовому аспекті; 

2) у майновому аспекті. 

Дивлячись на формування оптимальної фінансової структури капіталу за 

критерієм забезпечення фінансової стійкості підприємства, важливим буде 

зробити не тільки розрахунок фінансового важелю за фінансовим та 

майновим аспектом структури капіталу, але ще й зробити аналіз порівняння 

отриманого результату. Адже це гарантує фінансову стійкість підприємству, 

задовольняє головним чином рівень фінансового важеля у майнові структурі 

капіталу порівнюючи з рівнем фінансового важеля його фінансової 

структури. 

Для того аби зробити високо для того, щоб правильно визначити 

розвиток майнової та фінансової структури капіталу, потрібно розділити 

значення на групи показників платоспроможності підприємства. Коли буде 

здійснюватись оцінка цільової структури капіталу підприємства при 
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визначенні показників грошовим забезпеченням його заборгованості існує 

коефіцієнт абсолютної платоспроможності підприємства. 

Показник абсолютної платоспроможності, вказує на те, за якою мірою 

усі фінансові заборгованості підприємства гарантують готові рахунки, які 

повинні бути складені на певну дату. 

Абсолютна платоспроможність обчислюється за допомогою 

коефіцієнту: 

(3.8) 

де, ГК - грошові кошти в національній та іноземній валютах; 

КФВ - інвестиції; 

ПЗ - поточні зобов'язання; 

Мгр.ф. - активи. 

Виходячи з цього розрахунку та цих показників примножується 

виявлення оцінки на відповідність розміру частки майна підприємства, 

обов’язково в грошовій формі. 

Можна визначити, що значення цього коефіцієнту повинно становити 

0,2, а максимально – 0,5. Саме це є найбільш динамічним та стабільним. 

Тому, можна порекомендувати коефіцієнт абсолютної 

платоспроможності підприємства таким чином: 

 

Дивлячись на граничне значення коефіцієнту, можна виділити границі та 

величини майна підприємства в грошовій форму, а вона є дуже відповідною 

для ефективності ведення господарської діяльності: 
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На виході ми отримали критеріальну нерівність, вона надає можливість 

зробити оцінку оптимальності перевірки підприємства фактичними 

грошовими коштами. 

Тому можна зробити висновок, що фінансова стійкість підприємства 

перевіряється рівнем фінансового важеля в майновій структурі капіталу 

порівнюючи з фінансовим важелем його фінансової структури. 

На основі цього твердження можна записати: 

 

де, ФВф.стр.к.- структурний фінансовий підприємства; 

ФВм.стр.к. - важель майнової структури підприємства. 

Фінансовий важель розраховується у фінансовій структурі капіталу за 

формулою: 

(3.9) 

де, ЗК - запозичений капітал підприємства; 

ВК - сукупний власний капітал підприємства. 

Дослідити рівень фінансового важеля у майновій структурі капіталу 

підприємства, можна за допомогою такої формули: 

(3.10) 

де, Мгр.ф. - майно в грошовій формі; 

Мнегр.ф. - майно в не грошовій формі. 

Виходячи із вище наведених формул визначення фінансового важеля як 

у фінансовій, так і у майновій структурі капіталу: 
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Дослідивши границі величини майна підприємства саме в грошовій 

формі, можна сказати, що сприятливим для забезпечення фінансово стійкого 

розвитку підприємства, ми отримуємо можливість фінансового порівняння 

важелів майна та фінансової структури капіталу підприємства. 

Формула матиме такий вигляд: 

 

Для ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс»: 

3725,4 / 107,3 > 520,2 / 3312,5 

34,7 >  0,15 

Причому, 3725,4 х 0,2 > 520,2 <  3725,4 х 0,5 

745,1 > 520,2 <  1862,7 

Проаналізувавши такий матеріал можна розробити прядок формування 

оптимальної цільової структури капіталу за принципом збільшення рівня 

фінансової стійкості підприємства. Але цей порядок не зможе бути без 

розрахунків цільової структури капіталу підприємства за таким критерієм, як 

підвищення рентабельності сукупного власного капіталу. 

Пропонується розробити цільову структуру капіталу за критерієм 

зростання рівня фінансової стійкості та зробити оцінку за критерієм 

підвищення рентабельності сукупного власного капіталу. 

З’єднання цих критеріїв дає можливість створити найбільш правильну та 

оптимальну цільову структуру капіталу підприємства. 

Тому, за цим підходом можна сказати наступне: 

1) Стануть конкретними кроки створення цільової структури капіталу за 

показником збереження або наявності фінансової стійкості підприємства; 

2) Здійсняться усі прорахунки прибутковості власного капіталу 

підприємства, та залучених кредитних коштів. 

Таким чином, пропонується виділити такіокремі етапи з формування 

оптимальної цільової структури капіталу (див. рис. 3.4.) за методом 
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поєднаного ефекту максимізації рівня рентабельності сукупного свого 

капіталу та рівня фінансового становища підприємства. 

 

Рис.3.4. Етапи процесу оптимізації цільової структури капіталу 

підприємства 

 

Запропонувавши такий порядок поетапного розрахунку для формування 

оптимальної цільової структури капіталу можемо сказати, що це дасть змогу 

оперативно та максимально зробити структурований капітал підприємства в 

його фінансовому перевтіленні, а також зробити прогноз стійкості 

підприємства в майбутньому періоді, дослідити можливості з підвищення 

діяльності підприємства в цілому. 

 

3.3. Використання операційного левериджу в підвищенні ефективності 

фінансового механізму на підприємстві 

 

Розподілення операційних витрат підприємства на постійні та змінні 

допомагає користуватись механізмом керування операційним прибутком. 

Сутність цього механізму полягає в дії та наявності в складі операційних 
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витрат суми постійних витрат це може призвести до зміненню обсягів 

продажу продукції, сума завжди буде змінюватись високими темпами 

розвитку. 

Взаємозалежність постійних та змінних операційних витрат 

підприємства, дає змогу включати механізм операційного капіталовкладення 

з різною дією на операційний прибуток підприємства, це пояснюється тим, 

що розрахунок капіталовкладення є наступним: 

 

Певний взаємозв’язок суми операційного прибутку та суми обсягу 

реалізації, які отримуються при певному показнику операційного 

капіталовкладення, описують показник «ефект операційного левериджу». 

Такий розрахунок має наступну формулу: 

 

Розберемо ефект операційного левериджу на ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс». 
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Таблиця 3.4 

Розрахунок ефекту операційного левериджу на ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» 

(в тис.грн.) 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1. Обсяг реалізуємої продукції 82,3 503,6 859,4 

2. Сума постійних операційних витрат 69,0 65,0 60,8 

3. Рівень змінних операційних витрат до обсягу 

реалізації продукції, у % 
107,9 71,7 77,0 

4. Сума змінних операційних витрат 






 

100

гр.3  гр.1
 88,8 361,3 662,0 

5. Загальна сума операційних витрат (гр.2 + гр.4) 157,8 426,3 722,8 

6. Коефіцієнт операційного левериджу (гр.2 / гр.5) 0,44 0,15 0,08 

7. Ставка податкових платежів за рахунок доходів, % 16,5 16,7 14,8 

8. Сума податкових платежів за рахунок доходів 








 

100

гр.7  гр.1
 

13,6 84,0 127,3 

6.  Сума валового операційного прибутку 

(гр.1 - гр.5 -гр.8) 
-89,1 -6,7 9,3 

7.  Темп росту валового операційного прибутку, у % 

– до 2004 року 

– до 2005 року 

 

– 

– 

 

1429,9 

– 

 

1058,1 

172 

8.  Темп росту обсягу реалізації продукції, у % 

– до 2004 року 

– до 2005 року 

 

– 

– 

 

611,9 

– 

 

1044,2 

170,7 

 

Результати порівняння ефективність операційного левериджу наведені в 

табл.3.5: 
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Таблиця 3.5 

Узагальнені результати порівняння ефекту операційного левериджу на 

підприємстві ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» у 2018–2019рр. 

Показники 2018рік 2019рік 

А. До 2018 року 

1. Вихідний коефіцієнт операційного левериджу 

2. Ефект операційного левериджу (приріст валового 

операційного прибутку на 1% приросту обсягу реалізації 

продукції), у % 

 

0,44 

 

 

2,60 

 

0,44 

 

 

1,01 

Б. До 2019 року 

1. Вихідний коефіцієнт операційного левериджу 

2. Ефект операційного левериджу (приріст валового 

операційного прибутку на 1% приросту обсягу реалізації 

продукції), у % 

 

- 

 

 

- 

 

0,15 

 

 

1,02 

 

Опрацьовані результати показують, що за рахунок коефіцієнта 

операційного левериджу рівень операційного доходу до приросту обсягу 

продажів продукції на підприємстві у 2018 році вища, ніж у 2019 році. 

Також в деяких випадках операційна діяльність підприємства має деякі 

особливості, які потрібно розраховувати в процесі його користування для 

керування прибутком. 

Особливості є такими: 

1. Позитивна дія - ця дія стає видимою після того, як підприємство 

подолало надало точку беззбитковості своєї операційної діяльності. Для 

гарного ефекту операційного левериджу підприємство повинно одержати 

правильний розмір доходу, для покриття своїх витрат МП = Впост. 

Через це будуть зменшуватись постійні витрати та підприємство 

швидше зможе стати беззбитковим. 

2. Після того, як буде досягнута беззбитковість, досягнутий вищий 

коефіцієнт операційного левериджу, підприємство оволодіє більшою силою 

впливу на зростання доходу (див. табл.3.1, 3.2). З наведених таблиць видно, 

що на підприємстві при більш високому коефіцієнті операційного левериджу 

(у 2018р.) сума доходу стає більшоюу 2019 році. 
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3. Перевершити позитивну дію операційного левериджу можна тільки у 

випадку досягнення цього в полі, яке приближене до точки беззбитковості. 

Аби мати дальший розвиток та зріст обсягу реалізації продукції та 

відокремлення від точки беззбитковості рівень капіталовкладень починає 

стрімко знижуватися. 

4. Механізм капіталовкладень має зворотний напрямок, тобто зниження 

обсягу реалізації продукції, це буде мати знижувальний розмір валового 

операційного прибутку. 

В наслідок цього зниження залежать від значення коефіцієнта 

операційного левериджу, якщо значення вище то високим будуть темпи 

зменшення обсягу реалізації продукції. 

5. Ефект від цього методу проявиться тільки в короткому періоді. Це 

пояснюється тим, що операційні витрати посилаються к постійним, а 

незмінними залишаються тільки лише на короткий період часу. Після того як 

в процесі обсягу реалізації продукції трапляється скачок суми операційних 

витрат, підприємству одразу необхідно розробляти стратегію з подолання 

точки беззбитковості або застосовувати до неї операційну діяльність. 

Чітке розуміння механізму операційного капіталовкладення допомогає 

керувати взаємовідношенням постійних та змінних витрат в якості росту 

ефективності операційної діяльності. Таке управління призводить до заміни 

означення коефіцієнта операційного капіталовкладення за різними 

тенденціях кон'юнктури товарного ринку і на різних стадіях життєвого циклу 

підприємства. 

За негативній кон'юнктурі товарного ринку, яка означає можливе 

зниження обсягу реалізації продукції, але коли ще не досягнута точка 

беззбитковості, потрібно приймати заходи до зниження коефіцієнту та 

навпаки, сприяти кон'юнктурі товарного ринку при існування деякого запасу 

міцності, в таких періодах підприємство може значно розширити обсяг 

реальних інвестицій при проведенні перестановки та вдосконаленні 
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виробничих основних фондів, що і прослідковується при аналізі виробничої 

діяльності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс». 

Управління змінними витратами є важливим показником та повинно 

бути забезпечення економії, через те, що сума витрат та обсяг виробництва 

залежні між собою. Забезпечення такої економії подолання точки 

беззбитковості може призвести до росту суми маржинального прибутку, вона 

допомагає швидше здолати цю точку. Після досягнення певної мети 

беззбитковості сума економії змінених витрат зможе забезпечувати приріст 

валового операційного прибутку. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проаналізувавши фінансовий механізм на підприємстві на прикладі 

ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс», можна зробити наступні висновки: 

1. Розглянувши фінансовий механізм, можна зробити висновок, що 

фінансовий механізм – це сукупність методів та важелів фінансового впливу 

як на розвиток суспільства так і на діяльність підприємства в цілому. 

З огляду на те, що у процесі кругообігу коштів фінансові та кредитні 

ресурси між собою взаємопов’язані і не роздільні, економісти та вчені 

розглядають як єдиний фінансово-кредитний механізм. 

Весь фінансовий механізм в діяльності підприємства має велике 

значення. Від правильного його використання, тобто організації та роботи 

підкоряється ефективності діяльності.Фінансовий механізм створює 

основуфінансової діяльності підприємства та дає можливість уникати 

багатьох проблем, а безпосередньо їх вирішувати, якщо такі виникають у 

фінансово - економічній діяльності підприємства. 

2. Розглянувши загальну характеристику товариства, було визначено, що 

основними видами діяльності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» є: 

• оптова торгівля та роздрібна; 

• розробка, виготовлення та ремонт виробничого обладнання для 

переробної промисловості; 

• виробництво, ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів 

та запасних частин до неї. 

Великий досвід підприємство має у виготовленні і монтажі обладнання 

для заводів, що виробляють рослинні олії: експозитор-кристалізатор, 

експозитор-коагулятор, нейтралізатор, теплообмінник, каплевідділювач, різні 

ємності для харчових продуктів, а також запчастини до маслопресів великої 

потужності в т.ч. імпортного виробництва: шнеки, вали (до 5 метрів), зеєрні 

пластини, розпушувачі, клини, ножі та інше. 
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3. Проаналізувавши дані за січень-грудень 2019 року підприємством 

було реалізовано продукції (в порівняльних цінах) на 22 081,8 тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації продукції склав 19 036,4 тис. грн., що є більшим у 

порівнянні з аналогічним показником за 2018 рік на 2 252,3 тис. грн. або ж на 

13,0%. 

Протягом 2017-2019 рр. підприємство було прибутковим. Так, в 2017 р. 

підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 1 180,7 тис. грн.; у 2018 р. 

чистий прибуток підприємства збільшився на 50,0% та склав 593,8 тис. грн; у 

2019 р. цей показник виріс порівняно з 2017 р. на 20,0% та скоротився 

порівняно з 2018 р. на 20,0% відповідно і становив1 416,6тис. грн. 

4. Визначено, що до негативних тенденцій слід віднести збільшення 

обсягів запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві протягом 

2017-2018 рр. на 155,3 тис. грн. (20,0%), що також призвело до уповільнення 

ділової активності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс». 

В 2019 р проти 2017 р. збільшилася валюта балансу на 2 794,6 тис. грн. 

(49,4%). Це свідчить про розширення підприємством своєї господарської 

діяльності. 

В активі балансу за цей період сталися такі зміни. Вартість необоротних 

активів підприємства за цей період виросла на 1 473,8 тис. грн. (103,9%), а 

вартість оборотних активів навпаки збільшилася на 1320,8 тис. грн. (31,3%). 

5. Було запропоновано пропозиції для досягнення ТОВ «Інгул-Опт-

Сервіс» фінансової рівноваги у сучасних умовах, такіосновні організаційно - 

економічні чинники: 

1) Оптимізувати асортиментну політику підприємства; 

2) Оптимізувати цінову політику підприємства; 

3) Розробити ефективну податкову політику для підприємства; 

4) Оптимізувати дивідендну політику; 

5) Забезпечити оптимізацію управління оборотними активами; 
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6) Скоротити необґрунтований розмір короткострокових фінансових 

зобов’язань; 

7) Підвищити ефективність роботи фінансової служби підприємства; 

8) Обґрунтувати власну модель фінансового планування для 

підприємства. 

6. Проаналізувавши ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс», можна зробити висновок, 

що на підприємстві ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» для погашення дебіторської 

заборгованості, що утворилась, в середньому необхідно 14 днів. 

Слід мати на увазі, що чим більший період прострочки заборгованості, 

тим вищий ризик її непогашення. Скорочуючи період погашення 

дебіторської заборгованості, можна зменшити непрямі втрати прибутку від 

інфляції, оскільки в умовах інфляції відстрочка платежу приводить до 

того,що продавець отримує тільки частку коштів від реалізованої продукції. 

Тому цей напрямок фінансового аналізу дуже важливий для життєдіяльності 

будь-якого підприємства. 

7. Аналізуючи структуру підприємства, можна визначити, що 

рентабельність власного капіталу в 2019 р. знизилася по відношенню до 

відповідного показника 2017 р. на 3,0 процентних пунктів. Зменшення цього 

коефіцієнта вказує на зниження темпів приросту прибутку підприємства та 

свідчить про неефективне вкладення власного капіталу у діяльність 

підприємства, що в кінцевому підсумку означає погіршення його 

інвестиційної привабливості. 

8. Проаналізувавши ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс» можна запропонувати 

практичні заходи, щодо поліпшення фінансового стану підприємства та 

підвищення ефективності фінансового менеджменту на підприємстві 

доцільно: 

1) Контролювати обсяги дебіторської заборгованості; 

2) Скоротити затримку надання звітності у середині підприємства; 

3) Посилити контроль за управлінням грошовими засобами; 
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4) Розробляти фінансові прогнози отримання прибутку; 

5)  Складання платіжного календаря. 

9. Розглянувши виробничу діяльність ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс», можна 

сказати, що на ранніх стадіях життєвого циклу підприємства, коли ще не 

досягнули беззбитковості, потрібно сприяти запобіганню зниження 

коефіцієнта операційного левериджу. 

При вигідній кон'юнктурі товарного ринку, необхідність до режиму 

економії витрат зможуть бути послаблені – тоді, підприємство зможе 

значною мірою збільшувати обсяги інвестицій, проводячи відтворення 

виробничих – основних фондів,що і прослідковується при аналізі виробничої 

діяльності ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс». 
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