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Вступ 

 

Головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільст-

ві належить підприємствам. Підприємства – це основна ланка здійснення 

господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінан-

сової системи держави. Вони функціонують у сфері матеріального виро-

бництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт 

і національний дохід суспільства, формуються централізовані та децент-

ралізовані фінансові  ресурси  держави і підприємств. Економічні відно-

сини, що виникають у процесі діяльності підприємств, мають широкий 

спектр, тому що вони охоплюють різноманітні процеси – від створення 

підприємства до розподілу прибутку і фінансового планування.  

 

Тема 1. Предмет, цілі та завдання фінансів підприємства 

 

Фінансовий механізм підприємства – це система управління фінан-

совими відносинами підприємства через фінансові важелі за допомогою 

фінансових методів.  

До структури фінансового механізму належать п'ять взаємопов'яза-

них елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне 

та інформаційне забезпечення. 

Фінансовий метод можна визначити як спосіб впливу фінансових 

відносин на господарський процес. Фінансовий важіль є прийом дії фі-

нансового методу. 

 

Завдання 1. Заповніть табл. 1 за прикладом.  

Таблиця 1 

Структура фінансового механізму 

Фінансовий механізм 

Фінансові ме-

тоди 

Фінансові 

важелі 

Правове забез-

печення 

Нормативне 

забезпечення 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Планування 

2.  

... 

1. Прибуток 

2.  

... 

1. Закони України 

2.  

... 

1. Інструкції 

2.  

... 

1. Фінансова 

звітність 

2.  

... 

 

Фінансові відносини – це система грошових відносин економічного 

суб'єкта, що виникає в процесі його виробничо-господарської діяльності. 
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Завдання 2. На рівні підприємств фінансові відносини виникають 

(продовжити):  

1) з іншими підприємствами й організаціями; 

2) з фінансово-кредитною системою; 

3) ... 

 

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 

 

Розрахунки є відносинами, що виникають між підприємствами й ор-

ганізаціями в процесі реалізації, розподілу та перерозподілу суспільного 

продукту на підставі здійснення статутної діяльності. 

 

Приклад 

Експортер надав покупцеві розстрочку платежу в розмірі 80 % від 

вартості товару на 4 роки під 10 % річних. Загальна сума контракту скла-

ла 1 500 000 грн. Погашення кредиту передбачається через півроку після 

постачання рівними піврічними внесками.  

Визначити суми, проставлені у векселях, якщо відсотки нарахову-

ються із загальної суми заборгованості до дати наступного платежу 

(табл. 2).  

 

Таблиця 2  

 

Відсоткові платежі і суми, проставлені у векселях 

Номер 

векселя 

Сума погашення основного 

боргу, грн 
Відсоткові платежі, грн Сума векселя, грн 

1 150 000 60 000 210 000 

2 150 000 52 500 202 500 

3 150 000 45 000 195 000 

4 150 000 37 500 187 500 

5 150 000 30 000 180 000 

6 150 000 22 500 172 500 

7 150 000 15 000 165 000 

8 150 000 7 500 157 500 

Разом 1 200 000 270 000 1 470 000 
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Завдання 1 

Експортер надав покупцеві розстрочку платежу в розмірі 75 % від 

вартості товару на 3 роки з розрахунку 15 % річних. Загальна сума конт-

ракту склала 620 000 грн. Погашення кредиту відбувається через квар-

тал після постачання рівними щоквартальними внесками. У даному ви-

падку експортер виписав комплект тратт на суму боргу і відсотків, що на-

раховуються на суму тратти від дати видачі до моменту оплати.  

Складіть план погашення боргу. Визначити суми, проставлені          

у векселях. Яку суму одержить експортер усього за цим контрактом? Яку 

суму складуть повні витрати імпортера за цим контрактом? 

 

Завдання 2 

Імпортер розглядає кілька варіантів умов комерційного кредиту.  

Загальна сума контракту складає 250 000 грн. 

Варіант 1. Розстрочка платежу імпортерові в розмірі 70 % від вар-

тості товару на 3 роки з розрахунку 16 % річних. Погашення кредиту пе-

редбачається через квартал після постачання товару рівними щокварта-

льними внесками.  

Варіант 2. Розстрочка платежу імпортерові в розмірі 85 % від вар-

тості товару на 5 років із розрахунку 21 % річних. Погашення кредиту пе-

редбачається через півроку після постачання товару рівними піврічними 

внесками.  

Визначите суми, проставлені у векселях, якщо відсотки нарахову-

ються з загальної суми заборгованості до дати наступного платежу.  

Який варіант більш вигідний для експортера, а який для імпортера? 

Яку суму складуть повні витрати імпортера за цими варіантами? 

 

Тема 3. Грошові надходження підприємств 
 

Грошові надходження – це сукупність надходжень коштів за реалі-

зовану продукцію, виконані роботи, послуги, а також виконання інших го-

сподарських операцій у процесі операційної, фінансової й інвестиційної 

діяльності підприємства. 

 

Завдання 1 

Визначте, які з перерахованих доходів є доходами від операційної, 

фінансової або інвестиційної діяльності підприємства. Заповніть табл. 3 

за прикладом.  
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Таблиця 3  

Види діяльності підприємства 

Операційна  Інвестиційна  Фінансова  

Одержання оплати за 

продукцію, поставлену на 

умові комерційного креди-

ту в сумі 23 000 грн 

Отримання 490 000 грн 

від продажу своїх осно-

вних засобів 

Здійснення емісії звичайних 

акцій на суму 50 000 грн  

 

1. Здійснення емісії привілейованих акцій на суму 50 000 грн.  

2. Здійснення емісії облігацій на суму 300 000 грн.  

3. Одержання довгострокового кредиту на суму 160 000 грн.  

4. Одержання короткострокового кредиту на суму 150 000 грн.  

5. Одержання передоплати за продукцію в сумі 250 000 грн.  

6. Одержання оплати за продукцію, поставлену на умовах комер-

ційного кредиту в сумі 230 000 грн.  

7. Відвантаження продукції покупцям на умовах комерційного кре-

диту на суму 270 000 грн.  

8. Продаж надлишків сировини і матеріалів на суму 100 000 грн.  

9. Отримання автомобілю вартістю 600 000 грн за договором дару-

вання. 

10. Продаж товарів на суму 250 000 грн.  

11. Отримання від постачальника сировини 45 000 грн неустойки за 

порушення умов договорів.  

12. Отримання відсотків за використання банком грошових коштів, 

що знаходяться на рахунку підприємства в цьому банку в сумі 30 000 грн.  

13. Отримання дивідендів за привілейованими акціями комерційно-

го банку, що належить підприємству в сумі 130 000 грн.   

14. Отримання 760 000 грн за надання прав за використання патен-

тів на промисловий зразок. 

15. Отримання страхового відшкодування в сумі 690 000 грн.  

16. За кредиторською заборгованістю в сумі 450 000 грн минув 

строк позовної давності. 

17. Проведено дооцінювання напівфабрикатів на суму 620 000 грн.  

18. Вартість матеріальних цінностей, що залишилися від списання 

непридатного до відновлення і подальшого використання верстата, 

склала 300 000 грн.  

19. Отримання 120 000 грн у відшкодування завданих йому збитків    

з боку постачальника основних матеріалів. 
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Завдання 2  

Визначте, які з перерахованих витрат належать до операційної, фі-

нансової або інвестиційної діяльності підприємства. Заповніть табл. 4 за 

прикладом.  

Таблиця 4  

Види діяльності підприємства 

Операційна  Інвестиційна  Фінансова  

Оплата за поставлені си-

ровину і матеріали за фа-

ктом у сумі 210 000 грн  

Придбання устаткування 

на суму 700 000 грн 

Повернення короткостро-

кового кредиту в сумі 

190 000 грн 

 

1. Одержання сировини і матеріалів на суму 180 000 грн на умовах 

комерційного кредиту.  

2. Здійснення передоплати за сировину і матеріали на суму 170 000 грн.  

3. Повернення довгострокового кредиту в сумі 220 000 грн.  

4. Придбання основних засобів на суму 600 000 грн.  

5. Визнання в звітному році збитки минулих років у сумі 578 000 грн.  

6. Оплата 348 000 грн за придбані матеріали. 

7. Перераховано 45 000 грн комерційному банку за розрахунково-

касове обслуговування. 

8. Перераховано іншої організації з оцінювання об'єктів нерухомості 

за оцінювання продаваного будинку 50 000 грн.  

9. Списано дебіторську заборгованість іншої організації в сумі 

65 000 грн, за якою минув строк позовної давності. 

10. Нараховано амортизаційні відрахування в сумі 71 000 грн.  

11. Придбано товарний знак за 100 000 грн.  

12. Придбано акції комерційного банку на суму 3000 000 грн.  

13. Перераховано 420 000 грн на рахунок іншої організації в поряд-

ку попередньої оплати за поставки матеріалів. 

14. Оплачено послуги посередницької організації, пов'язані з на-

данням за плату прав, що виникають за використання патентів в сумі 

255 000 грн. 

15. Сплачено відсотки в сумі 50 000 грн за наданий кредит на заку-

півлю сировини для виробничих цілей. 

16. Оплачено послуги рекламного характеру в сумі 139 000 грн.  

17. Перераховано 32 000 грн іншої організації як штрафні санкції за 

прострочення оплати в порушення умов договору. 

18. Проведено уцінювання залежаних товарів на складі в сумі 

118 000 грн.  
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19. Оплачено обід в ресторані з представниками партнера за спіль-

ним бізнесом згідно з виписаним рахунком на суму 1 500 грн.  

 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку підприємства 

 

Прибуток – це та частина додаткової вартості продукту, що реалі-

зується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробни-

цтва. 

Прибуток – це економічна категорія, котра відображає фінансовий 

результат операційної діяльності, що характеризується перевищенням 

грошових надходжень над витратами суб'єкта господарювання в процесі 

фінансово-господарської діяльності. 

Основним етапом аналізу прибутку підприємства є оцінювання показ-

ників рентабельності. Вони характеризують як ефективність функціонування 

підприємства у цілому, так і дохідність різних напрямів його діяльності: інве-

стиційної, підприємницької та ін. Вони повніше ніж прибуток відображають 

кінцеві результати діяльності підприємства, тому що показують співвідно-

шення ефекту та наявних чи використовуваних ресурсів. 

 

Приклад 

На основі наведених даних (табл. 5) проаналізуємо ефективність 

використання капіталу підприємства за звітні періоди за допомогою по-

казників рентабельності. 

Таблиця 5 

Показники рентабельності підприємства за 2013 – 2015 рр. 

Коефіцієнт 
Роки Темпи приросту, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Рентабельність витрат 0,36 0,26 0,32 -28,04 25,23 -9,88 

Рентабельність вироб-

ничих фондів 4,57 1,40 2,55 -69,35 81,84 -44,27 

RОА (рентабельність 

сукупного капіталу) 0,37 0,16 0,20 -57,51 28,61 -45,35 

RОЕ (рентабельність 

власного капіталу) 0,65 0,21 0,26 -68,31 26,17 -60,02 

RОS (рентабельність 

продажів) 0,20 0,14 0,20 -27,26 36,80 -0,49 

RОІ (рентабельність ка-

піталовкладень) 0,65 0,21 0,26 -68,37 26,38 -60,03 
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Рентабельність витрат показує, скільки підприємство отримує чис-

того прибутку з кожної одиниці грошових коштів, витрачених на виробни-

цтво та реалізацію продукції. За досліджуваний період вона зменшилася 

майже на 10 %, що є негативною тенденцією. 

Слід звернути увагу на занадто високі показники рентабельності 

виробничих фондів. Цей показник виражає відношення чистого прибутку 

до суми основних засобів та незавершеного виробництва. Високі зна-

чення коефіцієнта є доброю ознакою для виробництва, але його істотне 

завищення може свідчити про те, що підприємству не вистачає виробни-

чих потужностей. 

RОА (рентабельність сукупного капіталу) – це основний показник, 

який характеризує ефективність діяльності підприємства. Він розрахову-

ється як відношення чистого прибутку до підсумку балансу. RОЕ (рента-

бельність власного капіталу) розраховується як відношення чистого при-

бутку до власного капіталу. Порівняння RОА та RОЕ демонструє вплив 

позикового капіталу на прибуток власника. У даному випадку за дослі-

джуваний період RОА < RОЕ, що говорить про те, що вплив позикового 

капіталу (а саме – короткострокового) є високим. 

Рентабельність продажів (RОS) є співвідношенням чистого прибут-

ку до виручки (доходу) від реалізації продукції. У 2015 р. цей показник 

продемонстрував максимальне відтворення до рівня 2013 р. 

Найважливішим індикатором конкурентоспроможності підприємства 

є RОІ, рентабельність капіталовкладень. Він розраховується як відно-

шення чистого прибутку до суми власного та довгострокового позикового 

капіталів. Слід зауважити, що значення показників RОЕ та RОІ за дослі-

джуваний період співпадають. Це пов'язано з тим, що фірма оперує вла-

сним капіталом, майже не маючи довгострокових запозичень, які врахо-

вуються у коефіцієнті RОІ. 

Надалі проаналізуємо ефективність використання сукупного та 

власного капіталу підприємства за допомогою факторного аналізу за мо-

деллю "DuPоnt". Згідно з цією моделлю інтегрального аналізу, рентабе-

льність сукупного капіталу залежить від двох факторів: зміни коефіцієнта 

оборотності капіталу та RОS, а рентабельність власного капіталу – від 

двох перелічених із додаванням третього фактора – коефіцієнта фінан-

сової залежності. У табл. 6 та 7 наведено факторний аналіз сукупного 

капіталу (RОА) та власного капіталу (RОЕ). 
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Таблиця 6 

 

Розрахунок впливу факторів на зміну RОА 

 

Показники 2013 2014 2015 

Чистий дохід(виручка від реалізації), тис. грн 375 174 204 382 254 488 

Чистий прибуток, тис. грн 74 756 29 624 50 461 

Середня сума капіталу, тис. грн 200 742 187 208 247 947 

RОА 0,37 0,16 0,20 

RОS 0,20 0,14 0,20 

Коефіцієнт оборотності капіталу 1,81 1,06 1,17 

Зміна RОА за рахунок: Δ абс % Δ абс % 

RОS -0,058 27,89 0,062 80,31 

коефіцієнта оборотності капіталу -0,149 72,11 0,015 19,69 

Усього -0,207 100,00 0,078 100,00 

 

Отже, у 2014 р. рентабельність сукупного капіталу знизилася на 

58 % за рахунок зниження оборотності капіталу. У 2015 р. показник RОА 

підвищився на 29 % завдяки збільшенню рентабельності продажів. 

 

Таблиця 7 

Розрахунок впливу факторів на зміну RОЕ 

 

Показники 2013 2014 2015 

Чистий дохід (виручка від реалізації), тис. грн 375 174 204 382 254 488 

Чистий прибуток, тис. грн 74 756 29 624 504 61 

Середня сума капіталу, тис. грн 200 742 187 208 247 947 

Власний капітал, тис. грн 167 723 90 148 99 105 

RОЕ 0,65 0,21 0,26 

RОА 0,37 0,16 0,20 

RОS 0,20 0,14 0,20 

Коефіцієнт оборотності капіталу 1,81 1,06 1,17 

Коефіцієнт фінансової залежності 1,74 1,30 1,27 

Зміна RОЕ за рахунок: Δ абс % Δ абс % 

RОS -0,101 23,45 0,081 85,13 

коефіцієнта оборотності капіталу -0,260 60,63 0,020 20,87 

коефіцієнта фінансової залежності -0,068 15,91 -0,006 -6,00 

Усього. -0,429 100,00 0,095 100,00 
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Рентабельність власного капіталу у 2014 р. знизилася на 68 % за 

рахунок зниження оборотності капіталу. У 2015 р. показник RОЕ підви-

щився на 26 % завдяки збільшенню рентабельності продажів. 

Таким чином, на загальну рентабельність підприємства негативно 

впливає зниження оборотності капіталу, а позитивний вплив має вартіс-

не збільшення обсягів продажів.  

 

Завдання 1 

На основі приведених даних проаналізувати ефективність вико-

ристання сукупного капіталу підприємства за два роки за допомогою 

факторного аналізу моделі "DuPоnt". Заповнити табл. 8. За результа-

тами аналізу зробіть висновок про зміни ефективності управління суку-

пним капіталом підприємства. Визначите причини, що викликали зміни, 

запропонуйте заходи для підвищення ефективності використання капі-

талу підприємства. 

 

Таблиця 8 

 

Показники ефективності використання сукупного капіталу  

підприємства 

 

Показники 
Базовий 

рік 
Звітний рік 

1. Чистий дохід (виручка від реалізації), грн 983 731 1 066 551 

2. Чистий прибуток підприємства, грн 93 235 65 753 

3. Середня сума капіталу, грн 76 325,5 105 083,5 

4. Рентабельність сукупного капіталу   

5. Рентабельність продажів   

6. Коефіцієнт оборотності капіталу   

Зміна рентабельності сукупного капіталу за рахунок: 

коефіцієнта оборотності 

рентабельності продукції 

Усього  

 

 

Завдання 2  

На основі наведених даних проаналізувати ефективність викори-

стання власного капіталу підприємства за два роки за допомогою фак-

торного аналізу. Заповнити табл. 9.  
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Таблиця 9 

Показники ефективності використання власного капіталу  

підприємства  

Показники 
Базовий 

рік 

Звітний рік 

1. Чистий дохід (виручка від реалізації), грн 983 731 106 6551 

2. Чистий прибуток підприємства, грн 93 235,1 65 752,4 

3. Середня сума капіталу, грн 76 325,5 105 083,5 

4. Середня сума власного капіталу, грн 45 340 68 859 

5. Рентабельність сукупного капіталу   

6. Рентабельність продажів   

7. Коефіцієнт оборотності капіталу   

8. Коефіцієнт фінансової залежності   

9. Рентабельність власного капіталу   

Зміна рентабельності власного капіталу за рахунок: 

рентабельності продукції  

коефіцієнта оборотності 

коефіцієнта фінансової залежності 

Усього  

  

 

За результатами аналізу зробіть висновок про зміни ефективності 

управління власним капіталом підприємства. Заповніть таблицю. Визначите 

причини, що викликали зміни, запропонуйте заходи для підвищення ефек-

тивності використання власного капіталу підприємства.  

 

Тема 5. Оподаткування підприємств 
 

Податки – це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для 

юридичних і фізичних осіб, які забезпечують фінансування державних 

витрат. 

Система оподаткування – це сукупність податків і зборів (обов'язко-

вих платежів) до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових 

фондів, що стягуються в порядку, встановленому відповідними законами 

держави. 

 

Завдання 1. Ґрунтуючись на податковому законодавстві України, 

визначте основні елементи податків та заповніть табл. 10 за прикладом. 

На вашу думку, у яких податків теоретично можливе встановлення іншо-

го об'єкта або бази оподаткування? Обґрунтуйте доцільність (недоціль-

ність) таких змін в Україні.  
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Таблиця 10 

Основні елементи податків, установлених в Україні 

Назва податку Платники податку 
Об'єкт  

оподаткування 
База оподат-

кування 
Ставка  
податку 

1. Транспортний 
податок 

Фізичні та юридичні 
особи, в тому числі 
нерезиденти, які ма-
ють зареєстровані в 
Україні згідно з чин-
ним законодавством 
власні легкові авто-
мобілі, з року випус-
ку яких минуло не 
більше п'яти років 
(включно) та серед-
ньоринкова вартість 
яких становить по-
над 750 розмірів мі-
німальної заробітної 
плати, встановленої 
законом на 1 січня 
податкового (звітно-
го) року 

Легкові автомобі-
лі, з року випуску 
яких минуло не 
більше п'яти років 
(включно) та се-
редньоринкова 
вартість яких ста-
новить понад 750 
розмірів мініма-
льної заробітної 
плати, встанов-
леної законом на 
1 січня податко-
вого (звітного) ро-
ку 

Легковий ав-
томобіль, що є 
об'єктом опо-
даткування 

Встановлю-
ється з роз-
рахунку на 
календарний 
рік у розмірі 
25 000 гри-
вень за ко-
жен легко-
вий автомо-
біль, що є 
об'єктом опо-
даткування 

2. Податок на 
прибуток під-
приємств 

    

3. Податок на 
доходи фізич-
них осіб 

    

4. Податок на 
додану вартість 

    

5. Акцизний по-
даток 

    

6. Екологічний 
податок 

    

7. Рентна плата     

8. Мито     

9. Земельний 
податок 

    

10. Податок на 
нерухоме май-
но, відмінне від 
земельної ділян-
ки 

    

11. Збирання за 
місця для пар-
кування транс-
портних засобів 

    

12. Туристичний 
збір 

    

13. Єдиний со-
ціальний внесок 
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Тема 6. Кредитування підприємств 

 

Кредит – це форма позичкового капіталу (в грошовій або товарній 

формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення 

кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує. 

Кредитні відносини – це відособлена частина економічних відносин, 

пов'язана з наданням вартості (коштів) у позику поверненням її разом 

із певним відсотком. 

 

Приклад 

Підприємству необхідно вкласти 15 000 тис. грн у новий проект, 

щоб отримувати 8 000 тис. грн валового прибутку до виплати відсотків 

за кредит та податків.  

Для фінансування цих інвестицій розглядається три альтернативні 

варіанти залучення коштів: 

1. Випуск акцій на суму 15 000 тис. грн, ціна однієї акції 20 грн. 

2. Випуск акцій на суму 7 500 тис. грн та залучення кредиту на 7 500 

тис. грн під 20 % річних. 

3. Залучення кредиту на суму 15 000 тис. грн під 24 % річних.  

До  здійснення  проекту  в  обігу знаходяться 1 млн акцій за ціною 

20 грн за шт. За умови сьогоднішнього вже отриманого валового прибут-

ку до виплати відсотків за кредит та податків, який складає 6 000 тис. 

грн, прибуток на одну акцію складає 4,5 грн.  

Завдання:  

1. Проаналізуйте ефективність залучення кредитних ресурсів з точ-

ки зору зниження податку на прибуток за рахунок віднесення відсотків 

за кредитом на собівартість.  

2. Визначите ефект, отриманий підприємством за різними варіан-

тами фінансування.  

3. Зрівняйте ефект, отриманий підприємством з ефектом, отрима-

ним акціонерами за різними варіантами фінансування.  

4. Здійсніть оцінювання кожного варіанта фінансування.  

5. Заповніть табл. 11.  

6. Оцініть кожний варіант фінансування з точки зору його наслідків 

для фінансового стану та ділової репутації підприємства.  
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Таблиця 11 

Базові та планові показники діяльності підприємства  

№ 
п/п 

Показники 

Базовий  

рівень  

діючого  

виробництва 

Фінансові альтернативи 

Випуск 

акцій 

Змішане  

фінансування 

Залучення 

кредиту 

1 Загальний розмір капі-

талу, тис. грн 

    

2 Кількість акцій, тис. шт.     

3 Валовий прибуток, тис. 

грн 

    

4 Платежі за кредитом, 

тис. грн 

    

5 Оподатковуваний при-

буток, тис. грн 

    

6 Податок на прибуток під-

приємства, тис. грн 

    

7 Чистий прибуток, тис. грн     

8 Прибуток на 1 акцію, грн     

9 Рентабельність капіталу, 

% 

    

10 Рентабельність власно-

го капіталу, % 

    

11 Частка позикових коштів 

у капіталі, % 

    

 

Рішення: 

1. Порівняно з альтернативою тільки випуску акцій (тобто залучен-

ня власного капіталу) оподатковуваний прибуток, а отже і податок на 

прибуток у двох варіантах: у разі змішаного фінансування і під час фі-

нансування за рахунок позикових коштів знижується з 14 000 тис. грн до 

12 500 тис. грн порівняно зі змішаним фінансуванням і до 10 400 тис. грн 

під час фінансування за рахунок кредитних ресурсів. Відповідно зменши-

вся і податок на прибуток. 

2. Однак платежі за кредитом виявилися більшими, ніж скорочення 

податку на прибуток (1 500> (3 500-3 125)) у другому варіанті і (3 600> 

(3 500-2 600)) у третьому варіанті, в зв'язку з чим розмір чистого прибутку 

знизився з 10 500 тис. грн до 9 375 тис. грн і 7 800 тис. грн відповідно. 

Отже, з точки зору підприємства найвигідніший варіант є перший, тобто 

випуск акцій, оскільки в цьому випадку підприємство отримує максима-

льний чистий прибуток. 
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3. Оскільки часткове заміщення акціонерного капіталу позиковим, 

призводить до скорочення кількості акцій, доходи на одну акцію зросли: 

з 6 грн на акцію до 6,82 грн на одну акцію в змішаному варіанті до 7,8 грн 

на акцію під час фінансування за рахунок позикових коштів. Виявляється 

вплив ефекту фінансового важеля: до рентабельності капіталу прирощу-

ється прибуток, одержуваний завдяки використанню позикового капіталу. 

Зростання прибутку на акцію приводить до зростання величини дивіден-

дів на акцію і зростання ринкової ціни акції. Отже, з точки зору акціонерів 

найвигідніший варіант є третій, тобто залучення позикових коштів, оскі-

льки в цьому випадку акціонери отримають максимальний фінансовий 

ефект. Для акціонерів ефект, отриманий за рахунок різних варіантів фінан-

сування буде прямо протилежним, ніж ефект, отриманий підприємством. 

4. Для підприємства найвигіднішим варіантом буде випуск акцій, 

для акціонерів – залучення позикового капіталу. 

5. Заповнимо табл. 12.  

Таблиця 12 

Базові та планові показники діяльності підприємства  

№ 

п/п 
Показники 

Базовий рі-

вень діючого 

виробництва 

Фінансові альтернативи 

Випуск 

акцій 

Змішане  

фінансування 

Залучення 

кредиту 

1 Загальний розмір капі-

талу, тис. грн 
20 000 35 000 35 000 35 000 

2 Кількість акцій, тис. шт. 1 000 1 750 1 375 1 000 

3 Валовий прибуток, 

тис. грн 
6 000 14 000 14 000 14 000 

4 Платежі за кредитом, 

тис. грн 
– – 1 500 3 600 

5 Оподатковуваний 

прибуток, тис. грн 
6 000 14 000 12 500 10 400 

6 Податок на прибуток 

підприємства, тис. грн 
1 500 3 500 3 125 2 600 

7 Чистий прибуток, тис. 

грн 
4 500 10 500 9 375 7 800 

8 Прибуток на 1 акцію, 

грн 
4,5 6,0 6,82 7,8 

9 Рентабельність капіта-

лу, % 
22,5 30 26,8 22,3 

10 Рентабельність влас-

ного капіталу, % 
22,5 30 34,1 39 

11 Частка позикових ко-

штів у капіталі, % 
– – 21,4 42,9 
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6. Проте третій варіант значно збільшує частку позикових коштів 

у капіталі підприємства (до 42,9 %), що негативно позначається на фі-

нансовій стійкості підприємства. 

 

Завдання 1  

Для організації нового бізнесу компанії потрібно 500 тис грн. Про-

понується два варіанти.  

Перший передбачає випуск незабезпечених боргових зобов'язань 

на суму 200 тис грн під 10 % річних і 100 тис. акцій номіналом 3 грн, 

у тому числі привілейованих – 10 % з фіксованим 20 % розміром дивіде-

ндів від їхньої номінальної вартості. 

Другий – випуск незабезпечених боргових зобов'язань на суму 80 

тис. грн під 10 % річних і звичайних акцій номіналом 5 грн на 420 тис. грн. 

Прибуток до виплати відсотків, податків і дивідендів прогнозується 

у наступному році у розмірі – 1 160 тис. грн. 

Завдання.  

Визначите максимальну величину дивідендів, на які можуть розра-

ховувати акціонери у кожному з варіантів.  

Як, на вашу думку, рішення про структуру капіталу впливають на кі-

нцеві фінансові результати підприємств і доходи акціонерів? 

 

Завдання 2 

Наведено дані про компанії, що мають однаковий обсяг капіталу, 

але різну структуру джерел фінансування (табл. 13). 

Таблиця 13 

Вихідні дані про компанії 

Показники Компанія 1 Компанія 2 

Акції всього:  

(номінал – 20 грн) 

400 000 грн 300 000 грн 

Звичайні акції  90 % 80 % 

Привілейовані акції  10 % 20 % 

Облігаційна позика (11 %) 300 000 грн 400 000 грн 

Усього 700 000 грн 700 000 грн 

 

Дивіденди за привілейованими акціями складають 15 % від їхньої 

номінальної вартості.  
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Прибуток до виплати відсотків, податків і дивідендів прогнозується 

у наступних роках в обох компаній приблизно однаковий і складає у пер-

ший рік – 1 140  тис. грн, у другий рік – 1 160 тис. грн. 

Збори акціонерів в обох компаніях ухвалили 80 % чистого прибутку 

реінвестувати, іншу суму направляти на дивіденди.  

Завдання:  

Розрахувати величину прибутку, що буде приходитися на одну зви-

чайну акцію. Розрахувати величину дивідендів, що буде припадати на 

одну звичайну акцію.  

Як, на вашу думку рішення про структуру капіталу впливають на кі-

нцеві фінансові результати діяльності підприємств, а як на доходи акціо-

нерів? 

 

Тема 7. Оборотні кошти підприємств 

 

Оборотні кошти – це грошові ресурси, які вкладено в оборотні ви-

робничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробниц-

тва та реалізації виготовленої продукції. 

Аналізом ефективності управління оборотними коштами підприємс-

тва є аналіз ділової активності підприємства, яка проявляється в динамі-

чному розвитку підприємства, швидкості обороту коштів підприємства 

і дослідженні рівнів і динаміки показників оборотності.  

 

Приклад  

На основі наведених у табл. 14 даних проаналізуємо ефективність 

використання оборотних коштів підприємства за звітні періоди за допо-

могою коефіцієнтів оборотності (табл. 15). 

Таблиця 14 

Ключові показники для розрахунку оборотності 

Показники, тис. грн 

Роки Темпи приросту, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Виручка від реалізації про-

дукції 
375 174 204 382 254 488 -45,5 24,5 -32,2 

Середньорічна вартість: 

підсумку балансу 206 830 192 066 217 577,5 -7,1 13,3 5,2 

необоротних активів 22 814 18 843,5 17 222 -17,4 -8,6 -24,5 

оборотних активів 184 016 28 535,5 200 355,5 -84,5 602,1 8,9 
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Закінчення табл. 14 
 

1 2 3 4 5 6 7 

запасів 34 088 28 535,5 27 389 -16,3 -4,0 -19,7 

сировини та матеріалів 17 287 16 542,5 12 971,5 -4,3 -21,6 -25,0 

незавершеного виробницт-

ва 
9 668,5 11 432,5 14 260,5 18,2 24,7 47,5 

готової продукції 7 132,5 560,5 157 -92,1 -72,0 -97,8 

власного капіталу 77 898 129 342 169 384,5 66,0 31,0 117,4 

чистої дебіторської заборго-

ваності 
24 676,5 20 487 10 243 -17,0 -50,0 -58,5 

чистої кредиторської забор-

гованості 
14 907 6 549,5 13 148,5 -56,1 100,8 -11,8 

 

З табл. 14 бачимо, що за три роки відбулося збільшення власного 

капіталу, незавершеного виробництва та оборотних активів, що призвело 

до зростання підсумку балансу. 

Таблиця 15 

Коефіцієнти оборотності підприємства за 2013 – 2015 рр. 

Коефіцієнти оборотності  

(у кількості оборотів за рік) 

Роки Темпи приросту, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Капіталу (активів) 1,81 1,06 1,17 -41,3 9,9 -35,5 

Необоротних активів 16,44 10,85 14,78 -34,0 36,2 -10,1 

Оборотних активів 2,04 7,16 1,27 251,3 -82,3 -37,7 

Основних засобів (фондовіддача) 53,45 28,95 42,98 -45,8 48,4 -19,6 

Запасів 11,01 7,16 9,29 -34,9 29,7 -15,6 

Сировини та матеріалів 21,70 12,35 19,62 -43,1 58,8 -9,6 

Незавершеного виробництва 38,80 17,88 17,85 -53,9 -0,2 -54,0 

Готової продукції 52,60 364,64 1620,94 593,2 344,5 2982 

Власного капіталу 4,82 1,58 1,50 -67,2 -4,9 -68,8 

Чистої дебіторської заборгованості 15,20 9,98 24,85 -34,4 149,0 63,4 

Чистої кредиторської заборгованості 25,17 31,21 19,35 24,0 -38,0 -23,1 

 

Коефіцієнти оборотності показують, скільки разів за звітний період 

здійснюється повний цикл обігу показників з наведених статей балансу, 

або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна 

грошова одиниця активів. Зниження коефіцієнтів оборотності є негатив-

ним явищем. 

Як видно з табл. 15, показники оборотності підприємства за дослі-

джуваний період погіршилися. Винятком є оборотність готової продукції, 
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де спостерігається стрімке щорічне зростання. Це пов'язано з тим, що 

темпи падіння обсягів готової продукції значно перевищують темпи па-

діння виручки від реалізації. У 2013 р. та 2014 р. зниження обсягів готової 

продукції перетікає у збільшення обсягів незавершеного виробництва. 

Таким чином, зниження коефіцієнтів оборотності обумовлене виконан-

ням довгострокових контрактів.  

Низький рівень коефіцієнтів обороту активів може свідчити про не-

достатню завантаженість та низьку ефективність експлуатації виробни-

чих потужностей, зростання дебіторської заборгованості та запасів підп-

риємства та втрату потенційних можливостей для створення прибутку. 

У той же час, спостерігається збільшення оборотності дебіторської 

заборгованості. Цей коефіцієнт показує, скільки разів протягом звітного 

періоду дебіторська заборгованість перетворюється на грошові кошти, 

тобто погашається. Збільшення оборотності цього коефіцієнта свідчить 

про покращення відносин із дебіторами та їх фінансову надійність. 

Підприємством здійснюється регулярний моніторинг непогашеної 

дебіторської заборгованості клієнтів. Необхідність визнання знецінення 

аналізується на кожну звітну дату індивідуально за кожним великим клієн-

том. Крім того, суми до отримання від дрібних дебіторів об'єднані в одно-

типні групи та перевіряються на предмет знецінення на колективній ос-

нові. 

У табл. 16 наведені періоди оборотності, розраховані за умови три-

валості звітного періоду у 360 днів. 

Таблиця 16 

Періоди оборотності підприємства за 2013 – 2015 рр. 

Період оборотності 

(у днях) 

Роки Темпи приросту, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Капіталу (активів) 198 338 308 70,5 -9,0 55,1 

Необоротних активів 22 33 24 51,6 -26,6 11,3 

Оборотних активів 177 50 283 -71,5 463,9 60,5 

Основних засобів 7 12 8 84,6 -32,6 24,4 

Запасів 33 50 39 53,7 -22,9 18,5 

Сировини та матеріа-

лів 

17 29 18 
75,7 -37,0 10,6 

Незавершеного вироб-

ництва 

9 20 20 
117,1 0,2 117,4 

Готової продукції 7 1 0,2 -85,6 -77,5 -96,8 

Власного капіталу 75 228 240 204,8 5,2 220,6 
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Закінчення табл. 16 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебіторської заборго-

ваності 

24 36 14 
52,4 -59,8 -38,8 

Кредиторської забор-

гованості 

14 12 19 -19,3 61,2 30,0 

Тривалість, у днях: 

операційного циклу 56 86 53 53,1 -38,3 -5,6 

фінансового циклу 42 75 35 77,8 -53,7 -17,7 

виробничого циклу 33 50 39 53,7 -22,9 18,5 

 

У період 2013 – 2014 рр. швидкість обертання дебіторської забор-

гованості була більшою, ніж кредиторської. Інакше кажучи, умови комер-

ційного кредиту, що надавало підприємство, були м'якші, ніж ті, що вису-

валися самому підприємству. 

Позитивною тенденцією 2015 р. є зменшення тривалості операцій-

ного та фінансового циклів. Збільшення виробничого циклу підтверджу-

ється зростанням незавершеного виробництва. 

 

Завдання 1  

На основі приведених даних фінансової звітності (табл. 17, 18) 

розрахуйте ефективність управління оборотним капіталом підприємст-

ва. Проаналізуйте динаміку змін операційного та фінансового циклів за 

аналізовані періоди, визначите причини, що викликали зміну, запропо-

нуйте заходи для підвищення ефективності управління оборотним ка-

піталом підприємства. 

Таблиця 17 

Баланс підприємства, тис. грн 
 

Актив Середн. 2014 р. Середн. 2015 р. 

1 2 3 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси: виробничі запаси 4 264 4 525 

незавершене виробництво 2 682 1 900 

готова продукція 3 511 4 125 

товари   

Векселі одержані 78 37 

Дебіторська заборгованість за товари, робо-

ти, послуги: чиста реалізаційна вартість 
4 300 7 900 
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Закінчення табл. 17 
 

1 2 3 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:   

з бюджетом 3 686 3 790 

за виданими авансами 3 053 3 430 

з нарахованих доходів 2 557 3 350 

із внутрішніх розрахунків 2 645 4 185 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1 733 1 300 

Поточні фінансові інвестиції 58 25 

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національ-

ній валюті 
298 625 

Усього за розділом ІІ 28 865 35 192 

Баланс 44 278 58 792 

Пасив Середн. 2014 р. Середн. 2015 р. 

ІV. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків 9 452 9 910 

Векселі видані 117 225 

Кредиторська заборгованість за товари, ро-

боти, послуги 
3 587 4 200 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оде-

ржаних авансів 
160 1 462 

з бюджетом 1 710 2 395 

з позабюджетних платежів 350 550 

зі страхування 250 425 

з оплати праці 50 2 925 

із внутрішніх розрахунків 3 040 2 650 

Усього за розділом ІV 18 717 24 742 

Баланс 44 278 58 792 

 

Таблиця 18  

Звіт про фінансові результати, тис. грн 

 

Стаття 2014 р. 2015 р. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
1 297 909 1 753 974 

Податок на додану вартість 216 318 292 329 

Акцизний збір 90 854 121 108 

Інші вирахування з доходу 23 795 12 528 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
966 942 1 328 089 
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Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення  

основних засобів 

 

Основні засоби – це матеріальні цінності, що використовуються 

у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з почат-

ку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю по-

над 6000 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства 

включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби. 

Однією з необхідних умов збільшення обсягу виробництва на про-

мислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами у необ-

хідній кількості та стані, а також повне та ефективне їх використання.  

Приклад  

На основі приведених даних у табл. 14 проаналізуємо ефективність 

використання основних засобів підприємства за допомогою показників 

стану, руху та ефективності використання основних фондів (табл. 19).  

 

Таблиця 19 

Об'єм основних фондів промислового підприємства 

 

Групи  

основних 

фондів, 

тис. грн 

Роки Абс. 

відхи-

лення 

2014 р. 

до  

2013 р., 

тис. грн 

Темп 

зрос-

тання 

2014 р. 

до 

2013 р.,  

% 

Абс. ві-

дхи-

лення 

2015 р. 

до  

2014 р., 

тис. грн 

Темп 

зрос-

тання  

2015 р. 

до  

2014 р., 

% 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Будинки, 

споруди та 

передаваль-

ні пристрої 

166 413,3 175 142 182 652 8 728,7 105,25 7 510 104,29 

Машини та 

обладнання 
157 060,7 171 701 196 817 14 640,3 109,32 25 116 114,63 

Транспортні 

засоби 
3 944,2 4 991 6 954 1 046,8 126,54 1 963 139,33 

Інструмен-

ти, прилади, 

інвентар 

5 802,0 6124 8 448 322 105,55 2 324 137,95 
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Закінчення табл. 19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

1 380,4 2 054 2 173 673,6 148,8 119 105,79 

Усього за 

розділом 
334 600,6 360 012 397 044 25 411,4 107,59 37 032 110,29 

 

Як видно з табл. 19, обсяг основних фондів підприємства збільшу-

вався в період з 2013 до 2015 рр. Темп зростання такої групи основних 

фондів, як будинки, споруди та передавальні пристрої складав у 2014 р. 

105,25 %, а у 2015 р. темп зменшився і відповідав 104,29 %. Так темп 

зростання малоцінних необоротних матеріальних активів у 2014 р. скла-

дав 148,8 %, а у 2015 р. знизився до 105,79 %. А темп зростання таких 

груп, як машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прила-

ди та інвентар, навпаки, зростає з кожним роком, і у 2015 р. він склав 

114,63, 139,33 та 137,95 % відповідно. Це вказує на позитивні явища, 

оскільки великими темпами збільшується обсяг, в основному, активної 

частини основних фондів, яка безпосередньо бере участь у виробництві. 

Це, у свою чергу, свідчить про те, що на підприємстві з кожним роком ви-

пускається більший обсяг продукції, що є свідченням зростання попиту 

на неї.  

Також, важливо вивчити структуру основних фондів підприємства, 

щоб відстежити динаміку змін основних елементів основних фондів за-

воду (табл. 20). 

Таблиця 20 

Структура основних фондів промислового підприємства 

 

Групи основних 

фондів 

Частка в 

основних 

фондах  

2013 р., % 

Частка в 

основних 

фондах  

2014 р., % 

Частка в 

основних 

фондах  

2015 р., % 

Зміни 

2014 р. 

до  

2013 р. 

Зміни 

2015 р. 

до  

2014 р. 

1 2 3 4 5 6 

Будинки, споруди 

та передавальні 

пристрої 

49,73 48,65 46,0 -1,08 -2,65 
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Закінчення табл. 20 
 

1 2 3 4 5 6 

Машини та обладнання 46,94 47,69 49,57 0,75 1,88 

Транспортні засоби 1,19 1,39 1,75 0,2 0,36 

Інструменти, прилади, інвентар 1,73 1,70 2,13 -0,03 0,43 

Малоцінні необоротні і матеріальні активи 0,41 0,57 0,55 0,16 -0,02 

Усього за розділом 100,0 100,0 100,0 - - 

 

Як видно з даних табл. 20, найбільшу частину в основних фондах 

займають такі групи, як будинки, споруди та передавальні пристрої, а та-

кож машини та обладнання. Частка 1-ї групи основних фондів поступово 

зменшується. У 2014 р. частка цієї групи зменшилася на 1,08 % порівня-

но з 2013 р., а у 2015 р. зменшилася на 2,65 % порівняно з 2014 р. Част-

ка 2-ї, 3-ї та 4-ї груп основних фондів постійно збільшується. Частка ма-

шин та обладнання у 2014 р. склала 47,69, а у 2015 р. – вже 49,57 %. Та-

кож збільшується й частка транспортних засобів у структурі основних 

фондів. Так, у 2013 р. вона складала 1,19 %, а у 2015 р. – 2,13 %. Зага-

лом частка тієї або іншої групи в структурі основних фондів підприємства 

у процентному вираженні змінюється несуттєво. 

Усі групи основних фондів підприємства можна поділити на активні 

та пасивні (табл. 21). 

 

Таблиця 21 

Активні та пасивні фонди промислового підприємства 

 

Показники 
2013 р. 2014  р. 2015 р. 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % 

Активні 

фонди 
162 862,7 48,67 177 825 49,39 205 265 51,7 

Пасивні 

фонди 
171 737,9 51,33 182 187 50,61 191 779 48,3 

Усього 334 600,6 100,0 360 012 100,0 397 044 100,0 

 

Відповідно до результатів табл. 21, можна виявити наступну тенден-

цію – за 3 досліджувані періоди спостерігається збільшення активних 

фондів підприємства та зменшення пасивних фондів. У 2013 р. частка 

активних фондів заводу складала 48,67 %, а у 2015 р. вона займає біль-
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шу частину всіх основних виробничих фондів підприємства – 51,7 %. Ча-

стка пасивних фондів, навпаки, у 2013 р. складала 51,33 %, а у 2015 р. 

зменшилася до 48,3 %. Це означає збільшення використання виробни-

чих потужностей у виготовленні своєї продукції. 

Загальними показниками, які характеризують забезпеченість під-

приємства виробничими основними фондами, виступають фондоозбро-

єність та технічна фондоозброєність (табл. 22). 

 

Таблиця 22 

Аналіз забезпеченості підприємства основним фондами 

 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 

Фондоозброєність, 

тис. грн/осіб 
74,07 74,5 81,77 

Технічна фондоозб-

роєність, тис. 

грн/осіб 

34,73 34,99 40,49 

 

Як видно з табл. 22, показник фондоозброєності з кожним роком 

збільшується. Це є позитивним явищем, оскільки фондоозброєність по-

казує, яка вартість в середньому основних виробничих фондів (ОВФ) 

припадає на 1-го працівника. Згідно з даними, у 2013 р. на 1 працівника 

в середньому припадало 74,07 тис. грн вартості ОВФ, у 2014 р. показник 

фондоозброєності був на рівні 74,5 тис. грн на 1 особу, а у 2015 р. він 

зріс до 81,77 тис. грн/особу. Така тенденція спостерігається й з техніч-

ною фондоозброєністю: з 34,73 тис. грн/особу у 2013 р. цей показник збі-

льшився до 40,49 тис. грн/особу у 2015 р. Це ще раз свідчить про ефек-

тивне використання ОВФ. 

Показниками ефективності використання основних фондів (ОФ) 

є: фондовіддача, фондомісткість та фондорентабельність. Фондовіддача 

показує скільки випущеної продукції припадає на кожну гривню, вкладену 

в ОФ. Фондомісткість показує скільки одиниць вартості ОФ припадає на 

кожну гривню випущеної продукції. Фондорентабельність показує суму 

отриманого прибутку, який припадає на кожну гривню, вкладену в ОФ 

(табл. 23). 
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Таблиця 23 

Аналіз показників ефективності використання основних фондів 

промисловим підприємством 

 

Показники 2013 р. 2014 р. 
Абс.  

відхилення 
2015 р. 

Абс. відхилення 

ланцюг. сп. баз. сп. 

Фондовіддача, 

грн/грн 
1,19 1,75 0,56 1,96 0,21 0,77 

Фондомісткість, 

грн/грн 
-0,84 0,57 -0,27 0,51 -0,06 -0,33 

Фондорентабель-

ність, грн/грн 
1,02 1,38 0,36 1,59 0,21 0,57 

 

Дивлячись на дані табл. 23, можна побачити збільшення показників 

фондовіддачі та фондорентабельності у досліджуваному періоді, що є 

позитивною тенденцією. 

 

Завдання 1  

На основі наведених даних (табл. 24) проаналізуйте показники 

ефективності використання основних фондів промисловим підприємст-

вом. Заповніть табл. 24. 

Таблиця 24 

Показників ефективності використання основних фондів промис-

ловим підприємством 
 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 

Середньорічна вартість ОФ, залишкова, 
тис. грн 

16 641,5 16 536 5 921,5 

Середньооблікова численність праців-
ників, осіб 

163 177 183 

Доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

375 174 204 382 254 488 

Чистий прибуток, тис. грн 74 756 29 624 50 461 

Машини та обладнання на кінець року, 
тис. грн 

1 671 1 711 184 

Фондоозброєність праці одного праців-
ника, тис. грн/особу 

   

Технічна озброєність, тис. грн/особу    

Фондовіддача, грн/грн    

Фондоємність, грн/грн    

Фондорентабельність, грн/грн    
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Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємства 

 

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підпри-

ємства є його фінансова стійкість. Це надійно гарантована платоспро-

можність, незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури і партне-

рів, довіра кредиторів та інвесторів та рівень залежності від них, наяв-

ність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування. 

Для характеристики фінансових джерел запасів застосовується де-

кілька важливих показників: власні оборотні кошти (ВОК), Довгострокові 

джерела фінансування (ДДФ), Основні джерела формування запасів 

(ОДФ) та безпосередньо запаси (З). Згідно з цими показниками виокрем-

люють чотири типи фінансової стійкості: 

Абсолютна фінансова стійкість: ВОК ≥ З; 

Нормальна фінансова стійкість: ВОК < З; ДДФ ≥ З; 

Нестійке фінансове становище: ВОК < З; ДДФ < З; ОДФ ≥ З; 

Кризове фінансове становище: ВОК < З; ДДФ < З; ОДФ < З. 

 

Приклад 

На основі приведених даних у табл. 25 проаналізуємо забезпече-

ність запасів джерелами їх формування та визначимо тип фінансової 

стійкості підприємства.  

 

Таблиця 25 

Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування  

Показники,  

тис. грн 

Умовне  

позначення 
2013 2014 2015 

Т пр. 

2015/2013 

1 2 3 4 5 6 

Власний капітал ВК 115 276 144 154 194 615 68,83 

Необоротні акти-

ви 
НА 19 292 17 863 16 581 -14,05 

Власні оборотні 

кошти 
ВОК = ВК – НА 95 984 126 291 178 034 85,48 

Довгостроковий 

позиковий капі-

тал 

ДПК 0 272 50 – 

Довгострокові 

джерела фінан-

сування 

ДДФ = ВК + 

ДПК – НА 
95 984 126 563 178 084 85,54 
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Закінчення табл. 25 

1 2 3 4 5 6 

Короткострокові 

кредитні банків-

ські займи 

ККЗ 0 0 2 825 – 

Основні джерела 

формування за-

пасів 

ОДФ= 

ВК+ДПК+ККЗ– 

НА 

95 984 126 563 180 909 88,48 

Запаси З 33 424 24 183 30 595 -8,46 

Надлишок/нестача ВОК – З 62 560 102 108 147 439 135,68 

Надлишок/нестача ДДФ – З 62 560 102 380 147 489 135,76 

Надлишок/нестача ОДФ – З 62 560 102 380 150 314 140,27 

Тип фінансової стійкості підпри-

ємства 
абсолютна фінансова стійкість – 

 

Як видно з табл. 25, за досліджуваний період підприємство харак-

теризується абсолютною фінансовою стійкістю. Це є ознакою того, що 

всі запаси підприємства покриваються власними оборотними коштами, 

тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів. Така ситуація 

зустрічається доволі рідко. Більш того, вона не може розглядатися як 

ідеальна, адже свідчить про те, що керівництво підприємства не може, 

не бажає або не має можливості використовувати зовнішні джерела фі-

нансування. 

Абсолютна фінансова стійкість аналізуючого підприємства була до-

сягнена за рахунок нерозподіленого прибутку, який за 3 роки зріс на 115 %. 

Якщо така тенденція продовжиться у майбутньому, керівництву підпри-

ємства варто шукати нові можливості для інвестування нерозподіленого 

прибутку у необоротні активи, інакше виникне дисбаланс у фінансуванні 

оборотних активів підприємства. Поряд з абсолютними показниками фі-

нансової стійкості, розраховуються також коефіцієнти капіталізації, аналіз 

яких наведено у табл. 26 та 27. 

Таблиця 26 

Аналіз коефіцієнтів капіталізації 

Коефіцієнт 
Роки Темпи приросту, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт автономії 0,57 0,77 0,78 34,09 1,93 36,68 

Коефіцієнт фін. залежності 1,74 1,30 1,27 -25,42 -1,90 -26,84 
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Закінчення табл. 26 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт мобільних та ім-

мобілізованих коштів  
9,41 9,48 13,95 0,79 47,19 48,36 

Коефіцієнт фінансового ле-

вериджу 
0,74 0,30 0,27 -59,45 -8,25 -62,80 

 

Коефіцієнт фінансової автономії показує частку власного капіталу 

у підсумку балансу. Він повинен бути вищим за 0,5, адже загальна сума 

заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансу-

вання. Збільшення цього коефіцієнта, яке спостерігається у табл. 26, 

є показником стійкого, стабільного та незалежного від зовнішніх кредито-

рів підприємства. 

Зворотнім до коефіцієнта фінансової автономії є коефіцієнт фінан-

сової залежності, критичне значення якого = 2. Значення цього показника 

знижуються, що свідчить про зменшення залежності від зовнішніх креди-

торів. 

Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів де-

монструє, у скільки разів вартість оборотних активі перевищує необорот-

ні. У 2015 р. цей показник майже досяг значення 14 разів, що говорить 

про дисбаланс у структурі активів підприємства. 

Коефіцієнт фінансового левериджу (ризику) показує, скільки залу-

чених коштів приходиться на кожну одиницю власних. Оптимальне зна-

чення цього коефіцієнта ≤ 0,5, а критичне – 1. Як видно із табл. 26, під-

приємство є фінансово незалежним (аnlеvеrеd соmpаny), тому що протя-

гом досліджуваного періоду коефіцієнт фінансового ризику зменшувався. 
 

Таблиця 27 

Коефіцієнти наявності та динаміки власних оборотних коштів  
 

Коефіцієнти 
Роки Темпи приросту, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт маневрування 0,83 0,88 0,91 5,22 4,42 9,87 

Коефіцієнт автономії ме-

тодів формування запасів 
1,00 1,00 0,98 -0,21 -1,38 -1,59 

Коефіцієнт забезпеченості 

запасів власними джере-

лами 

2,87 5,22 5,82 81,85 11,43 102,7 
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Закінчення табл. 27 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Відсутність межі банкрут-

ства (якщо +) 
1,87 4,22 4,83 125,7 14,45 158,4 

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних активів влас-

ними коштами 

0,53 0,75 0,77 40,98 3,18 45,47 

 

Коефіцієнт маневрування власного капіталу показує, яка частка 

власного оборотного капіталу знаходиться в обігу, тобто, у мобільній 

формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами. Цей показник 

має бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні 

власних коштів. Протягом звітного періоду коефіцієнт маневреності зрос-

тав, що свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати влас-

ними засобами.  

Коефіцієнт автономії методів формування запасів показує частку 

власних оборотних коштів у загальній сумі джерел формування запасів. 

За досліджувані роки цей показник залишається майже незмінним та на-

ближується до 1, тому що фінансування здійснюється здебільшого саме 

з власних оборотних коштів. 

Для коефіцієнту забезпеченості запасів власними джерелами нор-

мативним є проміжок від 0,6 до 0,9. У підприємства спостерігається зрос-

таюче перевищення нормативних показників, що сигналізує про дисба-

ланс у системі власних та запозичених джерел. 

Позитивні значення передостаннього коефіцієнта у табл. 27 гово-

рять про відсутність ризику банкрутства внаслідок фінансової нестійкості. 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами 

повинен бути більше 0,1. За досліджуваний період цей показник зростає 

та значно перевищує критичне значення, що є доброю ознакою. 

Для характеристики структури джерел коштів підприємства поряд 

з коефіцієнтами автономії, фінансової залежності та маневрування за-

стосовуються часткові показники, які відображають різноманітні тенденції 

у зміні структури джерел фінансування. До них належать коефіцієнти 

структури капіталу, подані у табл. 28. Вони дозволяють оцінити частку 

позикових коштів у загальному позиковому капіталі.  
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Таблиця 28 

Аналіз коефіцієнтів структури капіталу 

 

Коефіцієнт 
Роки Темпи приросту, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Частка довгострокового 

залучення позикових кош-

тів, % 

0 0,19 0,03 – -86,36 – 

Частка короткострокових 

позикових коштів у пози-

ковому капіталі, % 

100 99,37 99,91 -0,63 0,54 -163,24 

Частка довгострокових 

позикових коштів у пози-

ковому капіталі, % 

0 0,63 0,09 – -85,16 – 

Коефіцієнт банківської 

кредиторської заборгова-

ності, % 

0 0 5 – – – 

 

З наведеної табл. 28 маємо змогу побачити, що підприємство май-

же не використовує довгострокові позикові кошти для фінансування капі-

таловкладень. Керівництво підприємства віддає перевагу короткостроко-

вим позикам, які включають торгову та іншу кредиторську заборгова-

ність.  

 

Завдання 1  

На основі наведених даних балансу підприємства (табл. 29) про-

аналізуйте динаміку показників фінансового стану підприємства. 
 

Таблиця 29 

Баланс підприємств, тис. грн 
 

Актив 
Код  

рядка 

Середн. 

2014 р. 

Середн. 

2015 р. 

1  2 3  4 

І. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 1000 28,50 8,00 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 15 852,50 10 101,50 

Основні засоби 1010 153 992,5 162 182 

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   
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Продовження табл. 29 
 

1 2 3 4 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 
13,00 0,00 

інші фінансові інвестиції  1035 26,00 52,00 

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040   

Відстрочені податкові активи  1045 751,00 756,50 

Інші необоротні активи  1090   

Усього за розділом І  1095 170 663,5 173 100 

ІІ. Оборотні активи  
Запаси  1100 30 067 22 445 

Поточні біологічні активи  1110   

Дебіторська заборгованість за продукцію, това-
ри, роботи, послуги 1125 17 506,00 20 924,50 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 
8 671,50 8 166,50 

з бюджетом 1135 4 994,50 1 727,00 

у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 8 057,00 7 933,50 

Поточні фінансові інвестиції  1160   

Гроші та їх еквіваленти  1165 736 895 

Витрати майбутніх періодів 1170 3 602,00 1 796,50 

Інші оборотні активи  1190 3 119,50 2 080,50 

Усього за розділом ІІ  1195 76 753,5 65 968,5 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 
  

Баланс  1300 247 417 239 068,5 

Пасив 
Код 

рядка 

Середн. 

2014 р. 

Середн. 

2015 р. 

І. Власний капітал  
Зареєстрований (пайовий) капітал  

 
1400 

 
46 007 

 
46 014 

Капітал у дооцінках 1405   

Додатковий капітал  1410 80 669 80 669 

Резервний капітал  1415 2 2 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 -11 473 -10 676,5 

Неоплачений капітал  1425 (             ) (             ) 

Вилучений капітал  1430 (5600) (5600) 

Усього за розділом І 1495 109 605 110 408,5 

ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 

 
1500 

 
  

Довгострокові кредити банків 1510 56 860,50 45 044,00 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 5 325,00 5 325,00 

Довгострокові забезпечення 1520   
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Закінчення табл. 29 
 

1 2 3 4 

Цільове фінансування  1525   

Усього за розділом ІІ 1595 62 185,50 50 369,00 

ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 
1600 30 532,50 37 908,50 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  1610 0,00 411,50 

товари, роботи, послуги  1615 31 913 24 956,50 

розрахунками з бюджетом 1620 2 465,00 2 304,50 

у тому числі з податку на прибуток 1621   

розрахунками зі страхування 1625 1 296,50 1 280,00 

розрахунками з оплати праці 1630 1 946,50 2 505,00 

Поточні забезпечення 1660   

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов'язання 1690 7 473,00 8 925,00 

Усього за розділом ІІІ 1695 75 626,50 78 291,00 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними ак-
тивами,  

утримуваними для продажу та групами вибуття 
1700 

  

Баланс 1900 247 417 239 068,5 

 

 

Тема 10. Методика фінансового аналізу підприємства 

 

Проаналізуємо платоспроможність підприємства за допомогою 

аналізу ліквідності балансу. Ліквідність – це здатність оборотних коштів 

перетворюватися у грошові кошти, які необхідні для нормального функ-

ціонування підприємства. Ліквідність балансу залежить від ступеня від-

повідності величин наявних платіжних коштів величині боргових зобов'я-

зань, тому для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти під-

сумки по кожній групі активів і пасивів.  

 

Приклад  

У табл. 30 наведено групи активів та пасивів, їх числові значення, 

описано складові елементи кожної з груп та умови, за якими баланс мо-

жна вважати абсолютно ліквідним. 
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Таблиця 30 

Аналіз ліквідності балансу підприємства за 2013 – 2015 рр. 

 

Найменування Складові групи 2013 2014 2015 

А1. Абсолютно ліквідні 

активи 

Грошові кошти та поточні 

фінансові інвестиції 
25 398 19 713 43 053 

А2. Активи, що швидко 

реалізуються 

Готова продукція, товари, 

дебіторська заборгованість, 

векселі одержані 

123 586 119 453 151 667 

А3. Активи, що повільно 

реалізуються 

Витрати майбутніх періодів, 

запаси, сировина та мате-

ріали, незавершене вироб-

ництво 

32 466 30 970 36 495 

А4. Активи, що важко ре-

алізуються 

Усі необоротні активи підп-

риємства 
19 292 17 863 16 581 

П1. Найбільш строкові 

зобов'язання 

Кредиторська заборгова-

ність за товари, роботи, по-

слуги 

13 905 7 204 19 093 

П2. Короткострокові па-

сиви 

Короткострокові кредити та 

позики 
71 561 35 578 34 189 

П3. Довгострокові пасиви 

Довгострокові зобов'язання, 

забезпечення наступних 

виплат та платежів, доходи 

майбутніх періодів 

0 272 50 

П4. Постійні пасиви Власний капітал 115 276 144 154 
194 

615 

Надлишок/нестача А1-П1 Потрібно: А1≥ П1 11 493 12 509 23 960 

Надлишок/нестача А2-П2 Потрібно: А2≥ П2 52 025 83 875 
117 

478 

Надлишок/нестача А3-П3 Потрібно: А3≥П3 32 466 30 698 36 445 

Надлишок/нестача А4-П4 Потрібно: А4≤ П4 -95 984 -26 291 -78 034 

 

Усі чотири умови виконуються, отже, баланс підприємства за дос-

ліджуваний період є абсолютно ліквідним. Це свідчить про те, що активів 

підприємства цілком вистачає для погашення зобов'язань. До того ж, не-

обхідні надлишки за досліджуваний період зростають, що є позитивною 

тенденцією. 

Підприємство здійснює контроль за ризиком дефіциту грошових 

коштів, використовуючи інструмент планування поточної ліквідності. Ме-

тою є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкіс-
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тю, шляхом використання власних коштів. Товариство має доступ до 

джерел фінансування в достатньому обсязі, а терміни погашення забор-

гованості, яка має бути виплачена протягом 12 місяців, за домовленістю 

з поточними кредиторами можуть бути перенесені на більш пізні дати. 

Розглянемо платоспроможність більш детально за допомогою ана-

лізу фінансових коефіцієнтів. Для комплексної оцінки ліквідності балансу 

та порівняння результатів різних періодів застосовують загальний показ-

ник ліквідності, який розраховується за формулою (1): 
 

332211

332211

ΠαΠαΠα

ΑαΑαΑα
λ ,                                         (1)  

де 1α = 1; 2α = 0,5; 3α = 0,3 – вагові коефіцієнти; 

А1–А3 та П1–П3 – підсумки відповідних груп активів та пасивів.  
 

Результати обчислень показників ліквідності наведено у табл. 31. 
 

Таблиця 31 

Загальний показник ліквідності балансу 

Рік Розрахунок Значення 

2013 
00,3715610,5139051

324660,31235860,5253981
α1  1,95 

2014 
2720,3355780,572041

309700,31194530,5197131
α2  3,54 

2015 
500,3341890,5190931

364950,31516670,5430531
α3  3,59 

 

З табл. 31 бачимо збільшення показника ліквідності балансу, що 

є позитивною тенденцією. Найбільш ліквідним виявився 2015 р. 

Залежно від того, якими платіжними засобами (активами) підпри-

ємство має можливість здійснити оплату своїх зобов`язань, розрахову-

ють три показники ліквідності (платоспроможності): 

коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності; 

коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності. 

Оцінювання надійності визначених коефіцієнтів здійснюється в про-

цесі вивчення питомої ваги оборотних активів та їх окремих видів у скла-

ді майна підприємства. Результати аналізу коефіцієнтів ліквідності пода-

ні в табл. 32.  
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Таблиця 32 

Коефіцієнти ліквідності 

Показник Формула розрахунку 
Роки Нормативні 

показники 2013 2014 2015 

Коефіцієнт поточної 

(загальної) ліквідності 

 
2,12 3,98 4,34 [1 – 2] 

Коефіцієнт швидкої 

(термінової) ліквідності 

 
1,74 3,25 3,65 [0,7 – 0,8] 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

 
0,30 0,46 0,81 [0,2 – 0,35] 

 

Як бачимо з наведених розрахунків, усі коефіцієнти ліквідності пе-

ревищують нормативні показники, що свідчить про нераціональне вико-

ристання грошових коштів. Перевищення коефіцієнта загальної та швид-

кої ліквідності може говорити про порушення структури капіталу. 

 

Завдання 1  

На основі наведених даних балансу підприємства (табл. 28) про-

аналізуйте динаміку показників платоспроможності підприємства. 

 

Тема 11. Фінансове планування на підприємствах 

 

Фінансово-господарська діяльність будь-якого підприємства спря-

мована на завоювання та збереження в умовах ринку достойної конку-

рентної позиції, тому передбачає не тільки аналіз і оцінювання досягну-

тих результатів, а й планування майбутньої діяльності, зокрема складан-

ня коротко- та довгострокових фінансових планів. Успішна реалізація та-

ких планів забезпечує досягнення відповідної конкурентної позиції на ри-

нку та сприяє подальшому економічному зростанню підприємства. 

Фінансове планування – це процес розробки системи фінансових 

планів, який полягає у визначенні фінансових цілей, встановленні ступе-

ня відповідності цих цілей поточному фінансовому стану підприємства та 

формулюванні послідовності дій, спрямованих на досягнення поставле-

них цілей. У процесі планування розробляють узагальнюючі фінансові 

показники кількісного та якісного характеру і визначають найбільш ефек-

тивні шляхи їх досягнення. 

21

321
тлК

21

21
блК

21

1
алК
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Приклад 

Подані такі  дані фінансової звітності підприємства (табл. 33 та 34).  

 

Таблиця 33 

Балансовий звіт, тис. грн 

 

Активи Пасиви 

Необоротні активи                   720 360 Власний капітал:                         792 396 

 Привілейовані акції                       27 500 

 Звичайні акції                              522 500 

Оборотні активи                          600 300 Нерозподілений прибуток             242 396 

 Довгострокова заборгованість      288 144 

 Короткострокові кредити банків    134 467 

 Кредиторська заборгованість       105 653 

Усього активів                        1 320 660 Всього пасивів                             1 320 660 

 

Таблиця 34 

Звіт про фінансові результати, тис. грн 

 

Обсяг реалізації 1 800 900 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, пос-

луг) 

1 260630 

Інші операційні доходи 90045 

Адміністративні витрати 115054 

Витрати на збут 144 072 

Інші операційні витрати 80 036 

% за кредитами 121 404,62 

Фінансовий результат  до оподаткування 169 748,38 

Податок 42 437 

Чистий прибуток 127 311,38 

Дивіденди 2 475+44 673,75 

Реінвестований прибуток 80 462,63 

 

Завдання:  

1. Складіть прогнозні варіанти балансу та звіту про фінансові ре-

зультати підприємства на наступний рік (першу ітерацію). Відділ марке-

тингу прогнозує у наступному році можливість 10 % зростання обсягу 

продажів. 
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2. Розрахуйте коефіцієнти внутрішнього та стійкого зростання пі-

дприємства та визначте, чи потрібне підприємству додаткове фінансу-

вання. Зможе підприємство не змінювати фінансову політику і зберігти 

існуючу структуру капіталу без додаткової емісії акцій?  

3. Відділ маркетингу прогнозує у майбутньому можливість 20 % зрос-

тання обсягу продажів. Що необхідно зробити менеджменту та акціонерам 

компанії, щоб отримати з цього прогнозу максимальний ефект? 

Рішення: 

Розрахуємо коефіцієнти внутрішнього та стійкого зростання підп-

риємства та визначимо, чи потрібне підприємству додаткове фінансу-

вання.  

Визначимо максимальний темп зростання, що компанія може дося-

гнути без зовнішнього фінансування. 

 

%3,6%100
 0,37)-(1  0,0964-1

 0,37)-(1 0,0964
 зростання вн.К . 

 

Таким чином,  підприємство може розширюватись з максимальним 

коефіцієнтом 6,3 % тільки за рахунок використання внутрішніх джерел.  

Обчислимо максимальне зростання, що компанія може досягнути 

без додаткового зовнішнього фінансування за рахунок випуску нових ак-

цій, зберігаючи незмінне співвідношення залученого та власного капіта-

лу. 
 

%2,11%100
 0,37)-(1  0,16-1

 0,37)-(1 0,16
 зростання вн.К . 

 

Оскільки підприємство очікує зростання обсягу продажів на 10 %, 

а коефіцієнт внутрішнього зростання складає – 6,3 %, то можна зроби-

ти висновок, що підприємству додаткове фінансування потрібне. А оскі-

льки коефіцієнт стійкого зростання підприємства вищий, ніж очікується 

зростання підприємства (11,2 %), то можна залучити необхідне фінан-

сування, зберігаючи існуючу структуру капіталу.  

Складемо прогнозні варіанти балансу та звіту фінансових резуль-

татів підприємства.  
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Таблиця 35 

Прогнозний балансовий звіт, тис. грн 
 

Активи Пасиви 

Необоротні активи                    720 360 Власний капітал                          882 516 

 Привілейовані акції                       27 500 

 Звичайні акції                              522 500 

Оборотні активи                          660 330 Нерозподілений прибуток             332 516 

 Довгострокова заборгованість      288 144 

 Короткострокові кредити банків    134 467 

 Кредиторська заборгованість       116 218 

Усього активів                       1 380 690 Усього пасивів                            1 421  345 

 

Таблиця 36 

Прогнозний звіт про фінансові результати, тис. грн 
 

Обсяг реалізації 1 980 990 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1 386 693 

Інші операційні доходи 90 049,5 

Адміністративні витрати 125 859,4 

Витрати на збут 158 479,2 

Інші операційні витрати 87 239,6 

% за кредитами 121 404,62 

Фінансовий результат  до оподаткування 191 363,68 

Податок 47 840,92 

Чистий прибуток 143 522,76 

Дивіденди 2 475+50 928,075 

Реінвестований прибуток 90 119,685 

 
У даному випадку додаткове фінансування не потрібно, оскільки 

реінвестованого прибутку і самозбільшуваної кредиторської заборгова-

ності цілком вистачає, щоб профінансувати зростання оборотних активів. 

Тому підприємство цілком зможе в наступному році не змінювати свою 

фінансову політику і зберегти наявну структуру капіталу.  

Якщо прогнозується зростання обсягу продажів у майбутньому ще 

на 20 %, підприємство стикається з декількома проблемами, з яких осно-

вною є неможливість забезпечити наявними у підприємства основними 

засобами такий обсяг виробництва. Вирішення цієї проблеми можливе 

різними варіантами: від оперативної оренди та фінансового лізингу до 

зниження дивідендних виплат або зміни структури капіталу. 
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Завдання 1  

На основі приведених даних (табл. 37) обчислити додатково не-

обхідні фонди (ДНФ), якщо відомо, що очікується ріст обсягу продажів 

на 20 %. Використовуйте відсоткову залежність від обсягу продажів 

і повне завантаження. Коефіцієнт виплати дивідендів постійний. Пода-

ток на прибуток – 18 %. Компанія практикує виплату дивідендів у роз-

мірі 15 %.  

Таблиця 37 

Дані фінансової звітності підприємства 

Звіт про фінансові 

результати  

Балансовий звіт 

Активи Пасиви 

Обсяг продажів –  

4 000 

Необоротні активи – 4 000 Власний капітал:  

Затрати – 3 250 виробничі запаси – 500 Привілейовані акції – 700 

Відсотки за  

кредит – 250 

незавершене  

виробництво – 400 

Звичайні акції – 3 000 

 готова продукція – 600 Нерозподілений  

прибуток – 300 

 Дебіторська заборгованість 

 за товари, роботи,  

послуги – 1 500 

Довгострокові кредити  

банків – 1 500 

 Дебіторська заборгованість 

за розрахунками – 900 

Короткострокові кредити бан-

ків – 1 100 

 Грошові кошти та їх еквіва-

ленти – 100 

Кредиторська заборгованість 

за товари, роботи,  

послуги – 900  

  Поточні зобов'язання за роз-

рахунками – 500 

 

Розрахуйте коефіцієнти внутрішнього зростання та стійкого зростання 

підприємства. Що необхідно зробити менеджментові та акціонерам компа-

нії, щоб найбільше ефективно вийти зі сформованої ситуації? 
 

Тема 12. Фінансова санація підприємств 
 

Завершальним етапом фінансового аналізу будь-якого підпри-

ємства є діагностика банкрутства та визначення необхідності фінансової 

санації. Для прогнозування банкрутства у світовій практиці використову-

ється система моделей, розроблених західними спеціалістами та деякі 
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основні фінансові коефіцієнти. Показники ймовірності банкрутства подані 

в табл. 38.  

Таблиця 38 

Показники ймовірності банкрутства підприємства  

за 2013 – 2015 рр. 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Поточна платоспроможність  -47 553 -89 053 -103 760 

Коефіцієнт забезпечення 0,539016303 0,534409528 0,472327751 

Коефіцієнт покриття 2,123595633 2,130543674 1,894421775 

Чистий прибуток 385 458 509 

Коефіцієнт Бівера 0,103406934 0,093176006 0,081554398 

Z-коефіцієнт Альтмана 3,392566251 3,397313901 3,089947062 

 

Методичні рекомендації розрізняють три ступені неплатоспромож-

ності підприємства: поточну, критичну і надкритичне неплатоспромож-

ність. За проведеним аналізом підприємства, бачимо, що поточна плато-

спроможність є від'ємною і за період з 2013 по 2015 р. знижується, пока-

зники коефіцієнта забезпечення та коефіцієнта покриття мають значення 

вищі за нормативні, але мають тенденцію до зменшення. Коефіцієнт за-

безпечення власними засобами характеризує наявність власних оборот-

них коштів підприємства, необхідних для його фінансової стійкості, а ко-

ефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприєм-

ства для погашення своїх боргів. Тобто високі показники цих коефіцієнтів 

свідчать про поточну неплатоспроможність підприємства (Тп < 0, Кз > 0,1, 

Кп > 1,5, ЧП > 0). Це означає, що підприємство є боржником, який не в змо-

зі виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі 

зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), про-

тягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. Кое-

фіцієнт Бівера за міжнародними стандартами знаходиться в інтервалі 

0,17 – 0,4, але в даному випадку він протягом трьох років був нижче цьо-

го інтервалу, тобто це свідчить про формування незадовільної структури 

балансу. За показниками Z-коефіцієнта Альтмана у підприємства дуже 

низька ймовірність банкрутства, тому що показники вище 3. 

 

Завдання 1 

На основі наведених даних балансу підприємства (табл. 28) про-

аналізуйте показники ймовірності банкрутства. 
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