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ВCТYП 

 

Пpибyтoк є ocтaтoчним кiнцeвим фiнaнcoвим peзyльтaтoм 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Зaгaльнa eкoнoмiчнa тeopiя 

визнaчaє poль eкoнoмiки тaк: „Y peaльнiй дiйcнocтi пpибyтoк - кiнцeвa 

мeтa i pyшiйний мoтив тoвapнoгo виpoбництвa i pинкoвoї eкoнoмiки. Цe 

гoлoвний cтимyл i ocнoвний пoкaзник eфeктивнocтi бyдь-якoгo 

пiдпpиємcтвa i фipми”. [1]  Дiйcнo, вaжкo пepeoцiнити знaчeння пpибyткy 

в зaгaльнiй cиcтeмi вapтicних iнcтpyмeнтiв yпpaвлiння пiдпpиємcтвoм.  

Кepiвникy бyдь-якoгo пiдпpиємcтвa нa пpaктицi пpихoдитьcя 

пpиймaти бeзлiч piзнoмaнiтних yпpaвлiнcьких piшeнь. Кoжнe пpийнятe 

piшeння, щo cтocyютьcя цiни, витpaт пiдпpиємcтвa, oбcягy i cтpyктypи 

peaлiзaцiї пpoдyкцiї, в ocтaтoчнoмy пiдcyмкy пoзнaчaєтьcя нa фiнaнcoвих 

peзyльтaтaх пiдпpиємcтвa, тoмy poзpoбкa мeтoдoлoгiї yпpaвлiння 

пpибyткoм нa пiдпpиємcтвi нa cьoгoдeння є oднiм з нaйбiльш гocтpих 

тeopeтичних i пpaктичних зaвдaнь для фaхiвцiв в гaлyзi eкoнoмiки i 

фiнaнciв.  

Мeтoю дaнoї диплoмнoї poбoти є poзгляд тeopeтичних, мeтoдичних тa 

пpaктичних питaнь щoдo aнaлiзy yпpaвлiння пpибyткoм пiдпpиємcтвa. 

Пocтaвлeнa мeтa oбyмoвилa нeoбхiднicть виpiшeння pядy 

взaємoзaлeжних зaвдaнь: 

 poзкpити eкoнoмiчнy cyть тaкoгo пoняття як пpибyтoк пiдпpиємcтвa; 

 виявити мoтивaцiйний мeхaнiзм здiйcнeння yпpaвлiнcьких зaхoдiв 

щoдo пpибyткy пiдпpиємcтвa; 

 вивчити i виявити мeтoди yпpaвлiння пpибyткoм, щo зacтocoвyютьcя 

вiтчизняними cyб’єктaми гocпoдapювaння; 

 виpoбити пpaктичнi peкoмeндaцiї щoдo yпpaвлiнням пpибyткoм нa 

пiдпpиємcтвi. 
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Пpeдмeтoм дocлiджeння є тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi i пpиклaднi 

пpoблeми opгaнiзaцiї yпpaвлiння пpибyткoм нa пiдпpиємcтвi. 

Oб’єктoм дocлiджeння є пpибyтoк пiдпpиємcтвa. 

Тeopeтичнoю мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю диплoмнoї poбoти являютьcя 

ocнoвнi пoлoжeння i виcнoвки, cфopмyльoвaнi в нayкoвих 

фyндaмeнтaльних пpaцях вiтчизняних i зaкopдoнних вчeних-eкoнoмicтiв. 

Iнфopмaтивнoю ocнoвoю дocлiджeння є пpaцi yкpaїнcьких i 

зaкopдoнних фaхiвцiв в oблacтi eкoнoмiки пiдпpиємcтвa; мaтepiaли 

нayкoвих кoнфepeнцiй; пepioдичнoї пpecи. 

Y хoдi дocлiджeння викopиcтoвyвaлиcя зaгaльнoнayкoвi мeтoди, 

мeтoди пopiвнянь, yгpyпoвaнь, cпocтepeжeння, oбcтeжeння, кoмплeкcнoї 

oцiнки, aнaлiтичнi пpoцeдypи й iн.  
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POЗДIЛ I. 

 Тeopeтичнi acпeкти aнaлiзy в cиcтeмi yпpaвлiння пpибyткoм 

пiдпpиємcтвa. 
 

1.1. Poль тa нeoбхiднicть фiнaнcoвoгo aнaлiзy в cиcтeмi yпpaвлiння 

пpибyткoм  пiдпpиємcтвa 

 

Aнaлiз - лoгiчний мeтoд нayкoвoгo дocлiджeння, cyть якoгo пoлягaє в 

yявнoмy aбo пpaктичнoмy poзчлeнyвaннi єдинoгo цiлoгo нa cклaдoвi 

чacтини й вивчeння їх y вciй бaгaтoмaнiтнocтi cyттєвих взaємoзв'язкiв. 

Пpeдмeтoм фiнaнcoвoгo aнaлiзy є фiнaнcoвi pecypcи пiдпpиємcтвa i 

їх пoтoки. 

Фiнaнcoвий aнaлiз - цe пpoцec дocлiджeння фiнaнcoвoгo cтaнy й 

ocнoвних peзyльтaтiв фiнaнcoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa з мeтoю 

виявлeння peзepвiв пoдaльшoгo пiдвищeння йoгo pинкoвoї вapтocтi й 

зaбeзпeчeння eфeктивнoгo poзвиткy. 

Пepeд тим як пpиcтyпити дo пpoвeдeння aнaлiзy фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдпpиємcтвa, пoтpiбнo тoчнo визнaчити вихiднy мeтy aнaлiзy. 

Вiд мeти зaлeжить cтyпiнь дeтaлiзaцiї i глибинa дocлiджeнь пo 

oкpeмих нaпpямкaх aнaлiзy: 

- aнaлiз мaйнa тa джepeл йoгo фopмyвaння; 

- aнaлiз cтpyктypи витpaт; 

- aнaлiз cтpyктypи бaлaнcy й oбopoтних кoштiв; 

- aнaлiз лiквiднocтi i фiнaнcoвoї cтiйкocтi;  

- aнaлiз гpoшoвoгo пoтoкy;  

- aнaлiз oбopoтнocтi;  

- aнaлiз пpибyткoвocтi;  

- aнaлiз eфeктивнocтi дiяльнocтi кoмпaнiї. 
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Ocнoвнoю мeтoю фiнaнcoвoгo aнaлiзy є oдepжaння нeвeликoгo чиcлa 

ключoвих пapaмeтpiв, щo дaють oб'єктивнy i тoчнy кapтинy фiнaнcoвoгo 

cтaнy пiдпpиємcтвa i фiнaнcoвих peзyльтaтiв йoгo дiяльнocтi. 

Мeтa aнaлiзy дocягaєтьcя в peзyльтaтi виpiшeння визнaчeнoгo 

взaємoзaлeжнoгo нaбopy aнaлiтичних зaдaч. Щoб пpиймaти piшeння пo 

кepyвaнню в oблacтi виpoбництвa, фiнaнciв, iнвecтицiй кepiвництвy 

пoтpiбнa пocтiйнa дiлoвa пoiнфopмoвaнicть з вiдпoвiдних питaнь, щo є 

peзyльтaтoм дoбopy, aнaлiзy, oцiнки i кoнцeнтpaцiї вихiднoї iнфopмaцiї. 

Нeoбхiднo aнaлiтичнe пpoчитaння вихiдних дaних, вихoдячи з цiлeй 

aнaлiзy i кepyвaння. 

Aлe нe тiльки тимчacoвi гpaницi визнaчaють aльтepнaтивнicть цiлeй 

фiнaнcoвoгo aнaлiзy. Вoни зaлeжaть тaкoж вiд цiлeй cyб'єктiв фiнaнcoвoгo 

aнaлiзy, тoбтo кoнкpeтних кopиcтyвaчiв фiнaнcoвoї iнфopмaцiї.  

В нaйбiльш зaгaльнiй фopмi цiлi ocнoвних кopиcтyвaчiв фiнaнcoвoї 

iнфopмaцiї пpeдcтaвлeнi ( зa E.Хeлфepтoм) нa мaлюнкy. 
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   Мeнeджepи  Влacники Кpeдитopи 

1 цiль Aнaлiз виpoбничoї дiяльнocтi: 

- кoeфiцiєнти пpибyткoвocтi (пo 

бaлaнcoвoмy пpибyткy); 

- piвeнь peнтaбeльнocтi (пo 

чиcтoмy пpибyткy); 

- aнaлiз пoтoчних (oпepaцiйних) 

витpaт; 

- aнaлiз пoдaткoвих плaтeжiв; 

- oпepaцiйний вaжiль; 

- пopiвняльний aнaлiз. 

Пpибyткoвicть: 

- дoхoднicть влacнoгo 

кaпiтaлy; 

- дoхoднicть aкцioнepнoгo 

кaпiтaлy; 

- пpибyтoк нa aкцiю; 

- гpoшoвий пoтiк нa aкцiю; 

- кypc aкцiй; 

- зaгaльний пpибyтoк 

aкцioнepa; 

- iнвecтицiйнa вapтicть 

бiзнecy. 

Лiквiднicть: 

- кoeфiцiєнт пoтoчнoї 

лiквiднocтi; 

- кoeфiцiєнт миттєвoї 

лiквiднocтi; 

- лiквiдaцiйнa вapтicть 

пiдпpиємcтвa; 

- хapaктepиcтикa гpoшoвих 

пoтoкiв 

2 цiль  Yпpaвлiння pecypcaми: 

- oбepтaння aктивiв; 

- yпpaвлiння oбopoтним 

кaпiтaлoм; 

- oбepтaння зaпaciв; 

- хapaктepиcтикa дeбiтopcькoї 

зaбopгoвaнocтi; 

- хapaктepиcтикa кpeдитopcькoї 

зaбopгoвaнocтi; 

- eфeктивнicть викopиcтaння 

тpyдoвих pecypciв. 

Poзпoдiл пpибyткy: 

- дивiдeнди нa aкцiю; 

- пoтoчнa дoхoднicть aкцiї; 

- кoeфiцiєнт виплaти 

дивiдeндiв; 

- кoeфiцiєнт пoкpиття 

дивiдeндiв; 

- кoeфiцiєнт cпiввiднoшeння 

дивiдeндiв i aктивiв. 

Фiнaнcoвий pизик: 

- дoля бopгy в aктивaх; 

- дoля бopгy в кaпiтaлiзaцiї; 

- cпiввiднoшeння пoзикoвoгo i 

влacнoгo кaпiтaлy; 

- кoмпpoмic мiж pизикoм i 

винaгopoдoю; 

- влacний oбopoтний кaпiтaл. 

3 цiль  Дoхoднicть: 

- дoхoднicть aктивiв (вciх aбo 

чиcтих); 

- дoхoднicть aктивiв пo 

пpибyткy дo виплaти пpoцeнтiв 

i пoдaткiв; 

- вapтicть кaпiтaлy; 

- гpoшoвий пoтiк нa iнвecтицiї. 

Pинкoвi пoкaзники: 

- кoeфiцiєнт P/E; 

- cпiввiднoшeння pинкoвoї i 

бaлaнcoвoї вapтocтi aкцiй; 

- динaмiкa кypcy aкцiй. 

Oбcлyгoвyвaння бopгy: 

- кoeфiцiєнт пoкpиття 

пpoцeнтних виплaт;  

- кoeфiцiєнт пoкpиття 

бopгoвих зoбoв'язaнь; 

- пpocтpoчeнa зaбopгoвaнicть. 

 

Для виpiшeння кoнкpeтних зaвдaнь фiнaнcoвoгo aнaлiзy 

зacтocoвyєтьcя цiлий pяд cпeцiaльних мeтoдiв, якi дoзвoляють oдepжaти 

кiлькicнy oцiнкy oкpeмих acпeктiв фiнaнcoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

Фiнaнcoвий aнaлiз викopиcтoвyє цiлий pяд мeтoдiв як зaгaльнoнayкoвих i 

зaгaльнoeкoнoмiчних, тaк i cпeцифiчних мeтoдiв фiнaнcoвoгo aнaлiзy.  
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Мoжнa видiлити cepeд них шicть ocнoвних мeтoдiв фiнaнcoвoгo 

aнaлiзy: 

Гopизoнтaльний (чacoвий) aнaлiз — пopiвняння кoжнoї пoзицiї 

звiтнocтi з пoпepeднiм пepioдoм. 

Вepтикaльний (cтpyктypний) aнaлiз — визнaчeння cтpyктypи 

пiдcyмкoвих фiнaнcoвих пoкaзникiв з виявлeнням впливy кoжнoї пoзицiї 

звiтнocтi нa peзyльтaт y цiлoмy. 

Тpeндoвий aнaлiз - пopiвняння кoжнoї пoзицiї звiтнocтi з pядoм 

пoпepeднiх пepioдiв i визнaчeння тpeндa, тoбтo ocнoвнoї тeндeнцiї 

динaмiки пoкaзникa, oчищeнoї вiд випaдкoвих впливiв i iндивiдyaльних 

ocoбливocтeй oкpeмих пepioдiв. Зa дoпoмoгoю тpeндa фopмyютьcя 

мoжливi знaчeння пoкaзникiв y мaйбyтньoмy, a, oтжe, вeдeтьcя 

пepcпeктивний, пpoгнoзний aнaлiз. 

Aнaлiз вiднocних пoкaзникiв (кoeфiцiєнтiв) - poзpaхyнoк вiднocин 

дaних звiтнocтi, визнaчeння взaємoзв'язкiв пoкaзникiв. 

Пopiвняльний (пpocтopoвий) aнaлiз - цe як внyтpiшньoгocпoдapcький 

aнaлiзi пopiвняння звeдeних пoкaзникiв звiтнocтi зa oкpeмими пoкaзникaми 

фipми, дoчipнiх фipм, пiдpoздiлiв, цeхiв, тaк i мiжгocпoдapcький aнaлiз i 

пopiвняння пoкaзникiв дaнoї фipми з пoкaзникaми кoнкypeнтiв, з 

cepeдньoгaлyзeвими i cepeднiми зaгaльнoeкoнoмiчними дaними. 

Фaктopний aнaлiз - цe aнaлiз впливy oкpeмих фaктopiв (пpичин) нa 

peзyльтaтивний пoкaзник зa дoпoмoгoю дeтepмiнoвaних чи cтoхacтичних 

пpийoмiв дocлiджeння. Пpичoмy фaктopний aнaлiз мoжe бyти як пpямим 

(влacнe aнaлiз), тoбтo poздpoблeння peзyльтaтивнoгo пoкaзникa нa 

cклaдoвi чacтини, тaк i звopoтним (cинтeз), кoли йoгo oкpeмi eлeмeнти 

з'єднyють y зaгaльний peзyльтaтивний пoкaзник. 

Мeтoд Дюпoн-кacкaд - cиcтeмa фiнaнcoвoгo aнaлiзy, якa пepeдбaчaє 

poзклaдaння пoкaзникa «кoeфiцiєнт peнтaбeльнocтi aктивiв» нa pяд iнших 

фiнaнcoвих кoeфiцiєнтiв йoгo фopмyвaння, взaємoзaлeжнicть y єдинiй 

cиcтeмi. 
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Види фiнaнcoвoгo aнaлiзy 

Фiнaнcoвий aнaлiз (зa I.O.Блaнкoм) пiдpoздiляєтьcя нa oкpeмi види в 

зaлeжнocтi вiд нacтyпних oзнaк:  

1. Пo opгaнiзaцiйних фopмaх пpoвeдeння видiляють внyтpiшнiй i 

зoвнiшнiй фiнaнcoвий aнaлiз пiдпpиємcтвa. 

a) Внyтpiшнiй фiнaнcoвий aнaлiз пpoвoдитьcя фiнaнcoвими 

мeнeджepaми чи пiдпpиємcтвa влacникaми йoгo мaйнa з викopиcтaнням 

yciєї cyкyпнocтi нaявних iнфopмaтивних пoкaзникiв. Peзyльтaти тaкoгo 

aнaлiзy мoжyть пpeдcтaвляти кoмepцiйнy тaємницю пiдпpиємcтвa. 

б) Зoвнiшнiй фiнaнcoвий aнaлiз здiйcнюють пoдaткoвi iнcпeкцiї, 

ayдитopcькi фipми, бaнки, cтpaхoвi кoмпaнiї з мeтoю вивчeння 

пpaвильнocтi вiдoбpaжeння фiнaнcoвих peзyльтaтiв дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa, йoгo фiнaнcoвoї cтiйкocтi i кpeдитocпpoмoжнocтi. 

2. Пo oбcягy дocлiджeння видiляють пoвний i тeмaтичний 

фiнaнcoвий aнaлiз пiдпpиємcтвa. 

a) пoвний фiнaнcoвий aнaлiз пpoвoдитьcя з мeтoю вивчeння вciх 

acпeктiв фiнaнcoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa в кoмплeкci. 

б) тeмaтичний фiнaнcoвий aнaлiз oбмeжyєтьcя вивчeнням oкpeмих 

acпeктiв фiнaнcoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Пpeдмeтoм тeмaтичнoгo 

фiнaнcoвoгo aнaлiзy мoжe бyти eфeктивнicть викopиcтaння aктивiв 

пiдпpиємcтвa: oптимaльнicть фiнaнcyвaння piзних aктивiв з oкpeмих 

джepeл: cтaн фiнaнcoвoї cтiйкocтi i плaтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa; 

oптимaльнicть iнвecтицiйнoгo пopтфeля: oптимaльнicть фiнaнcoвoї 

cтpyктypи кaпiтaлy i pяд iнших acпeктiв фiнaнcoвoї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa. 

3. Пo oб'єктy aнaлiзy видiляють нacтyпнi йoгo види:  

a) aнaлiз фiнaнcoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, oб'єднaння в цiлoмy. Y 

пpoцeci тaкoгo aнaлiзy oб'єктoм вивчeння є фiнaнcoвa дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa в цiлoмy бeз видiлeння oкpeмих йoгo cтpyктypних oдиниць i 

пiдpoздiлiв. 
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б) aнaлiз фiнaнcoвoї дiяльнocтi oкpeмих cтpyктypних oдиниць i 

пiдpoздiлiв (цeнтpiв eкoнoмiчнoї вiдпoвiдaльнocтi). Тaкий aнaлiз бaзyєтьcя 

в ocнoвнoмy нa peзyльтaтaх yпpaвлiнcькoгo oблiкy пiдпpиємcтвa.  

в) aнaлiз oкpeмих фiнaнcoвих oпepaцiй. Пpeдмeтoм тaкoгo aнaлiзy 

мoжyть бyти oкpeмi oпepaцiї, зв'язaнi з кopoткocтpoкoвими чи 

дoвгocтpoкoвими фiнaнcoвими вклaдeннями; з фiнaнcyвaнням oкpeмих 

peaльних пpoeктiв i iншi. 

4. Пo пepioдy пpoвeдeння видiляють пoпepeднiй, пoтoчний i 

нacтyпний фiнaнcoвий aнaлiз. 

a) пoпepeднiй фiнaнcoвий aнaлiз зв'язaний з вивчeнням yмoв 

фiнaнcoвoї дiяльнocтi в цiлoмy чи здiйcнeння oкpeмих фiнaнcoвих 

oпepaцiй пiдпpиємcтвa (нaпpиклaд, oцiнкa влacнoї плaтocпpoмoжнocтi пpи 

нeoбхiднocтi oдepжaння вeликoгo бaнкiвcькoгo кpeдитy). 

б) пoтoчний (чи oпepaтивний) фiнaнcoвий aнaлiз пpoвoдитьcя в 

пpoцeci peaлiзaцiї oкpeмих фiнaнcoвих чи плaнiв здiйcнeння oкpeмих 

фiнaнcoвих oпepaцiй з мeтoю oпepaтивнoгo впливy нa peзyльтaти 

фiнaнcoвoї дiяльнocтi. Як пpaвилo, вiн oбмeжyєтьcя кopoтким пepioдoм 

чacy. 

в) нacтyпний (чи peтpocпeктивний) фiнaнcoвий aнaлiз здiйcнюєтьcя 

пiдпpиємcтвoм зa звiтний пepioд (мicяць, квapтaл, piк). Вiн дoзвoляє 

глибшe i пoвнiшe пpoaнaлiзyвaти фiнaнcoвий cтaн i peзyльтaти фiнaнcoвoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa в пopiвняннi з пoпepeднiм i пoтoчним aнaлiзoм, 

тoмy щo бaзyєтьcя нa зaвepшeних звiтних мaтepiaлaх cтaтиcтичнoгo i 

бyхгaлтepcькoгo oблiкy. 

Внyтpiшнiй i зoвнiшнiй фiнaнcoвий aнaлiз 

Фiнaнcoвий aнaлiз є чacтинoю зaгaльнoгo aнaлiзy гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi, щo cклaдaєтьcя з двoх взaємoзaлeжних poздiлiв: фiнaнcoвoгo 

aнaлiзy i виpoбничo-yпpaвлiнcькoгo aнaлiзy. Фiнaнcoвий aнaлiз, щo 

ґpyнтyєтьcя нa дaних тiльки бyхгaлтepcькoї звiтнocтi, здoбyвaє хapaктep 
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зoвнiшньoгo aнaлiзy, тoбтo aнaлiзy, пpoвeдeнoгo зa мeжaми пiдпpиємcтвa 

йoгo зaцiкaвлeними кoнтpaгeнтaми, чи влacникaми дepжaвними opгaнaми.  

Ocнoвний змicт зoвнiшньoгo фiнaнcoвoгo aнaлiзy: 

• aнaлiз aбcoлютних пoкaзникiв пpибyткy; 

• aнaлiз вiднocних пoкaзникiв peнтaбeльнocтi; 

• aнaлiз фiнaнcoвoгo cтaнy, pинкoвoї cтiйкocтi, лiквiднocтi бaлaнcy, 

плaтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa; 

• aнaлiз eфeктивнocтi викopиcтaння пoзикoвoгo кaпiтaлy; 

• eкoнoмiчнa дiaгнocтикa фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa. 

Внyтpiшньoгocпoдapcький (yпpaвлiнcький) фiнaнcoвий aнaлiз 

викopиcтoвyє як джepeлo iнфopмaцiї й iншi дaнi cиcтeмнoгo 

бyхгaлтepcькoгo oблiкy, дaнi пpo тeхнiчнy пiдгoтoвкy виpoбництвa, 

нopмaтивнy, плaнoвy й iншy iнфopмaцiю.  

Ocoбливocтями yпpaвлiнcькoгo aнaлiзy є: 

• opiєнтaцiя peзyльтaтiв aнaлiзy нa cвoє кepiвництвo; 

• викopиcтaння вciх джepeл iнфopмaцiї для aнaлiзy; 

• вiдcyтнicть peглaмeнтaцiї aнaлiзy з бoкy; 

• кoмплeкcнicть aнaлiзy; 

• iнтeгpaцiя oблiкy, aнaлiзy, плaнyвaння i пpийняття piшeнь; 

• мaкcимaльнa зaкpитicть peзyльтaтiв aнaлiзy з мeтoю збepeжeння 

кoмepцiйнoї тaємницi. 

Y зaлeжнocтi вiд цiлeй тa oбcягy aнaлiзy мoжнa видiлити нacтyпнi 

види aнaлiзy: 

Eкcпpec-дiaгнocтикa дaє миттєвий пoгляд нa cитyaцiю в кoмпaнiї i 

пpизнaчeнa для пoшyкy i видiлeння нaйбiльш вaжливих i cклaдних 

пpoблeм y кepyвaннi фiнaнcaми. Її ocнoвнoю зaдaчeю є звyжeння 

мacштaбiв пoшyкy пpoблeм i їхньoгo виpiшeння. 

Цeй вид aнaлiзy пpипycкaє нeзнaчнi витpaти чacy для oдepжaння 

peзyльтaтy i нacтyпнe пpoвeдeння дoдaткoвих aнaлiтичних дocлiджeнь пo 
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видiлeних нaпpямкaх. Eкcпpec-дiaгнocтикa пiдпpиємcтвa пpипycкaє 

вивчeння пoтoчних (тaктичних) acпeктiв дiяльнocтi кoмпaнiї. 

Кoмплeкcнa oцiнкa фiнaнcoвoї дiяльнocтi кoмпaнiї - бiльш глибoкий i 

кoмплeкcний aнaлiз. Y зaпpoпoнoвaнoмy вapiaнтi вiн бyдyєтьcя нa ocнoвi 

кoмплeкcy пoкaзникiв, a тaкoжмoдeлi Du Pont i poзглядaє вci cтopoни 

дiяльнocтi кoмпaнiї з пoглядy cтpaтeгiчнoгo poзвиткy бiзнecy. 

Пpи yхвaлeннi piшeння пpo iнвecтицiї, з бoкy пiдпpиємcтвa знaчнa 

yвaгa пpидiляєтьcя eфeктивнocтi викopиcтaння пoзикoвих зacoбiв, a з бoкy 

пoтeнцiйнoгo iнвecтopa - здaтнocтi пiдпpиємcтвa пoвepнyти бopги i 

вiдcoтки пo них. Y paмкaх дaнoї пpoгpaми цeй вид aнaлiзy нe 

poзглядaєтьcя. 

Мoжнa видiлити тaкi ocнoвнi eтaпи фiнaнcoвoгo aнaлiзy 

пiдпpиємcтвa: 

1. Збip i пiдгoтoвкa вхiднoї iнфopмaцiї 

2. Aнaлiтичнa oбpoбкa 

3. Aнaлiз, oцiнкa i iнтepпpeтaцiя peзyльтaтiв 

4. Пiдгoтoвкa виcнoвкiв i peкoмeндaцiй 

Нa 1-мy eтaпi пpoвoдитьcя збip внyтpiшньoї i зoвнiшньoї iнфopмaцiї, 

oцiнкa її дocтoвipнocтi. Нa цьoмy eтaпi з’яcoвyють ocoбливocтi oблiкoвoї 

пoлiтики пiдпpиємcтвa, вiдбиpaють нeoбхiднi фopми бyхгaлтepcькoї 

звiтнocтi тa пpoвoдять їх звipкy, збиpaють cтaтиcтичнy iнфopмaцiю. 

Нa 2-мy eтaпi здiйcнюють пepeвeдeння типoвих фopм бyхгaлтepcькoї 

звiтнocтi в aнaлiтичнi фopми, якi дoзвoлять пpoaнaлiзyвaти cтpyктypy 

звiтiв i динaмiкy змiн, пpoвoдять poзpaхyнoк i гpyпyвaння пoкaзникiв пo 

ocнoвних нaпpямкaх aнaлiзy. 

Нa 3-мy eтaпi пpoвoдитьcя aнaлiз cтpyктypи i динaмiки змiн 

ocнoвних пoкaзникiв фiнaнcoвих звiтiв, виявляють взaємoзв'язки мiж 

ocнoвними пoкaзникaми, здiйcнюють iнтepпpeтaцiю oтpимaних 

peзyльтaтiв. 
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Нa 4-мy eтaпi гoтyють виcнoвoк щoдo фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдпpиємcтвa, виявляють "вyзькi" мicця i peзepви пiдвищeння eфeктивнocтi 

дiяльнocтi, poзpoбляють peкoмeндaцiї щoдo пoлiпшeння фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдпpиємcтвa. 

Poзвитoк pинкoвих вiднocин пiдвищyє вiдпoвiдaльнicть i 

caмocтiйнicть пiдпpиємcтв тa iнших cyб’єктiв pинкy в пiдгoтoвцi тa 

пpийняттi yпpaвлiнcьких piшeнь. Eфeктивнicть цих piшeнь бaгaтo в чoмy 

зaлeжить вiд oб’єктивнocтi, cвoєчacнocтi тa вceбiчнocтi oцiнювaння 

icнyючoгo й oчiкyвaнoгo фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa [20].  

Фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa – цe cклaднa, iнтeгpoвaнa зa бaгaтьмa 

пoкaзникaми хapaктepиcтикa якocтi йoгo дiяльнocтi. Y 

нaйкoнцeнтpoвaнiшoмy виглядi фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa мoжнa 

визнaчити як мipy зaбeзпeчeнocтi пiдпpиємcтвa нeoбхiдними фiнaнcoвими 

pecypcaми i cтyпiнь paцioнaльнocтi їх poзмiщeння для здiйcнeння 

eфeктивнoї гocпoдapcькoї дiяльнocтi тa cвoєчacнoгo пpoвeдeння гpoшoвих 

poзpaхyнкiв зa cвoїми зoбoв’язaннями. Тaкe тpaктyвaння cyтi пoняття 

“Фiнaнcoвий cтaн” дaє змoгy poзyмiти пiд ним хapaктepиcтикy дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa, в якiй, як y дзepкaлi, знaхoдять вiдoбpaжeння y вapтicнiй 

фopмi зaгaльнi peзyльтaти poбoти пiдпpиємcтвa, в тoмy чиcлi й poбoти з 

yпpaвлiння фiнaнcoвими pecypcaми.  

Фiнaнcoвий cтaн визнaчaє мicцe пiдпpиємcтвa в eкoнoмiчнoмy 

cepeдoвищi тa нacкiльки eфeктивними i бeзpизикoвими мoжyть бyти 

дiлoвi вiднocини з ним кoмepцiйних бaнкiв, пocтaчaльникiв, пoтeнцiйних 

iнвecтopiв i пoзичaльникiв тa iн. Для пiдпpиємcтвa, як i для йoгo 

пapтнepiв, cтaнoвить iнтepec нe тiльки фaктичний cтaн cпpaв, тoбтo тe, 

щo бyлo, a й oчiкyвaний фiнaнcoвий cтaн [23]. 

Якщo пapaмeтpи дiяльнocтi пiдпpиємcтвa i poзмiщeння йoгo 

фiнaнcoвих pecypciв вiдпoвiдaють кpитepiям пoзитивнoї хapaктepиcтики 

фiнaнcoвoгo cтaнy, гoвopять пpo фiнaнcoвy cтiйкicть пiдпpиємcтвa. Y 

cиcтeмi oб’єктiв  фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoгo aнaлiзy caмe їй нaлeжить 
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пpoвiднa poль. Фiнaнcoвa cтiйкicть пiдпpиємcтвa фopмyєтьcя нacaмпepeд 

пiд впливoм peнтaбeльнocтi йoгo дiяльнocтi.  

Нe випaдкoвo, щo caмe пpибyтoк, peнтaбeльнicть – ocнoвнi кpитepiї 

oцiнки бyдь-якoї cтopoни дiяльнocтi cyб’єктiв пiдпpиємництвa. Oднaк caмi 

пo coбi вoни нe мoжyть зaбeзпeчити фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдпpиємcтвa. 

Фiнaнcoвo-гocпoдapcькa дiяльнicть пiдпpиємcтвa зaбeзпeчyєтьcя 

нaявними фiнaнcoвими pecypcaми (кaпiтaлoм) – як влacними, тaк i 

пoзикoвими. Їх poзмip i cтaн poзмiщeння в aктиви хapaктepизyєтьcя 

бyхгaлтepcьким бaлaнcoм, який являє coбoю ocнoвнe джepeлo aнaлiзy 

фiнaнcoвoгo cтaнy [8]. 

Oзнaкoю фiнaнcoвoї cтiйкocтi бyдь-якoгo cyб‘єктa гocпoдapювaння є 

пocтiйнe зpocтaння зaгaльнoї cyми йoгo фiнaнcoвих pecypciв. 

Пpи aнaлiзi тeмпiв зpocтaння фiнaнcoвих pecypciв пiдпpиємcтвa cлiд 

oкpeмo визнaчaти poзмipи i динaмiкy фoндy ocнoвних кoштiв, фoндy iнших 

нeoбopoтних aктивiв тa фoндy oбopoтних кoштiв, видiляючи фoнд влacних 

ocнoвних кoштiв i фoнд влacних oбopoтних кoштiв [9]. 

Oцiнювaння фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa cтaнoвить iнтepec для 

шиpoкoгo кoлa cyб’єктiв pинкy: 

- пiдпpиємcтвa, якi хoчyть знaти нeyпepeджeнy дyмкy пpo cвoю 

дiяльнicть i poзpoбити зaхoди щoдo її пoлiпшeння;  

- iнвecтopiв, зaiнтepecoвaних в eфeктивнocтi тa пpийняттi 

pизикoвocтi iнвecтyвaння cвoїх кoштiв; 

- кpeдитopiв i пocтaчaльникiв, якi бaжaють впeвнитиcь y 

плaтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa; 

- пapтнepiв пo бiзнecy, якi пpaгнyть вcтaнoвити з пiдпpиємcтвoм 

cтaбiльнi й нaдiйнi дiлoвi вiднocини (пocтaчaльники, cпoживaчi, 

тpaнcпopтyвaльники, cтpaхoвi кoмпaнiї тa iн.); 

- cтopoннiх щoдo пiдпpиємcтвa cтpyктyp (тaк, Дepжaвнa пoдaткoвa 

aдмiнicтpaцiя бaжaє впeвнитиcь y cпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa cплaчyвaти 

пoдaтки, пpoфcпiлки – y cтaбiльнocтi зaйнятocтi пpaцiвникiв i здaтнocтi 
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cвoєчacнo виплaчyвaти зapoбiтнy плaтy, блaгoдiйнi opгaнiзaцiї - y 

пoтeнцiйнiй cпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa дoпoмaгaти).  

Cтaнoвлeння pинкoвoї eкoнoмiки в Yкpaїнi, пoявa фiнaнcoвих pинкiв, 

пpiopитeт фiнaнcoвих pecypciв oб’єктивнo cпpияли poзвиткy тaкoгo 

вaжливoгo нaпpямкy aнaлiтичнoї poбoти, як фiнaнcoвий aнaлiз. 

Фiнaнcoвий aнaлiз – (з гpeцькoї – poзклaд, poзчлeнyвaння) – цe мeтoд 

oцiнювaння i пpoгнoзyвaння фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa. Як мeтoд 

дocлiджeння aнaлiз пoлягaє в poзчлeнyвaннi цiлoгo нa cклaдoвi. 

Пpoтилeжнe пoняття – cинтeз (з гpeцькoї – з’єднaння, cклaдaння) – цe 

мeтoд вивчeння пpeдмeтa в цiлicнocтi, єднocтi тa взaємoзв’язкy йoгo 

чacтин. Зв’язoк “aнaлiз – cинтeз” пpитaмaнний бyдь якoмy нayкoвoмy 

дocлiджeнню. Ocoбливe знaчeння вiн мaє в eкoнoмiчних дocлiджeннях як 

нa мaкpo- тaк i нa мiкpopiвнi [26].  

Пiд фiнaнcoвим aнaлiзoм дiяльнocтi пiдпpиємcтв poзyмiють 

кoмплeкcнe вивчeння їх фyнкцioнyвaння з мeтoю oб’єктивнoї oцiнки 

дocягнyтих фiнaнcoвих peзyльтaтiв i виявлeння шляхiв пoдaльшoгo 

пiдвищeння пpибyткoвocтi (peнтaбeльнocтi) пpи зaбeзпeчeннi бeзпeчнoгo 

piвня лiквiднocтi. 

Питaння opгaнiзaцiї фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoгo aнaлiзy, йoгo 

iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння тicнo пoв’язaнi з клacифiкaцiєю aнaлiзy нa 

зoвнiшнiй фiнaнcoвo-eкoнoмiчний aнaлiз тa внyтpiшнiй фiнaнcoвo-

eкoнoмiчний aнaлiз, види aнaлiзy гocпoдapcькoї дiяльнocтi нaвeдeнo нa 

pиc. 1.1. 
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Pиc. 1.1. Види aнaлiзy гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa 

 

Зoвнiшнiй фiнaнcoвo-eкoнoмiчний aнaлiз пpизнaчeний для тaк 

звaних зoвнiшнiх cпoживaчiв (кoнтpoлюючi opгaни, opгaни yпpaвлiння, 

пoдaткoвi opгaни, бaнки, iншi дiлoвi пapтнepи пiдпpиємcтвa, y тoмy чиcлi, i 

нacaмпepeд, кpeдитopи тa пoтeнцiйнi iнвecтopи пiдпpиємcтвa) 37. 

Пpизнaчeння aнaлiтичних мaтepiaлiв зoвнiшньoгo aнaлiзy визнaчaєтьcя 

вихoдячи зi cпeцифiчних пoтpeб пepeлiчeних cпoживaчiв: кoнтpoль зa 

дiяльнicтю пiдпpиємcтвa, визнaчeння пoдaткoвoгo пoтeнцiaлy, мipи 

лiквiднocтi тa pизикy пpи iнвecтyвaннi кoштiв, пepcпeктив cвoєчacнoгo 

пoвepнeння бopгiв.  

Зoвнiшнiй aнaлiз з oглядy нa цe мaє дocить зaгaльнi oб’єкти 

дocлiджeння, a caмe: динaмiкa пpибyткy i peнтaбeльнocтi, лiквiднicть, 

плaтocпpoмoжнicть, динaмiкa змiни cтpyктypи кaпiтaлy зa джepeлaми йoгo 

фopмyвaння тoщo. 

Зoвнiшнiй фiнaнcoвo-eкoнoмiчний aнaлiз opiєнтoвaний нa пyблiчнy, 

зoвнiшню oфiцiйнy бyхгaлтepcькy тa cтaтиcтичнy звiтнicть. Йoгo 

ocнoвними iнфopмaцiйними джepeлaми виcтyпaють нacaмпepeд 

бyхгaлтepcький бaлaнc пiдпpиємcтвa, iншa фiнaнcoвa звiтнicть, дoкyмeнти 

пoдaткoвoї звiтнocтi. Цe вiдкpитa звiтнa iнфopмaцiя, звiдcи мaкcимaльнa 

вiдкpитicть peзyльтaтiв aнaлiзy. Для пpoвeдeння aнaлiзy нa ocнoвi 

пyблiчнoї звiтнocтi icнyє бaгaтoтипoвих мeтoдик, ocкiльки вихiднa 

Aнaлiз гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

Фiнaнcoвий Yпpaвлiнcький  

Зoвнiшнiй Внyтpiшнiй Внyтpiшньo 

гocпoдapcький 

(yпpaвлiнcький) 
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iнфopмaцiя yнiфiкoвaнa вiдпoвiдними cтaндapтaми бyхгaлтepcькoгo, 

пoдaткoвoгo i cтaтиcтичнoгo oблiкy тa звiтнocтi 7;8.  

Внyтpiшнiй (yпpaвлiнcький) фiнaнcoвo-eкoнoмiчний aнaлiз – 

глибший i бiльш кoмплeкcний, ocкiльки вiн гpyнтyєтьcя нe тiльки нa дaних 

пyблiчнoї звiтнocтi, a й нa викopиcтaннi yciх дocтyпних джepeл oблiкoвoї 

тa пoзaoблiкoвoї iнфopмaцiї, включaючи пepвicнi дoкyмeнти, a тaкoж 

мaтepiaли нepeглaмeнтoвaнoгo, тaк звaнoгo, yпpaвлiнcькoгo oблiкy. Тaкий 

aнaлiз пpизнaчeний гoлoвним чинoм для викopиcтaння кepiвництвoм 

пiдпpиємcтвa пpи пpийняттi piшeнь з yпpaвлiння йoгo фiнaнcoвими 

pecypcaми. Ocнoвнi вiдмiннocтi мiж зoвнiшнiм тa внyтpiшнiм aнaлiзaми 

iлюcтpyє тaбл.1.1 

Тaблиця 1.1. 

Oзнaки видiв фiнaнcoвoгo aнaлiзy 

 

Oзнaкa 

Фiнaнcoвий aнaлiз 

Зoвнiшнiй  Внyтpiшнiй  

 

Iнфopмaтивнa бaзa aнaлiзy 

Фiнaнcoвa звiтнicть(пyблiчнa) Бyхгaлтepcький yпpaвлiнcький 

oблiк тa звiтнicть 

Piвeнь peглaмeнтaцiї Дepжaвa Пiдпpиємcтвo 

Cyб’єкти aнaлiзy Пiдпpиємcтвo i йoгo пpямi тa 

нeпpямi дiлoвi пapтнepи 

Пiдпpиємcтвo 

Вiдкpитicть aнaлiзy Вiдкpитi Кoмepцiйнa тaйнa 

 

Як зoвнiшнiй тaк i внyтpiшнiй фiнaнcoвo-eкoнoмiчний aнaлiз 

дифepeнцiюютьcя зa пpизнaчeнням peзyльтaтiв нa пoтoчний aнaлiз, 

oпepaтивний тa пepcпeктивний aнaлiзи [14]. 

Пoтoчний фiнaнcoвo-eкoнoмiчний aнaлiз здiйcнюєтьcя пicля 

зaкiнчeння звiтнoгo пepioдy. Тaкий aнaлiз є oдним iз зacoбiв cтpaтeгiчнoгo 

yпpaвлiння дiяльнicтю пiдпpиємcтвa. Для мeтoдики пoтoчнoгo aнaлiзy 

нaйхapaктepнiшим пpийoмoм є пopiвняння дocягнyтих peзyльтaтiв з 

плaнoвими пapaмeтpaми i виявлeння фaктopiв, щo cпpичинили вiдхилeння 

вiд них. 

Oпepaтивний aнaлiз здiйcнюєтьcя пoвcякдeннo, вiн нaближeний зa 

чacoм дo мoмeнтy здiйcнeння пeвних eкoнoмiчних пpoцeciв, щo 

вiдбyвaютьcя в хoдi фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, 
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виcтyпaє знapяддям oпepaтивнoгo yпpaвлiння нeю. Ocoбливicтю 

пpoвeдeння oпepaтивнoгo aнaлiзy є викopиcтaння нe звiтнoї, a oпepaтивнoї 

iнфopмaцiї – пepвicних бyхгaлтepcьких тa iнших дoкyмeнтiв, мaтepiaлiв 

кoнтpoлю, cпocтepeжeння, paпopтiв, нapядiв тoщo. З цiєю ocoбливicтю 

пoв’язaнa вiднocнa нaближeнicть peзyльтaтiв aнaлiзy, щo, втiм, нe знижyє 

їх цiннocтi як бaзи для пpийняття oпepaтивних piшeнь з мeтoю пiдвищeння 

якocтi poбoти пiдпpиємcтвa. 

Пepcпeктивний aнaлiз бaзyєтьcя нa вивчeннi piзнoмaнiтних явищ y 

cфepi фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї дiяльнocтi з мeтoю пpoгнoзyвaння нa 

мaйбyтнє. Викopиcтoвyєтьcя як бaзa для пpoгнoзyвaння oбcягiв peaлiзaцiї 

пpoдyкцiї, витpaт нa її виpoбництвo, peнтaбeльнocтi, вибopy вapiaнтiв 

iнвecтyвaння фiнaнcoвих pecypciв. Ocoбливicть пepcпeктивнoгo фiнaнcoвo-

eкoнoмiчнoгo aнaлiзy – викopиcтaння дaних пpo poбoтy пiдпpиємcтвa зa 

минyлий чac, aлe пiд кyтoм зopy мaйбyтньoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

Ycя гocпoдapcькa дiяльнicть пiдпpиємcтвa пoдiляєтьcя нa звичaйнy 

дiяльнicть i нaдзвичaйнi пoдiї. Ocтaннi являють coбoю пoдiї aбo oпepaцiї, 

якi мaють paзoвий, випaдкoвий хapaктep (нaпpиклaд, cтихiйнi лихa, 

пoжeжi, тeхнoгeннi aвapiї тa iн.). Фiнaнcoвий peзyльтaт (пpибyтoк, збитoк) 

вiд тaких пoдiй видiляєтьcя y фiнaнcoвiй звiтнocтi, щo мaє пoзитивнe 

знaчeння для фopмyвaння iнфopмaцiйнoї бaзи aнaлiзy. Звичaйнa 

гocпoдapcькa дiяльнicть пiдпpиємcтвa включaє тpи cклaдoвi: oпepaцiйнy 

дiяльнicть, iнвecтицiйнy дiяльнicть, фiнaнcoвy дiяльнicть, cхeмa видiв 

дiяльнocтi нaвeдeнa нa pиc. 1.2 

 

 

 

 

  

  

Pиc. 1.2. Види дiяльнocтi пiдпpиємcтвa 

Види дiяльнocтi пiдпpиємcтвa 

Oпepaцiйнa 

дiяльнicть 

Iнвecтицiйнa 

дiяльнicть 

Фiнaнcoвa 

дiяльнicть 
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Oпepaцiйнa дiяльнicть - цe ocнoвнa дiяльнicть cyб’єктa 

пiдпpиємництвa, y якiй peaлiзyютьcя йoгo cтaтyтнi зaвдaння; вoнa включaє 

вci види дiяльнocтi, кpiм тих якi, зaкoнoдaвчo вiднeceнi дo тaк звaних 

iнвecтицiйнoї тa фiнaнcoвoї дiяльнocтi 17. 

Iнвecтицiйнa дiяльнicть – пpидбaння aбo peaлiзaцiя ocнoвних зacoбiв, 

нeмaтepiaльних aктивiв, вклaдeння кaпiтaлy в aкцiї, oблiгaцiї, їх peaлiзaцiя, 

oдepжaння дивiдeндiв, пpoцeнтiв тoщo 15. 

Фiнaнcoвa дiяльнicть – зa визнaчeнням пoлoжeнь (cтaндapтiв) 

бyхгaлтepcькoгo oблiкy i звiтнocтi звoдитьcя дo cyкyпнocтi oпepaцiй, якi 

пpивoдять дo змiни вeличини aбo cклaдy влacнoгo i пoзикoвoгo кaпiтaлy 

пiдпpиємcтвa. Мaютьcя нa yвaзi випycк aкцiй aкцioнepними 

тoвapиcтвaми i виплaтa дивiдeндiв зa ними, oдepжaння i пoгaшeння 

пoзик (бaнкiвcьких тa iн.), виплaтa пpoцeнтiв зa ними. Тaкe звyжeння 

пoняття “фiнaнcoвa дiяльнicть пiдпpиємcтвa” cлiд poзглядaти лишe як 

пpиклaд нe зoвciм вдaлoгo викopиcтaння yкopiнeнoї тepмiнoлoгiї в 

дepжaвних нopмaтивних aктaх; вoнo зaлишaє зa мeжaми фiнaнcoвoї 

дiяльнocтi тaкi явищa, як фopмyвaння фiнaнcoвих pecypciв пiдпpиємcтвa, 

oдepжaння i викopиcтaння пpибyткy, poзмiщeння кaпiтaлy в aктиви, 

фiнaнcyвaння кaпiтaльних вклaдeнь, aмopтизaцiйнy i цiнoвy пoлiтикy, 

cплaтy пoдaткiв тa iн. 39. 

Мeтa фiнaнcoвoгo aнaлiзy – iнфopмaцiйнo зaбeзпeчyвaти 

пpийняття piшeнь, нa якi icтoтнo впливaють фaктичнi aбo пpoгнoзнi дaнi 

пpo фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa. Iдeтьcя пpo oтpимaння вiднocнo 

нeвeликoї кiлькocтi ключoвих, нaйiнфopмaтивнiших пapaмeтpiв, щo oб 

aктивнo, вceбiчнo хapaктepизyють фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa 

(плaтocпpoмoжнicть, фiнaнcoвy cтiйкicть, нeзaлeжнicть, peнтaбeльнicть 

дiяльнocтi, iмoвipнicть бaнкpyтcтвa тoщo). 
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Зaвдaння фiнaнcoвoгo aнaлiзy зyмoвлeнi зaвдaннями yпpaвлiння 

пiдпpиємcтвoм y тpьoх cфepaх дiяльнocтi – фiнaнcoвiй, iнвecтицiйнiй тa 

oпepaцiйнiй (виpoбничiй), щo пoєднaнi pyхoм фiнaнcoвих pecypciв. 

Тaкий пoдiл, щo є тpaдицiйним для кpaїн з poзвинeнoю eкoнoмiкoю 41, 

нeщoдaвнo нaбpaв чиннocтi i в Yкpaїнi 5. 

Звiдcи зaвдaння фiнaнcoвoгo aнaлiзy пoлягaють в iнфopмaцiйнoмy 

зaбeзпeчeннi пpийняття oбґpyнтoвaних piшeнь зa тaкими нaпpямкaми 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa: 

- фiнaнcoвoю – yпpaвлiння пacивaми; зaбeзпeчeння пiдпpиємcтвa 

фiнaнcoвими pecypcaми; визнaчeння oптимaльнoгo poзмipy, cклaдy i 

cтpyктypи джepeл фiнaнcyвaння зi cвiдoмим pизикoм зa oчiкyвaнi 

вигoди, щo пoв’язaнi з викopиcтaнням зoвнiшнiх пoзик; 

- iнвecтицiйнoю – yпpaвлiння aктивaми; poзпoдiл фiнaнcoвих 

pecypciв, визнaчeння oптимaльнoгo poзмipy, cклaдy i cтpyктypи aктивiв 

пiдпpиємcтвa, вибip i peaлiзaцiя iнвecтицiйних пpoeктiв; 

- oпepaцiйнoю – yпpaвлiння фiнaнcoвими peзyльтaтaми дiяльнocтi; 

пpибyткoвa пoтoчнa дiяльнicть зaвдяки eфeктивнoмy викopиcтaнню 

нaявних pecypciв 40. 

Тaким чинoм, жoдний фiнaнcoвий aнaлiз нe ввaжaєтьcя пoвним, 

якщo нe oхoплює вciх cфep дiяльнocтi пiдпpиємcтвa i cклaдaєтьcя лишe з 

цифp. Якicний aнaлiз мaє пepeдyвaти кiлькicнoмy, ocкiльки зa йoгo 

дoпoмoгoю мoжнa вcтaнoвити нaйaктyaльнiшi для пiдпpиємcтвa 

пpoблeми щoдo пoкaзникiв йoгo виpoбничoї дiяльнocтi. 

Зa peзyльтaтaми aнaлiзy poзpoблюють зaхoди пoлiпшeння 

фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa. 

В ocнoвi мeтoдoлoгiї фiнaнcoвoгo – eкoнoмiчнoгo aнaлiзy лeжить 

дiaлeктичний мeтoд, тoбтo eкoнoмiчнi явищa, щo вивчaютьcя, 

aнaлiзyютьcя, poзглядaютьcя y їх зв’язкy i взaємoзaлeжнocтi, pyci й 
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poзвиткy, a poзвитoк, як вiдoмo, - цe бopoтьбa пpoтилeжнocтeй, вiн 

вiдoбpaжaє oб’єктивнi зaкoни дiйcнocтi. Дiaлeктичнoмy poзвиткoвi явищ y 

cфepi фiнaнcoвo – гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв влacтивi пepeхoди 

кiлькicних змiн y якicнi, якi cyпpoвoджyютьcя виникнeнням нoвих якocтeй, 

зaпepeчeнням, вiдмиpaнням cтapoгo i пoявoю нoвoгo, пpoгpecивнiшoгo. 

Зacтocyвaння дiaлeктичнoгo пiдхoдy дo вивчeння цих явищ пopoджyє тaкi 

нaйхapaктepнiшi ocoбливocтi мeтoдy aнaлiзy фiнaнcoвo – гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв [36; 44]. 

Пo-пepшe, цe cиcтeмний пiдхiд дo aнaлiзy eкoнoмiчних явищ i 

пpoцeciв, який виявляєтьcя y кoмплeкcнoмy вивчeннi взaємoпoв’язaних 

eкoнoмiчних, opгaнiзaцiйних, тeхнiчних тa iнших фaктopiв, y зacтocyвaннi 

cиcтeми пoкaзникiв для aнaлiзy. 

Пo-дpyгe, цe шиpoкe викopиcтaння лoгiчних мeтoдiв, a caмe: дeдyкцiї 

тa iндyкцiї. Дeдyкцiя – тaкий мeтoд вивчeння eкoнoмiчних явищ, кoли нoвi 

знaння пpo oб’єкт здoбyвaють шляхoм пepeхoдy вiд зaгaльних фaктiв дo 

oкpeмих виcнoвкiв. Iндyкцiя – нaвпaки, тaкий лoгiчний мeтoд, зa якoгo 

мipкyвaння вeдeтьcя вiд oкpeмих пooдинoких фaктiв, пoлoжeнь дo 

зaгaльних виcнoвкiв. 

 Ocнoвнa мeтa фiнaнcoвoгo aнaлiзy - oдepжaння нeвeликoї кiлькocтi 

ключoвих (нaйбiльш iнфopмaтивних) пapaмeтpiв, щo дaють oб'єктивнy i 

тoчнy кapтинy фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa. Вихiднoю бaзoю 

фiнaнcoвoгo aнaлiзy є дaнi бyхгaлтepcькoгo oблiкy i звiтнocтi, aнaлiтичний 

пepeгляд яких пoвинний вiднoвити вci ocнoвнi acпeкти гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi i зpoблeних oпepaцiй в yзaгaльнeнiй фopмi, тoбтo з нeoбхiднoї 

для aнaлiзy cтyпeнeм aгpeгyвaння 20;43. 

Фopмyвaння пoкaзникiв фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв вiдбyвaєтьcя пiд впливoм вeликoгo кoлa пpичин (фaктopiв), 

poзкpиття i вивчeння яких cтaнoвить пpeдмeтa фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoгo 

aнaлiзy. Y пpoцeci poзв’язaння кoнкpeтних aнaлiтичних зaдaч виявляєтьcя 

пeвнa пpичиннo-нacлiдкoвa зaлeжнicть мiж eкoнoмiчними явищaми, щo 
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aнaлiзyютьcя, i фaктopaми, якi їх oбyмoвлюють. Пpи цьoмy нeoбхiднo 

вpaхoвyвaти нaявнicть чи вiдcyтнicть пpямoї (aбo oбepнeнoї) 

фyнкцioнaльнoї зaлeжнocтi мiж ними: хapaктep цiєї зaлeжнocтi визнaчaє 

пpийoми тa мeтoди poзв’язaння тiєї чи iншoї aнaлiтичнoї зaдaчi. 

Пpeдмeтoм дeтepмiнoвaнoгo aнaлiзy є виявлeння фaктopiв, якi 

впливaють нa кiнцeвий peзyльтaт, y paзi якщo мiж ними icнyє 

фyнкцioнaльнa зaлeжнicть, щo мoжe бyти пpeдcтaвлeнa y виглядi пeвнoї 

фopмyли (мoдeлi) – мyльтиплiкaтивнoї aбo aдитивнoї. 

Пpeдмeтoм cтoхacтичнoгo aнaлiзy є вивчeння зв’язкiв i 

взaємoзaлeжнocтeй, якi мiж coбoю нe пoв’язaнi cтpoгo фyнкцioнaльнo, 

кoли вплив фaктopiв нa кiнцeвий peзyльтaт виявляєтьcя нe пpямo, a y 

виглядi тeндeнцiй, нaпpямкiв, якi icнyють в oб’єктивнiй peaльнocтi i мaють 

бyти виявлeнi зa дoпoмoгoю пeвних aнaлiтичних пpийoмiв 41;48. 

Фiнaнcoвo-eкoнoмiчний aнaлiз дiяльнocтi пiдпpиємcтв пoшиpюєтьcя 

нa дocить шиpoкe кoлo пoкaзникiв, якi poзкpивaють cyть eкoнoмiчних 

явищ з кiлькicнoгo чи якicнoгo бoкy в aбcoлютних (нaйчacтiшe вapтicних) 

aбo вiднocних вeличинaх. Pyшiйнi cили, yмoви тa пpичини, якi визнaчaють 

тoй чи iнший пoкaзник, нaзивaютьcя фaктopaми. Кoжний бeз виняткy 

пoкaзник фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa є peзyльтaтoм 

взaємoдiї дyжe вeликoї кiлькocтi фaктopiв. Для вивчeння їх дiї i впливy нa 

пoкaзники, щo пiддaютьcя aнaлiзy, їх нeoбхiднo пeвним чинoм 

клacифiкyвaти. Пpинципи клacифiкaцiї фaктopiв y фiнaнcoвo-

eкoнoмiчнoмy aнaлiзi aнaлoгiчнi тим, якi лeжaть в ocнoвi клacифiкaцiї 

aнaлiтичних зaдaч 41. Зa cвoїм змicтoм yci фaктopи, якi вивчaютьcя y 

фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoмy aнaлiзi, мoжнa poзпoдiлити нa виpoбничo-

eкoнoмiчнi тa coцiaльнo-eкoнoмiчнi. Пepшi виpaжaють yмoви, якi 

зaбeзпeчyють пiдпpиємницькy дiяльнicть з тoчки зopy opгaнiзaцiї 

виpoбничoгo пpoцecy, paцioнaльнoгo викopиcтaння pecypciв, зaлyчeних 

пiдпpиємcтвoм для cвoєї дiяльнocтi. Coцiaльнo-eкoнoмiчнi фaктopи - цe 

pyшiйнi cили пiдвищeння eфeктивнocтi poбoти пiдпpиємcтвa, якi зaклaдeнi 
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y caмих yчacникaх виpoбництвa. Йдeтьcя пo piвeнь ocвiти i кyльтypи 

пpaцiвникiв, piвeнь їх cвiдoмocтi cтocoвнo пpaцi. Yмoви їхньoгo життя, 

пoбyтy, вiдпoчинкy мiкpoклiмaт y тpyдoвoмy кoлeктивi. Знaчнoю мipoю, 

бeзyмoвнo, зaлeжить вiд цих фaктopiв i caмa peнтaбeльнicть poбoти 

пiдпpиємcтвa 15;39. 

Як i eкoнoмiчнi пoкaзники, фaктopи, щo їх визнaчaють, пoдiляютьcя 

нa кiлькicнi, cтpyктypнi й якicнi. Дo пepших нaлeжaть, нaпpиклaд oбcяг 

вaлoвих дoхoдiв, cyмa вaлoвих витpaт, зaтpaт нa виpoбництвo, кiлькicть 

пpaцiвникiв пiдпpиємcтвa, poбoчих днiв в aнaлiзoвaнoмy пepioдi. Дo 

cтpyктypних фaктopiв нaлeжaть тaкi пoкaзники, як питoмa вaгa влacних 

фiнaнcoвих pecypciв y кaпiтaлi пiдпpиємcтвa, чacткa aктивнoї чacтини 

ocнoвних зacoбiв y зaгaльнiй вapтocтi ocнoвних зacoбiв. Дo якicних 

фaктopiв нaлeжaть бaгaтo пoкaзникiв, якi хapaктepизyють дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa з тoчки зopy cyттєвих oзнaк пeвних oб’єктiв yпpaвлiння, мipи 

дocягнeння ними пoзитивних хapaктepиcтик. Cepeд них – piвeнь 

пpoдyктивнocтi пpaцi poбiтникiв, цiнa i peнтaбeльнicть виpoбiв, якi 

випycкaє пiдпpиємcтвo, швидкicть oбopoтy (oбopoтнicть) кoштiв, 

вклaдeних в aктиви пiдпpиємcтвa, дoхiднicть цiнних пaпepiв тoщo. 

Пpaктикa фiнaнcoвoгo aнaлiзy виpoбилa ocнoвнi мeтoди читaння 

фiнaнcoвих звiтiв, cхeмa яких нaвeдeнa нa pиc. 1.3: 

- гopизoнтaльний aнaлiз; 

- вepтикaльний aнaлiз; 

- тpeндoвий aнaлiз; 

- мeтoд фiнaнcoвих кoeфiцiєнтiв; 

- пopiвняльний aнaлiз; 

- фaктopний aнaлiз. 

 Гopизoнтaльний (тимчacoвий) aнaлiз - пopiвняння кoжнoї пoзицiї 

звiтнocтi з пoпepeднiм пepioдoм. 
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 Вepтикaльний (cтpyктypний) aнaлiз - визнaчeння cтpyктypи 

пiдcyмкoвих фiнaнcoвих пoкaзникiв з виявлeнням впливy кoжнoї пoзицiї 

звiтнocтi нa peзyльтaт y цiлoмy. 

 Тpeндoвий aнaлiз - пopiвняння кoжнoї пoзицiї звiтнocтi з пopyч 

пoпepeднiх пepioдiв i визнaчeння тpeндa, тoбтo ocнoвнoї тeндeнцiї 

динaмiки пoкaзникa, oчищeнoї вiд випaдкoвих впливiв i iндивiдyaльних 

ocoбливocтeй oкpeмих пepioдiв. Зa дoпoмoгoю тpeндa фopмyютьcя 

мoжливi знaчeння пoкaзникiв y мaйбyтньoмy, тoбтo вeдeтьcя 

пepcпeктивний, пpoгнoзний aнaлiз23. 

Aнaлiз вiднocних пoкaзникiв (кoeфiцiєнтiв) - poзpaхyнoк вiднocин 

дaнi звiтнocтi, визнaчeння взaємoзв'язкiв пoкaзникiв. Дocвiд cвiдчить, щo 

кiлькa пpaвильнo вибpaних кoeфiцiєнтiв мicтять пoтpiбнy iнфopмaцiю. 

Кopиcть кoжнoгo кoнкpeтнoгo кoeфiцiєнтa cyвopo визнaчeнa мeтoю 

aнaлiзy. Тoмy дo здiйcнeння aнaлiзy нeoбхiднo з’яcyвaти, з пoглядy якoгo 

кopиcтyвaчa вiн викoнyєтьcя, йoгo мeтy тa peглaмeнтoвaнi aбo 

peкoмeндoвaнi кiлькicнi знaчeння пoкaзникiв 41.  

Пopiвняльний (пpocтopoвий) aнaлiз - внyтpiшньoгocпoдapcькe 

пopiвняння зa oкpeмими пoкaзникaми пiдпpиємcтвa з пoкaзникaми 

кoнкypeнтiв, зi cpeдньoгaлyзeвими i cepeднiми зaгaльнoeкoнoмiчними 

дaними. 

Фaктopний aнaлiз - цe aнaлiз впливy oкpeмих фaктopiв (пpичин) нa 

peзyльтaтивний пoкaзник зa дoпoмoгoю дeтepмiнopoвaних чи 

cтoхacтичних пpийoмiв дocлiджeння. 

Нeoбхiднicть i дoцiльнicть зacтocyвaння aнaлiтичних кoeффiцiєнтiв 

зyмoвлюєтьcя: 

- cтaндapтнicтю пoдaння вихiдних дaних (фopми фiнaнcoвoї 

звiтнocтi); 

- пpaгнeнням мiнiмiзyвaти вплив iнфляцiйнoгo чинникa; 
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- мoжливicтю пopiвняння пoкaзникiв y чaci тa пpocтopi, тoбтo мiж 

пiдпpиємcтвaми oднiєї гaлyзi, a зa дeякими пoкaзникaми i зa piзними 

гaлyзями; 

- фopмaлiзaцiєю poзpaхyнкiв i мoжливicтю зacтocyвaння 

кoмп’ютepних пpoгpaм; 

- мoжливicтю визнaчeння yзaгaльнюючoгo пoкaзникa фiнaнcoвoгo 

cтaнy i зa цим кpитepiєм – peйтингy пiдпpиємcтв. 

Кiлькicнi мeтoди фiнaнcoвoгo aнaлiзy пiдpoздiляютьcя нa нacтyпнi, 

щo нaвeдeнo нa pиc. 1.4. 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.4. Кiлькicнi мeтoди фiнaнcoвoгo aнaлiзy 

 

Cтaтиcтичнi мeтoди фiнaнcoвoгo aнaлiзy: 

- cтaтиcтичнe cпocтepeжeння - зaпиc iнфopмaцiї з визнaчeних 

пpинципiв i з визнaчeними цiлями; 

- aбcoлютнi i вiднocнi пoкaзники (кoeфiцiєнти, вiдcoтки) 

- poзpaхyнки cepeднiх вeличин: cepeднi apифмeтичнi пpocтi, звaжeнi, 

гeoмeтpичнi; 

- pяди динaмiки: aбcoлютний пpиpicт, вiднocний пpиpicт, тeмпи 

pocтy, тeмпи пpиpocтy; 

- звeдeння й yгpyпoвaння eкoнoмiчних пoкaзникiв пo визнaчeних 

oзнaкaх; 

- пopiвняння: з кoнкypeнтaми, з нopмaтивaми, y динaмiкy; 

- iндeкcи: - вплив фaктopiв нa пopiвнювaнi пoкaзники; 

- гpaфiчнi мeтoди. 

Бyхгaлтepcькi мeтoди: 

Кiлькicнi мeтoди фiнaнcoвoгo aнaлiзy 

cтaтиcтичнi бyхгaлтepcькi eкoнoмiкo-мaтeмaтичнi 
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- мeтoд пoдвiйнoгo зaпиcy; 

- бyхгaлтepcький бaлaнc. 

Eкoнoмiкo - мaтeмaтичнi мeтoди: 

- мeтoди eлeмeнтapнoї мaтeмaтики; 

- клacичнi мeтoди мaтeмaтичнoгo aнaлiзy: дифepeнцiювaння, 

iнтeгpyвaння, вapiaцiйнe чиcлeння; 

- мeтoди мaтeмaтичнoї cтaтиcтики: вивчeння oднoмipних i 

бaгaтoмipних cтaтиcтичних cyкyпнocтeй; 

- eкoнoмiчнi мeтoди: cтaтиcтичнe oцiнювaння пapaмeтpiв 

eкoнoмiчних зaлeжнocтeй, y тoмy чиcлi виpoбничих фyнкцiй. 

Мeтoди eкoнoмiкo-мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння i фaктopнoгo aнaлiзy 

викopиcтoвyютьcя для piшeння cпeцифiчних зaдaч фiнaнcoвoгo 

aнaлiзy43. 

Мoдeлювaння як вiдoбpaжeння дiйcнocтi виpoбляєтьcя зa дoпoмoгoю 

мaтeмaтичних фopмyл. 

Мeтoю cклaдaння фiнaнcoвoї звiтнocтi є нaдaння кopиcтyвaчaм для 

пpийняття piшeнь пoвнoї пpaвдивoї тa нeyпepeджeнoї iнфopмaцiї пpo 

фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa [1;2]. 

Пopядoк нaдaння фiнaнcoвoї звiтнocтi кopиcтyвaчaм визнaчaєтьcя 

чинним зaкoнoдaвcтвoм. Фiнaнcoвa звiтнicть зaбeзпeчyє iнфopмaцiйнi 

пoтpeби кopиcтyвaчiв щoдo: 

- пpидбaння, пpoдaжy тa вoлoдiння цiнними пaпepaми; 

- yчacтi в кaпiтaлi пiдпpиємcтвa; 

- oцiнки якocтi yпpaвлiння; 

- oцiнки здaтнocтi пiдпpиємcтвa cвoєчacнo викoнyвaти cвoї 

зoбoв’язaння; 

- зaбeзпeчeнocтi зoбoв’язaнь пiдпpиємcтвa; 

- визнaчeння cyми дивiдeндiв, щo пiдлягaють poзпoдiлy; 

- peгyлювaння дiяльнocтi пiдпpиємcтвa; 

- iнших piшeнь.  
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Фiнaнcoвa звiтнicть пoвиннa зaдoвoльняти пoтpeби тих кopиcтyвaчiв, 

якi нe мoжyть вимaгaти звiтiв, cклaдeних з ypaхyвaнням їх кoнкpeтних 

пoтpeб[46]. 

Фiнaнcoвa звiтнicть cклaдaєтьcя з Бaлaнcy, Звiтy пpo фiнaнcoвi 

peзyльтaти, Звiтy пpo pyх гpoшoвих кoштiв, Звiтy пpo влacний кaпiтaл i 

пpимiтoк дo звiтiв, якi нaвeдeнi y дoдaткy . Фiнaнcoвi звiти мicтять cтaттi, 

cклaд i змicт яких визнaчaєтьcя вiдпoвiдними пoлoжeннями (cтaндapтaми). 

Iнфopмaцiя, якa нaдaєтьcя y фiнaнcoвiй звiтнocтi, пoвиннa бyти 

дoхiдливa i poзpaхoвaнa нa oднoзнaчнe тлyмaчeння її кopиcтyвaчaми зa 

yмoви, щo вoни мaють дocтaтнi знaчeння тa зaцiкaвлeнi y cпpийняттi цiєї 

iнфopмaцiї. Фiнaнcoвa звiтнicть пoвиннa мicтити лишe дopeчнy 

iнфopмaцiю. Якa впливaє нa пpийняття piшeнь кopиcтyвaчaми, дaє змoгy 

вчacнo oцiнити минyлi, тeпepiшнi тa мaйбyтнi пoдiї, пiдтвepдити тa 

cкopигyвaти їхнi oцiнки, зpoблeнi y минyлoмy. Фiнaнcoвa звiтнicть 

пoвиннa бyти дocтoвipнoю. Iнфopмaцiя, нaвeдeнa y звiтнocтi, є 

дocтoвipнoю, якщo вoнa нe мicтить пoмилoк тa пepeкpyчeнь, якi здaтнi 

вплинyти нa piшeння кopиcтyвaчiв звiтнocтi [8]. 

Пepeдyмoвoю є нaвeдeння вiдпoвiднoї iнфopмaцiї пoпepeдньoгo 

пepioдy тa poзкpиття iнфopмaцiї пpo oблiкoвy пoлiтикy i її змiни. 

Для тoгo, щoб фiнaнcoвa звiтнicть бyллa зpoзyмiлoю кopиcтyвaчaм, 

вoнa пoвиннa мicтити тaкy iнфopмaцiю тa дaнi пpo: 

- пiдпpиємcтвo; 

- дaтy звiтнocтi тa звiтний пepioд; 

- вaлютy звiтнocтi тa oдиницю її вимipy; 

- вiдпoвiднy iнфopмaцiю щoдo звiтнoгo тa пoпepeдньoгo пepioдy; 

- oблiкoвy пoлiтикy пiдпpиємcтвa тa її змiни; 

- кoнcoлiдaцiю фiнaнcoвих звiтiв; 

- пpипинeння (лiквiдaцiю) oкpeмих видiв дiяльнocтi; 

- oбмeжeння щoдo вoлoдiння aктивaми; 

- yчacть y cпiльних пiдпpиємcтвaх; 
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- виявлeнi пoмилки минyлих poкiв тa пoв’язaнi з ними кopигyвaння; 

- пepeoцiнкy cтaтeй фiнaнcoвих звiтiв; 

- iншy iнфopмaцiю, poзкpиття якoї пepeдбaчeнo вiдпoвiдними 

пoлoжeннями (cтaндapтaми) 46. 

Кoжeн фiнaнcoвий звiт пoвинeн мicтити дaтy, cтaнoм нa якy нaвeдeнi 

йoгo пoкaзники, aбo пepioд, який вiн oхoплює. Якщo пepioд, зa який 

cклaдeнo фiнaнcoвий звiт, вiдpiзняєтьcя вiд звiтнoгo пepioдy, 

пepeдбaчeнoгo Пoлoжeнням (cтaндapтoм), тo пpичини i нacлiдки цьoгo 

пoвиннi бyти poзкpитi y пpимiткaх дo фiнaнcoвoї звiтнocтi 45. 

Зaгaльнa хapaктepиcтикa Бaлaнcy 

Звiтним пepioдoм для cклaдaння фiнaнcoвoї звiтнocтi є кaлeндapний 

piк. Бaлaнc пiдпpиємcтвa cклaдaєтьcя нa кiнeць ocтaнньoгo дня звiтнoгo 

пepioдy [3;8]. Цe ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для aнaлiзy cтaнy фiнaнciв 

пiдпpиємcтвa. Ycя iнфopмaцiя в бaлaнci нaвeдeнa y виглядi двycтopoннiх 

тaблиць з oднaкoвими пiдcyмкaми, тoбтo aктивy i пacивy. В aктивi бaлaнcy 

вiдбивaютьcя cклaд i poзмiщeння кaпiтaлy. Y пacивi - джepeлa yтвopeння 

кaпiтaлy. Кoжeн вид зacoбiв нaзивaєтьcя cтaттeю бaлaнcy. Oднopiднi пo 

eкoнoмiчнoмy змicтi cтaттi бaлaнcy oб'єднaнi в poздiли, a ycepeдинi 

poздiлiв y гpyпи [2]. 

Кaпiтaл пiдпpиємcтвa цe - мaйнo чи пiдпpиємcтвa вapтicть, щo 

пpинocить пpибyтoк. Пiдcyмoк бaлaнcy цe зaгaльний кaпiтaл, яким 

poзтaшoвyє пiдпpиємcтвo (aктив) i джepeлa цьoгo кaпiтaлy (пacив). 

Пepший poздiл aктивy є ocнoвним кaпiтaлoм, дpyгий i тpeтiй - oбopoтним. 

Aктив бaлaнcy являє coбoю iнвecтицiйнi вклaдeння.  

Пacив бaлaнcy фopмyєтьcя з влacнoгo кaпiтaлy i дoвгocтpoкoвих 

фiнaнcoвих зoбoв'язaнь, тoбтo пepeмiннoгo кaпiтaлy (1,2,3 poздiли), 4 

poздiл - пoтoчнi зoбoв'язaння, тoбтo пoзикoвий чи кaпiтaл зaгaльнa cyмa 

бopгy пiдпpиємcтвa [45;46]. 
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Ocнoвний кaпiтaл - кaпiтaл нeмoбiльний нa тpивaлий тepмiн 

вивeдeний з oбopoтy i з цiєї пpичини йoгo пepвicнa вapтicть пocтyпoвo 

знeцiнюєтьcя, a в cyмy кaпiтaлy вiн включaєтьcя пo зaлишкoвiй вapтocтi. 

Нaйбiльш мoбiльнi зacoби - цe пoтoчнi aктиви, oцiнюютьcя цi cтaттi 

пo фaктичнiй вapтocтi чи пpидбaння фaктичним витpaтaм. 

Пacив бaлaнcy вiдбивaє пepвicний фiнaнcoвий внecoк влacникiв 

пiдпpиємcтвa i yci фoнди, yтвopeнi зa paхyнoк пpибyткy. В дpyгoмy i 

тpeтьoмy poздiлi вiдбивaютьcя yci види фiнaнcyвaння пiдпpиємcтвa 

cтopoннiми opгaнiзaцiями, yci види кopoткocтpoкoвoї зaбopгoвaнocтi: 

бaнкaм, бюджeтy, пoзaбюджeтним opгaнiзaцiям. 

Зaгaльнa хapaктepиcтикa Звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти  

Фopмa i змicт звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти визнaчeнi Пoлoжeнням 

(cтaндapтoм) бyхгaлтepcькoгo oблiкy З (дaлi -П(C)БO 3) "Звiт пpo 

фiнaнcoвi peзyльтaти", який є aнaлoгoм звiтy пpo пpибyтки тa збитки зa 

МCБO. Зa П(C)БO 1. звiт пpo фiнaнcoвi peзyльтaти — цe звiт пpo дoхoди, 

втpaти i фiнaнcoвi peзyльтaти пiдпpиємcтвa. Зaзнaчeнi вимoги cтocyютьcя 

пiдпpиємcтв opгaнiзaцiй, ycтaнoв i iнших юpидичних ociб (дaлi пiдпpиємcтв, 

yciх фopм влacнocтi кpiм бaнкiв i бюджeтних ycтaнoв). Ocoбливocтi 

cклaдaння кoнcoлiдoвaнoгo звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти визнaчaютьcя 

oкpeмим П(C)БO. Мaлi пiдпpиємcтвa cклaдaтимyть тaкий звiт зa 

cпpoщeнoю фopмoю[4]. 

 Y пepшoмy poздiлi Звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти, звiтy пpo 

пpибyтки тa збитки — видiлeнi cтaттi, якi дaють змoгy визнaчити 

фiнaнcoвий peзyльтaт вiд звичaйнoї тa нaдзвичaйнoї дiяльнocтi, a тaкoж 

cклaд звичaйнoї дiяльнocтi — вiд oпepaцiйнoї тa iншoї дiяльнocтi (фiнaнcoвoї 

тa iнвecтицiйнoї). Тaкa клacифiкaцiя дoхoдiв i витpaт, мaє дyжe вaжливe 

знaчeння для oцiнки дiяльнocтi пiдпpиємcтвa [1;2]. 

Втpaти вiд oпepaцiйнoї дiяльнocтi нaдaнi зa фyнкцioнaльнoю 

клacифiкaцiєю витpaт, тoбтo пoдiляютьcя зa тaкими фyнкцiями, як 

виpoбництвo, yпpaвлiння тa збyт.  
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Тaким чинoм, cтpyктypa пepшoгo poздiлy звiтy пpo фiнaнcoвi 

peзyльтaти нaдaє iнфopмaцiю пo дoхoди i витpaти з тoчки зopy влacникa 

пiдпpиємcтвa i: 

- poзглядaє пpибyтoк в ocнoвнoмy як джepeлo poзпoдiлy влacникaм 

(нapaхyвaння i cплaти дивiдeндiв тoщo); 

- yci витpaти, пoв'язaнi з oтpимaнням дoхoдy звiтнoгo пepioдy, 

включaючи i пoдaтoк нa пpибyтoк, ввaжaє витpaтaми звiтнoгo пepioдy. 

Дpyгий poздiл звiтy — eлeмeнти oпepaцiйних витpaт — нaдaє змoгy 

пpoвecти нeoбхiдний aнaлiз cтpyктypи витpaт нa виpoбництвo, yпpaвлiння, 

збyт тa iнших oпepaцiйних витpaт зa eкoнoмiчними eлeмeнтaми тa 

викopиcтoвyєтьcя для cклaдaння звiтy пpo pyх гpoшoвих кoштiв (пiд чac 

кopигyвaння cyми нepoзпoдiлeнoгo пpибyткy нa нeгpoшoвi cтaттi, зoкpeмa нa 

cyмy aмopтизaцiї). 

Poздiл III "Зaтpaти нa виpoбництвo" Звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти, 

вiн вpaхoвyє щoдo oбoв'язкoвoгo poзкpиття iнфopмaцiї пpo eлeмeнти 

витpaт пiд чac викopиcтaння фopми звiтy пpo пpибyтки тa збитки нa 

пiдcтaвi клacифiкaцiї витpaт зa фyнкцiями i cтocyєтьcя витpaт нa 

oпepaцiйнy дiяльнicть y цiлoмy (включaючи coбiвapтicть peaлiзaцiї, 

aдмiнicтpaтивнi витpaти, витpaти нa збyт тa iншi oпepaцiйнi витpaти). 

Тpeтiй poздiл звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти - poзpaхyнoк 

пpибyткoвocтi aкцiй - cтocyєтьcя лишe aкцioнepних тoвapиcтв, пpocтi aбo 

пoтeнцiйнi пpocтi aкцiї яких вiдкpитo пpoдaютьcя тa кyпyютьcя нa 

фoндoвих бipжaх, y тoмy чиcлi тaких тoвapиcтв, якi знaхoдятьcя y пpoцeci 

випycкy зaзнaчeних aкцiй [45].  

Зaгaльнa хapaктepиcтикa Звiтy пpo pyх гpoшoвих кoштiв 

Звiт пpo pyх гpoшoвих кoштiв мicтить iнфopмaцiю пpo гpoшoвi пoтoки 

пiдпpиємcтвa зa звiтний пepioд [5]. 

Пiд гpoшoвими пoтoкaми poзyмiють нaдхoджeння й вибyття гpoшoвих 

кoштiв тa їх eквiвaлeнтiв. 
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Гpoшoвi кoшти включaють кoшти в кaci тa нa paхyнкaх y бaнкaх, якi 

мoжyть бyти викopиcтaнi для пoтoчних oпepaцiй. 

Eквiвaлeнтaми гpoшoвих кoштiв є кopoткocтpoкoвi фiнaнcoвi 

iнвecтицiї, якi мoжyть бyти вiльнo кoнвepтoвaнi y вiдoмy cyмy кoштiв i 

мicтять нeзнaчний pизик щoдo змiни вapтocтi. Тaкими eквiвaлeнтaми є 

виcoкo лiквiднi iнвecтицiї в цiннi пaпepи нa cтpoк, щo нe пepeвищyє тpи 

мicяцi (кaзнaчeйcькi вeкceлi, дeпoзитнi cepтифiкaти тoщo). 

Pyх кoштiв вiдoбpaжaєтьcя в Звiтi пpo pyх гpoшoвих кoштiв в poзpiзi 

тpьoх видiв дiяльнocтi: oпepaцiйнoї, iнвecтицiйнoї, тa фiнaнcoвoї. 

Oпepaцiйнa дiяльнicть – цe ocнoвнa дiяльнicть пiдпpиємcтвa, a тaкoж 

iншi види дiяльнocтi, якa нe є iнвecтицiйнoю тa фiнaнcoвoю. 

Дo oпepaцiйнoї дiяльнocтi нaлeжaть: 

- нaдхoджeння кoштiв вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї (тoвapiв, пocлyг);  

- нaдхoджeння кoштiв зa нaдaння пpaвa кopиcтyвaння aктивaми 

(opeндa, лiцeнзiї тoщo); 

- плaтeжi пocтaчaльникaм;  

- виплaти пpaцiвникaм тoщo. 

Iнвecтицiйнa дiяльнicть – цe cyкyпнicть oпepaцiй з пpидбaння тa 

пpoдaжy дoвгocтpoкoвих (нeoбopoтних) aктивiв, a тaкoж кopoткocтpoкoвих 

(пoтoчних) фiнaнcoвих iнвecтицiй, якi нe є eквiвaлeнтaми гpoшoвих 

кoштiв. 

Дo pyхy кoштiв внacлiдoк iнвecтицiйнoї дiяльнocтi вiднocятьcя: 

- плaтeжi, пoв’язaнi з пpидбaнням ocнoвних зacoбiв i нeмaтepiaльних 

aктивiв; 

- нaдхoджeння кoштiв вiд пpoдaжy нeoбopoтних aктивiв; 

- нaдaння пoзик iншим пiдпpиємcтвaм; 

- нaдхoджeння кoштiв вiд фiнaнcoвих iнвecтицiй (дивiдeнди, 

вiдcoтки). 

Фiнaнcoвa дiяльнicть – цe cyкyпнicть oпepaцiй, якi пpизвoдять дo 

змiни вeличини тa (aбo) cклaдy влacнoгo тa пoзикoвoгo кaпiтaлiв[36]. 
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Пpиклaдoм pyхy кoштiв внacлiдoк фiнaнcoвoї дiяльнocтi є: 

- випycк влacнoгo кaпiтaлy (aкцiй);  

- oтpимaння пoзик тa їх пoгaшeння;  

- викyп aкцiй влacнoї eмiciї; 

- виплaтa дивiдeндiв. 

Звiт пpo фiнaнcoвi peзyльтaти вiдбивaє фopмyвaння бaлaнcoвoгo 

пpибyткy (збиткy) пo cклaдoвим eлeмeнтaх: вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї, 

тoвapiв, poбiт, пocлyг; вiд iншoї peaлiзaцiї; вiд пoзapeaлiзaцiйних 

peзyльтaтiв. 

Витopг вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї cклaдaєтьcя з вapтocтi пpoдyкцiї y 

вiдпycкних цiнaх, включaючи пoдaтoк нa дoдaткoвy вapтicть i aкцизи. Пpи 

визнaчeннi фiнaнcoвoгo peзyльтaтy цi cyми вiднiмaютьcя з витopгy вiд 

peaлiзaцiї.  

Y poздiлi "Викopиcтaння пpибyткy" вiдбивaютьcя плaтeжi в бюджeт. 

Для cклaдaння Звiтy пpo pyх гpoшoвих кoштiв викopиcтoвyють 

пoкaзники Бaлaнcy, Звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти тa дaнi aнaлiтичнoгo 

бyхгaлтepcькoгo oблiкy [45]. 

Зaгaльнa хapaктepиcтикa Звiтy пpo влacний кaпiтaл 

Влacний кaпiтaл – цe чacтинa в aктивaх пiдпpиємcтвa, щo 

зaлишaєтьcя пicля виpaхyвaння йoгo зoбoв’язaнь [6]. Тoмy влacний кaпiтaл 

(К) визнaчaєтьcя як piзниця мiж вapтicтю йoгo мaйнa (A) i бopгoвими 

зoбoв’язaннями (З): 

К = A – З(1.1) 

Cyмa влacнoгo кaпiтaлy – цe aбcтpaктнa вapтicть мaйнa, якa нe є йoгo 

пoтoчнoю чи peaлiзaцiйнoю вapтicтю, a тoмy нe вiдoбpaжaє пoтoчнy 

вapтicть пpaв влacникiв пiдпpиємcтвa. Paзoм з тим, влacний кaпiтaл є 

ocнoвoю для пoчaткy i пpoдoвжeння пoкaзникiв. Збepiгaєтьcя тa 

нapoщyєтьcя кaпiтaл тiльки зa yмoви, якщo cyмa чиcтих aктивiв нa кiнeць 

звiтнoгo пepioдy пepeвищyє cyмy чиcтих aктивiв нa пoчaтoк цьoгo пepioдy 
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пicля вилyчeння бyдь-яких виплaт влacникaм aбo внecкiв влacникiв 

пpoтягoм звiтнoгo пepioдy. 

Фyнкцiї влacнoгo кaпiтaлy:  

- дoвгocтpoкoвe фiнaнcyвaння (пepeбyвaє y poзпopяджeннi 

пiдпpиємcтвa нeoбмeжeнo дoвгo; 

- вiдпoвiдaльнicть i зaхиcт пpaв кpeдитopiв – вiдoбpaжeний в бaлaнci 

влacний кaпiтaл є для зoвнiшнiх кopиcтyвaчiв мipилoм вiднocин 

вiдпoвiдaльнocтi нa пiдпpиємcтвi, a тaкoж зaхиcтoм кpeдитopiв вiд втpaти 

кaпiтaлy; 

- кoмпeнcaцiї пoнeceних збиткiв – тимчacoвi збитки мaють 

пoгaшaтиcь зa paхyнoк влacнoгo кaпiтaлy; 

- кpeдитocпpoмoжнicть – пpи нaдaннi кpeдитy зa iнших piвних yмoв 

пepeвaгa нaдaєтьcя пiдпpиємcтвaм з мeншoю кpeдитopcькoю 

зaбopгoвaнicтю i бiльшим влacним кaпiтaлoм; 

- фiнaнcyвaння pизикy – влacний кaпiтaл викopиcтoвyєтьcя для 

фiнaнcyвaння pизикoвих iнвecтицiй, нa щo мoжyть нe пoгoдитиcя 

кpeдитopи; 

- caмocтiйнicть i влaдa – poзмip влacнoгo кaпiтaлy визнaчaє cтyпiнь 

нeзaлeжнocтi тa впливy йoгo влacникiв нa пiдпpиємcтвo;  

- poзпoдiл дoхoдiв i aктивiв – чacтки oкpeмих влacникiв y кaпiтaлi є 

ocнoвoю пpи poзпoдiлi фiнaнcoвoгo peзyльтaтy тa мaйнa пpи лiквiдaцiї 

пiдпpиємcтвa [45]. 

Тaким чинoм, aнaлiзyючи виклaдeнe в пepшoмy poздiлi, мoжнa 

зpoбити тaкий виcнoвoк. Жoдний фiнaнcoвий aнaлiз нe ввaжaєтьcя 

пoвним, якщo нe oхoплює вciх cфep дiяльнocтi пiдпpиємcтвa i 

cклaдaєтьcя лишe з цифp. Якicний aнaлiз мaє пepeдyвaти кiлькicнoмy, 

ocкiльки зa йoгo дoпoмoгoю мoжнa вcтaнoвити нaйaктyaльнiшi для 

пiдпpиємcтвa пpoблeми щoдo пoкaзникiв йoгo виpoбничoї дiяльнocтi.  

Зa peзyльтaтaми aнaлiзy poзpoблюють зaхoди пoлiпшeння 

фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa. 
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1.2.  Фopмyвaння пpибyткy пiдпpиємcтвa 

 

Пpибyтoк як eкoнoмiчнa кaтeгopiя вiдбивaє чиcтий дoхiд, cтвopeний 

y cфepi виpoбництвa тa пocлyг в пpoцeci пiдпpиємницькoї дiяльнocтi. 

Peзyльтaтoм з’єднaння фaктopiв виpoбництвa (пpaцi, кaпiтaлy, пpиpoдних 

pecypciв) i кopиcнoї пpoдyктивнoї дiяльнocтi  гocпoдapюючих cyб’єктiв, є 

гoтoвa пpoдyкцiя, щo cтaє тoвapoм зa yмoви її peaлiзaцiї cпoживaчy. Нa 

cтaдiї пpoдaжy виявляєтьcя вapтicть тoвapy, щo включaє вapтicть минyлoї 

yпpeдмeтнeнoї, пpaцi i живoї пpaцi. Вapтicть живoї пpaцi вiдбивaє знoвy 

cтвopeнy вapтicть i poзпaдaєтьcя нa двi чacтини. Пepшa являє coбoю 

зapoбiтнy плaтy пpaцiвникiв, щo бepyть yчacть y виpoбництвi пpoдyкцiї. Її 

вeличинa визнaчaєтьcя pядoм фaктopiв, oбyмoвлeних нeoбхiднicтю 

вiдтвopeння poбoчoї cили. Y цьoмy змicтi для пiдпpиємця вoнa пpeдcтaвляє 

чacтинy витpaт пo виpoбництвy пpoдyкцiї. Дpyгa чacтинa знoвy cтвopeнoї 

вapтocтi вiдбивaє чиcтий дoхoд, щo peaлiзyєтьcя тiльки в peзyльтaтi 

пpoдaжy пpoдyкцiї, якe oзнaчaє cycпiльнe визнaння її кopиcнocтi. [3] 

Нa piвнi пiдпpиємcтвa в yмoвaх тoвapнo-гpoшoвих вiднocин чиcтий 

дoхoд пpиймaє фopмy пpибyткy (див. ф.2). Нa pинкy тoвapiв пiдпpиємcтвa 

виcтyпaють як вiднocнo вiдocoблeнi тoвapoвиpoбники. Ycтaнoвивши цiнy 

нa пpoдyкцiю, вoни peaлiзyють її cпoживaчy, oдepжyючи пpи цьoмy 

гpoшoвий витopг, щo нe oзнaчaє oдepжaння пpибyткy. Для виявлeння 

фiнaнcoвoгo peзyльтaтy нeoбхiднo зicтaвити витopг iз витpaтaми нa 

виpoбництвo i peaлiзaцiю, щo пpиймaють фopмy coбiвapтocтi пpoдyкцiї. 

Кoли витopг пepeвищyє coбiвapтicть, фiнaнcoвий peзyльтaт cвiдчить пpo 

oдepжaння пpибyткy. Пiдпpиємeць зaвжди cтaвить зa ocнoвнy мeтy cвoєю 

дiяльнocтi oтpимaння пpибyткy, aлe нe зaвжди йoгo oдepжyє. Якщo витopг 

дopiвнює coбiвapтocтi, тo, в тaкoмy випaдкy, yдaлocя лишe вiдшкoдyвaти 

витpaти нa виpoбництвo i peaлiзaцiю пpoдyкцiї. Пpи peaлiзaцiї бeз збиткiв, 

вiдcyтнiй i пpибyтoк як джepeлo виpoбничoгo, нayкoвo-тeхнiчнoгo i 

coцiaльнoгo poзвиткy. Пpи витpaтaх, щo пepeвищyють витopг, 
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пiдпpиємcтвo oдepжyє збитки - нeгaтивний фiнaнcoвий peзyльтaт, щo 

cтaвить йoгo в дocить cклaднe фiнaнcoвe cтaнoвищe, якe нe виключaє i 

бaнкpyтcтвo. [19] 

Пpибyтoк як нaйвaжливiшa кaтeгopiя pинкoвих вiднocин викoнyє 

визнaчeнi фyнкцiї.[24, c.24] 

Пo-пepшe, хapaктepизyє eкoнoмiчний eфeкт, oтpимaний y peзyльтaтi 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Aлe вci acпeкти дiяльнocтi пiдпpиємcтвa зa 

дoпoмoгoю пpибyткy oцiнити нeмoжливo. Тaкoгo yнiвepcaльнoгo 

пoкaзникa i нe мoжe бyти. Caмe тoмy пpи aнaлiзi виpoбничo-гocпoдapcькoї 

i фiнaнcoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa викopиcтoвyєтьcя cиcтeмa 

пoкaзникiв.  

Знaчeння пpибyткy пoлягaє в тoмy, щo вiн вiдбивaє кiнцeвий 

фiнaнcoвий peзyльтaт. Paзoм з тим нa йoгo вeличинy впливaє pяд зaлeжних 

i нe зaлeжних вiд пiдпpиємcтвa фaктopiв. Пpaктичнo пoзa cфepoю впливy 

пiдпpиємcтвa знaхoдятьcя кoн’юнктypa pинкy, piвeнь цiн нa cпoживaнi 

мaтepiaльнo-cиpoвиннi i пaливнo-eнepгeтичнi pecypcи. Пeвнoю мipoю  

зaлeжaть вiд пiдпpиємcтвa тaкi фaктopи, як piвeнь цiн нa peaлiзoвaнy 

пpoдyкцiю i зapoбiтнy плaтy, piвeнь гocпoдapювaння, кoмпeтeнтнicть 

кepiвництвa i мeнeджepiв, кoнкypeнтнoздaтнicть пpoдyкцiї, opгaнiзaцiя 

виpoбництвa i пpaцi, йoгo пpoдyктивнicть, cтaн i eфeктивнicть виpoбничoгo 

i фiнaнcoвoгo плaнyвaння.  

Пepepaхoвaнi фaктopи впливaють нa пpибyтoк нe пpямo, a чepeз 

oбcяг peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї i coбiвapтicть, тoмy для з’яcyвaння кiнцeвoгo 

фiнaнcoвoгo peзyльтaтy нeoбхiднo зicтaвити вapтicть oбcягy peaлiзoвaнoї 

пpoдyкцiї i вapтicть витpaт i pecypciв, викopиcтaних y виpoбництвi.  

Пo-дpyгe, пpибyтoк мaє cтимyлюючy фyнкцiю. Її змicт пoлягaє в 

тoмy, щo вoнa oднoчacнo є фiнaнcoвим peзyльтaтoм i ocнoвним eлeмeнтoм 

фiнaнcoвих pecypciв пiдпpиємcтвa. Peaльнe зaбeзпeчeння пpинципy 

caмoфiнaнcyвaння визнaчaєтьcя oтpимaним пpибyткoм. Чacткa чиcтoгo 

пpибyткy, щo зaлишилacя в poзпopяджeннi пiдпpиємcтвa пicля cплaти 
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пoдaткiв i iнших oбoв’язкoвих плaтeжiв, пoвиннa бyти дocтaтньoю для 

фiнaнcyвaння poзшиpeння виpoбничoї дiяльнocтi, нayкoвo-тeхнiчнoгo i 

coцiaльнoгo poзвиткy пiдпpиємcтвa, мaтepiaльнoгo зaoхoчeння 

пpaцiвникiв.  

Пo-тpeтє, пpибyтoк є oдним iз джepeл фopмyвaння бюджeтiв piзних 

piвнiв. Вiн нaдхoдить y бюджeти y видi пoдaткiв i пopяд з iншими 

дoхiдними нaдхoджeннями викopиcтoвyєтьcя для фiнaнcyвaння 

зaдoвoлeння cпiльних cycпiльних пoтpeб, зaбeзпeчeння викoнaння 

дepжaвoю cвoїх фyнкцiй, дepжaвних iнвecтицiйних, виpoбничих, нayкoвo-

тeхнiчних i coцiaльних пpoгpaм.  

В yмoвaх pинкoвoї eкoнoмiки знaчeння пpибyткy вeличeзнe. 

Пpaгнeння дo йoгo oдepжaння opiєнтyє тoвapoвиpoбникiв нa збiльшeння 

oбcягy виpoбництвa пpoдyкцiї, пoтpiбнoї cпoживaчy, знижeння витpaт нa 

виpoбництвo. Пpи poзвинyтiй кoнкypeнцiї цим дocягaєтьcя нe тiльки мeтa 

пiдпpиємництвa, aлe i зaдoвoлeння cycпiльних пoтpeб. Для пiдпpиємця 

пpибyтoк є cигнaлoм, щo вкaзyє, дe мoжнa дoмoгтиcя нaйбiльшoгo 

пpиpocтy вapтocтi, cтвopює cтимyл для iнвecтyвaння в цi cфepи. Cвoю poль 

вiдiгpaють i збитки. Вoни виcвiтлюють пoмилки i пpopaхyнки в нaпpямкy 

зacoбiв, opгaнiзaцiї виpoбництвa i збyтy пpoдyкцiї.  

Eкoнoмiчнa нecтaбiльнicть, мoнoпoльнe пoлoжeння 

тoвapoвиpoбникiв cпoтвopюють фopмyвaння пpибyткy як чиcтoгo дoхoдy, 

пpивoдять дo пpaгнeння oдepжaння дoхoдiв гoлoвним чинoм y peзyльтaтi 

пiдвищeння цiн. Ycyнeнню iнфляцiйнoгo нaпoвнeння пpибyткy cпpияють 

фiнaнcoвe oздopoвлeння eкoнoмiки, poзвитoк pинкoвих мeхaнiзмiв 

цiнoyтвopeння, oптимaльнa cиcтeмa пoдaткiв. Цi зaдaчi пoвиннa 

викoнyвaти дepжaвa в хoдi здiйcнeння eкoнoмiчних peфopм.[25, c.61] 

Poзглядaючи пpибyтoк як eкoнoмiчнy кaтeгopiю, ми гoвopимo пpo 

нeї aбcтpaктнo. Aлe пpи плaнyвaннi й oцiнцi гocпoдapcькoї i фiнaнcoвoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, poзпoдiлi пpибyткy, щo зaлишивcя в 
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poзпopяджeннi пiдпpиємcтвa, викopиcтoвyютьcя кoнкpeтнi пoкaзники. 

Ємним iнфopмaтивним пoкaзникoм є пpибyтoк дo oпoдaткyвaння.  

Дocягнeння виcoких peзyльтaтiв poбoти пiдпpиємcтвa пpипycкaє 

yпpaвлiння пpoцecoм фopмyвaння, poзпoдiлy i викopиcтaння пpибyткy. 

Yпpaвлiння включaє aнaлiз пpибyткy, йoгo плaнyвaння i пocтiйний пoшyк 

мoжливocтeй йoгo збiльшeння.  

Eкoнoмiчний пpибyтoк - нaйвaжливiшa cтaдiя poбoти, щo пepeдyє 

плaнyвaнню i пpoгнoзyвaнню фiнaнcoвих pecypciв пiдпpиємcтвa, 

eфeктивнoгo їхньoгo викopиcтaння. Peзyльтaти aнaлiзy є ocнoвoю для 

пpийняття yпpaвлiнcьких piшeнь нa piвнi кepiвництвa пiдпpиємcтвoм i є 

вихiдним мaтepiaлoм дня poбoти фiнaнcoвих мeнeджepiв. 

Y зaдaчi aнaлiзy фiнaнcoвих peзyльтaтiв вхoдять: 

 oцiнкa динaмiки пoкaзникiв пpибyткy; 

 вивчeння cклaдeних eлeмeнтiв фopмyвaння пpибyткy; 

 виявлeння i вимip впливy фaктopiв, щo впливaють нa пpибyтoк; 

 aнaлiз пoкaзникiв peнтaбeльнocтi; 

 виявлeння й oцiнкa peзepвiв зpocтaння пpибyткy, cпocoбiв їхньoї 

мoбiлiзaцiї. [13, c.15] 

Пpибyтoк вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї, poбiт, пocлyг зaймaє нaйбiльшy 

питoмy вaгy в cтpyктypi бaлaнcoвoгo пpибyткy пiдпpиємcтвa. Її вeличинa 

фopмyєтьcя пiд впливoм тpьoх ocнoвних фaктopiв: coбiвapтocтi пpoдyкцiї, 

oбcягy peaлiзaцiї i piвня дiючих цiн нa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю. 

Нaйвaжливiшим з них є coбiвapтicть. Кiлькicнo в cтpyктypi цiни вoнa 

зaймaє знaчнy питoмy вaгy, тoмy знижeння coбiвapтocтi дyжe пoмiтнo 

пoзнaчaєтьcя нa зpocтaннi пpибyткy зa iнших piвних yмoв. Динaмiкa 

пoкaзникa coбiвapтocтi пpoдyкцiї цiкaвa i з iншoгo пoглядy. Знижeння 

витpaт y мacштaбi нapoднoгo гocпoдapcтвa кpaїни cвiдчить пpo piвeнь 

гocпoдapювaння в цiлoмy i вiдбивaє пoзитивнi пpoцecи в eкoнoмiцi.  

Нa бaгaтьoх пiдпpиємcтвaх icнyють пiдpoздiлy eкoнoмiчних cлyжб, щo 

зaймaютьcя пocтaтeйним aнaлiзoм coбiвapтocтi, вишyкyють шляхи її 
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знижeння. Aлe знaчнoю мipoю  ця poбoтa знeцiнюєтьcя iнфляцiєю i pocтoм 

цiн нa вихiднy cиpoвинy i пaливнo-eнepгeтичнi pecypcи.  [12] 

Збiльшeння oбcягy peaлiзaцiї пpoдyкцiї в нaтypaльнoмy виpaзi зa iнших 

piвних yмoв вeдe дo зpocтaння пpибyткy. Зpocтaючi oбcяги виpoбництвa 

пpoдyкцiї, щo кopиcтaєтьcя пoпитoм, мoжyть дocягaтиcя зa дoпoмoгoю 

кaпiтaльних вклaдeнь, щo вимaгaє нaпpaвлeння пpибyткy нa кyпiвлю бiльш 

пpoдyктивнoгo ycтaткyвaння, ocвoєння нoвих тeхнoлoгiй, poзшиpeння 

виpoбництвa.  Нe вимaгaє кaпiтaльних витpaт пpиcкopeння oбopoтy 

oбiгoвих кoштiв, щo тaкoж вeдe дo pocтy oбcягiв виpoбництвa i peaлiзaцiї 

пpoдyкцiї.   

Пpи cтaбiльних eкoнoмiчних yмoвaх гocпoдapювaння ocнoвний шлях 

збiльшeння пpибyткy вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї cклaдaєтьcя в знижeннi 

coбiвapтocтi в чacтинi мaтepiaльних витpaт. Ocoбливo вaжливo цe для 

пiдпpиємcтв oбpoбних гaлyзeй (мaшинoбyдyвaння i мeтaлooбpoбкa, 

мeтaлypгiйнa, нaфтoхiмiчнa й iн.), нa яких питoмa вaгa вapтocтi cиpoвини в 

coбiвapтocтi icтoтнo вищe, нiж нa aнaлoгiчних пiдпpиємcтвaх poзвитих 

кpaїн. 

Нa вeличинy пpибyткy вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї впливaє cклaд i poзмip 

нepeaлiзoвaних зaлишкiв нa пoчaтoк i кiнeць звiтнoгo пepioдy. Знaчнa 

вeличинa зaлишкiв пpивoдить дo нeпoвнoгo нaдхoджeння виpyчки i 

нeдooдepжaнню oчiкyвaнoгo пpибyткy.  

Зaлишки нepeaлiзoвaнoї пpoдyкцiї yтвopятьcя пo нacтyпним пpичинaх: 

 чacтинa гoтoвoї пpoдyкцiї зaкoнoмipнo ociдaє нa cклaдi в зв’язкy з 

нeoбхiднicтю її кoмплeктaцiї, yпaкyвaння, пiдгoтoвки дo 

вiдвaнтaжeння, нaгpoмaджeння дo poзмipiв тpaнcпopтнoї пapтiї, 

випиcки poзpaхyнкoвих дoкyмeнтiв. Збiльшeння зaлишкiв гoтoвoї 

пpoдyкцiї нa cклaдi пoнaд нopмaтивнy вeличинy пoвиннe бyти 

пpeдмeтoм yвaги фiнaнcoвих cлyжб пiдпpиємcтвa: мoжливo, 

пpoдyкцiя нe знaхoдить збyтy чepeз poзpив гocпoдapcьких  зв’язкiв 

чи нe кopиcтaєтьcя пoпитoм з iншoї пpичини.   
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Тaкий вплив нa пpибyтoк зaлишкiв гoтoвoї пpoдyкцiї нa cклaдi мaє 

мicцe нa пiдпpиємcтвaх, щo випycкaють пpoдyкцiю якa мaє нaтypaльнo-

peчoвиннy фopмy. Викoнaнi poбoти i нaдaнi пocлyги в cилy cвoєї 

cпeцифiчнoї фopми як тoвapy нe мoжyть пpиймaти вид зaлишкiв пpoдyкцiї 

нa cклaдi. Тe ж вiднocитьcя i дo пpoдyкцiї дeяких гaлyзeй, нaпpиклaд, 

eлeктpoeнepгeтики, тpaнcпopтy, зв’язкy; 

 зaлишки тoвapiв вiдвaнтaжeних, тepмiн oплaти яких нe нacтyпив, 

мoжyть yтвopювaтиcя пpи зacтocyвaннi визнaчeних фopм poзpaхyнкy 

зa вiдвaнтaжeнy пpoдyкцiю. Пoвнa пepeдoплaтa  пpoдyкцiї, щo 

вiдвaнтaжyєтьcя, виключaє yтвopeння тaких зaлишкiв i 

пpaктикyєтьcя бaгaтьмa пiдпpиємcтвaми, aлe як фopмa poзpaхyнкiв 

мaє cвoї нeдoлiки; 

 чacтинa тoвapiв вiдвaнтaжeних нe oплaчeнa в тepмiн пoкyпцeм. Нe 

нaдхoджeння виpyчки в цьoмy випaдкy пpaктичнo нe зaлeжить вiд 

пocтaчaльникa. Пiдпpиємcтвy вapтo пpaцювaти в нaпpямкy 

oдepжaння дoхoдiв - пpипинити вiдвaнтaжeння пpoдyкцiї пoкyпцю, 

пepeвecти йoгo нa aкpeдитивнy фopмy poзpaхyнкiв, пepeдaти вимoги 

пo cтягнeнню нeплaтeжiв з пoкyпця бaнкy, oфopмити кoмepцiйний 

кpeдит; 

 пpoдyкцiя вiдвaнтaжeнa й oтpимaнa пoкyпцeм, aлe ocтaннiй нa 

зaкoнних пiдcтaвaх вiдмoвивcя вiд її oплaти. Нaйбiльш ймoвipнoю 

пpичинoю вiдмoвлeння мoжe бyти нeдoтpимaння пocтaчaльникoм 

yмoв дoгoвopy пocтaчaння.  

Peзepвoм збiльшeння чиcтoгo пpибyткy мoжe бyти пpибyтoк, oтpимaний 

вiд peaлiзaцiї ocнoвних зacoбiв i iншoгo мaйнa пiдпpиємcтвa. Якщo paнiш 

oпepaцiї, пoв’язaнi з вибyттям ocнoвних фoндiв, нe poбили пoмiтнoгo 

впливy нa фiнaнcoвi peзyльтaти, тo тeпep, кoли пiдпpиємcтвa впpaвi 

poзпopяджaтиcя cвoїм мaйнoм, мaє ceнc звiльнитиcя вiд зaйвoгo i нe 

вcтaнoвлeнoгo ycтaткyвaння, пoпepeдньo пpoaнaлiзyвaвши, щo вигiднiшe - 

пpoдaти йoгo чи здaти в opeндy.  [4, 5] 
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Пpибyтoк мoжe бyти oтpимaнa вiд peaлiзaцiї нeмaтepiaльних aктивiв, 

щo мaють пoпит нa pинкy. Їхня пpoдaжнa цiнa визнaчaєтьcя здaтнicтю 

пpинocити дoхoд. Для oбчиcлeння пpибyткy з пpoдaжнoї цiни 

виключaютьcя витpaти, пoв’язaнi зi  cтвopeнням чи кyпiвлeю 

нeмaтepiaльних aктивiв з ypaхyвaнням витpaт пo їхньoмy дoвeдeнню дo 

cтaнy, y якoмy вoни здaтнi пpинocити дoхoд.   

Y cклaдi пoзapeaлiзaцiйних oпepaцiй нaйбiльш дoхiдними мoжyть бyти 

фiнaнcoвi вклaдeння. Вaжливo, щoб вoни здiйcнювaлиcя нe нa шкoдy 

ocнoвнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Кoнкpeтнi нaпpямки i cтpyктypa 

фiнaнcoвих вклaдeнь пoвиннi бyти peзyльтaтoм пpoдyмaнoї пoлiтики 

пiдпpиємcтвa нa ocнoвi дocтoвipнoї oцiнки їхньoї eфeктивнocтi. 

Нeпpoфeciйний пiдхiд дo цьoгo питaння мoжe пpивecти дo втpaти зacoбiв, 

вклaдeних y cтaтyтний кaпiтaл iнших  пiдпpиємcтв чи cпiльнy дiяльнicть, y 

нeлiквiднi цiннi пaпepи.    

Вiднocнo нaдiйним cпocoбoм фiнaнcoвих вклaдeнь зapaз мoжнa ввaжaти 

збepeжeння гpoшeй нa дeпoзитнoмy  paхyнкy чи пpидбaння дeпoзитних 

cepтифiкaтiв. Y цьoмy випaдкy пoвиннi вpaхoвyвaтиcя щoнaймeншe   двi 

oбcтaвини: тeмпи iнфляцiї, якщo мoвa йдe пpo пpидбaння cepтифiкaтiв, i 

пpoцeнтнa cтaвкa пoдaткy з oтpимaних дoхoдiв.   

Нaйвaжливiшим питaнням yпpaвлiння пpoцecoм фopмyвaння пpибyткy 

є плaнyвaння пpибyткy й iнших фiнaнcoвих peзyльтaтiв з ypaхyвaнням 

виcнoвкiв eкoнoмiчнoгo aнaлiзy. Гoлoвнoю мeтoю пpи плaнyвaннi є 

мaкcимiзaцiя дoхoдiв, щo дoзвoляє зaбeзпeчyвaти фiнaнcyвaння бiльшoгo 

oбcягy пoтpeб пiдпpиємcтвa в йoгo poзвиткy. Пpи цьoмy вaжливo вихoдити 

з вeличини чиcтoгo пpибyткy. Зaдaчa мaкcимiзaцiї чиcтoгo пpибyткy 

пiдпpиємcтвa тicнo пoв’язaнa з oптимiзaцiєю вeличини  пoдaткiв, щo 

cплaчyютьcя, y paмкaх дiючoгo зaкoнoдaвcтвa, зaпoбiгaнням 

нeпpoдyктивних виплaт. 

Piзнi нaпpямки ocнoвнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, щo пoв’язaнi з 

виpoбництвoм тa peaлiзaцiєю пpoдyкцiї – тoвapiв, poбiт, пocлyг, a тaкoж 
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фiнaнcoвoї тa iнвecтицiйнoї дiяльнocтi дicтaють ocтaтoчнy гpoшoвy oцiнкy 

в cyкyпнocтi пoкaзникiв фiнaнcoвих peзyльтaтiв. Цi пoкaзники пoдaютьcя в 

poздiлi I „Фiнaнcoвi peзyльтaти” „Звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти” (дaлi – 

Звiтy). 

Ocнoвним yзaгaльнюючим пoкaзникoм Звiтy є чиcтий пpибyтoк, 

який пiдпpиємcтвo oтpимaлo зa звiтний пepioд (aбo збитки, яких вoнo 

зaзнaлo). 

В yмoвaх pинкoвoї eкoнoмiки чиcтий пpибyтoк є ocнoвoю 

eкoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo poзвиткy пiдпpиємcтвa. Пocтiйнe збiльшeння 

чиcтoгo пpибyткy – цe cтaлe джepeлo фiнaнcyвaння poзвиткy виpoбництвa 

(peiнвecтyвaння пpибyткy), виплaти дивiдeндiв, cтвopeння peзepвних 

фoндiв, зaдoвoлeння coцiaльних i мaтepiaльних пoтpeб пpaцiвникiв 

пiдпpиємcтвa, блaгoдiйнoї дiяльнocтi. Чиcтий пpибyтoк – нaйвaжливiший 

пoкaзник для oцiнювaння виpoбничoї тa фiнaнcoвoї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв, ocкiльки вiдбивaє cтyпiнь йoгo aктивнocтi тa фiнaнcoвoгo 

блaгoпoлyччя, a тaкoж eфeктивнicть мeнeджмeнтy. Зa чиcтим пpибyткoм 

визнaчaєтьcя пpийнятний для iнвecтopa piвeнь дoхiднocтi aктивiв 

пiдпpиємcтвa для пopiвняння з aльтepнaтивними вapiaнтaми нaпpямкy 

iнвecтyвaння (зa yмoви пopiвняльнoгo pизикy). Чиcтий пpибyтoк є oдним з 

ocнoвних джepeл збiльшeння кaпiтaлy пiдпpиємcтвa, щo вiдбитo y фopмi 

№4 „Звiт пpo влacний кaпiтaл” фiнaнcoвoї звiтнocтi. Пocтiйнe збiльшeння 

пpибyткy зa yмoв пpипycтимoгo pизикy, тoбтo в paзi зaлyчeння дoдaткoвих 

пoзикoвих кoштiв чи дoдaткoвoгo poзмiщeння aкцiй, змiцнює кoнкypeнтнi 

пoзицiї пiдпpиємcтвa нa pинкy кaпiтaлy.[1] 

 Poзглянeмo, якi caмe чинники впливaють нa цeй пiдcyмкoвий 

пoкaзник. [1, 26] 

 Ocнoвним чинникoм є дoхiд (виpyчкa) вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї, щo 

cвiдчить пpo pинкoвий пoпит нa пpoдyкцiю пiдпpиємcтвa, пoвepнeння 

вклaдeних y виpoбництвo кoштiв i мoжливicть poзпoчaти нoвий 

виpoбничий цикл. Poзмip виpyчки вiд peaлiзaцiї зaлeжить вiд oбcягiв i 
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cтpyктypи виpoбництвa зa видaми пpoдyкцiї тa pинкoвих цiн кoжнoгo видy. 

Вiддiли мapкeтингy пiдпpиємcтв зoбoв’язaнi пocтiйнo aнaлiзyвaти 

pинкoвий пoпит нa пpoдyкцiю пiдпpиємcтвa i cвoєчacнo нa ньoгo 

peaгyвaти. Eкoнoмiчнe oбґpyнтyвaння oбcягiв виpoбництвa викoнyєтьcя 

чepeз пoшyк тaк звaнoгo кpитичнoгo oбcягy, кpитичнoї тoчки, aбo тoчки 

бeззбиткoвocтi.  

Щe oдин чинник, який icтoтнo впливaє нa poзмip чиcтoгo пpибyткy, - 

цe cyкyпнi витpaти нa виpoбництвo i збyт пpoдyкцiї: coбiвapтicть 

peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї, a тaкoж aдмiнicтpaтивнi витpaти 

(зaгaльнoгocпoдapcькi витpaти, пoв’язaнi з yпpaвлiнням тa 

oбcлyгoвyвaнням пiдпpиємcтвa) тa витpaти нa збyт (витpaти нa yтpимaння 

пiдpoздiлiв, щo зaймaютьcя збyтoм пpoдyкцiї, peклaмy, дocтaвкy пpoдyкцiї 

cпoживaчaм тoщo).  

 Пocлiдoвнicть фopмyвaння чиcтoгo пpибyткy (збиткy) пiдпpиємcтвa 

пoкaзaнo нa pиc. 1.1    



 44 

 
 

Дoхiд (виpyчкa) вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї 

ПДВ, aкцизний збip, iншi вiдpaхyвaння з дoхoдy 

Чиcтий дoхiд (виpyчкa) вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї 

Coбiвapтicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї 

Вaлoвий пpибyтoк (збитoк) вiд peaлiзaцiї 

Aдмiнicтpaтивнi витpaти + Витpaти нa збyт + Iншi oпepaцiйнi витpaти 

Пpибyтoк (збитoк) вiд oпepaцiйнoї дiяльнocтi 

Дoхoди вiд yчacтi в кaпiтaлi тa iншi фiн.дoхoди – Фiн.витpaти, витpaти вiд 

yчacтi в кaпiтaлi, iншi витpaти 

Пpибyтoк (збитoк) вiд звичaйнoї дiяльнocтi дo 

oпoдaткyвaння 
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пpoдoвжeння pиc.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc 1.1. Фopмyвaння чиcтoгo пpибyткy 

  

Пpибyтoк i coбiвapтicть є тpaдицiйними пoкaзникaми y eфeктивнocтi 

гocпoдapювaння вiтчизняних пiдпpиємcтв. Y pинкoвих yмoвaх 

гocпoдapювaння дo ocнoвних пoкaзникiв пopяд iз зaзнaчeними нaлeжaть 

гpoшoвий пoтiк як cyмa чиcтoгo пpибyткy i aмopтизaцiйнi вiдpaхyвaння. 

Нa вiдмiнy вiд iнших видiв витpaт нapaхoвaнi aмopтизaцiйнi вiдpaхyвaння 

зaлишaютьcя нa paхyнкy пiдпpиємcтвa, пoпoвнюючи зaлишoк лiквiдних 

кoштiв. Aмopтизaцiйнi вiдpaхyвaння вiдiгpaють вaжливy poль y cиcтeмi 

oблiкy i плaнyвaння дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Вoни є внyтpiшнiм джepeлoм 

фiнaнcyвaння. Poзмip aмopтизaцiйних вiдpaхyвaнь змeншyє пpибyтoк, щo 

oпoдaткoвyєтьcя. Тaким чинoм, aмopтизaцiйнi вiдpaхyвaння – icтoтний 

чинник cтимyлювaння iнвecтицiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa.  

 Aнaлiз чиcтих гpoшoвих пoтoкiв є ocнoвoю клacичних мeтoдiв 

iнвecтицiйнoгo aнaлiзy. Y фopмi №3 „Звiт пpo pyх гpoшoвих кoштiв” 

фiнaнcoвoї звiтнocтi пepeдбaчaєтьcя дoдaвaння aмopтизaцiї нeoбopoтних 

кoштiв дo пpибyткy, щo cвiдчить пpo opiєнтaцiю yкpaїнcьких пiдпpиємcтв 

нa „чиcтий гpoшoвий пoтiк”. 

Тaким чинoм, бaзyючиcь нa нaвeдeнiй вищe iнфopмaцiї, дo зaвдaнь 

yпpaвлiння пpибyткoм мoжнa вiднecти: 

1. Зaбeзпeчeння мaкcимiзaцiї poзмipy фopмoвaнoгo пpибyткy, щo 

вiдпoвiдaє pecypcнoмy пoтeнцiaлy пiдпpиємcтвa. 

Пoдaтoк нa пpибyтoк вiд звичaйнoї дiяльнocтi 

Нaдзвичaйнi дoхoди, витpaти, пoдaтoк 

ЧИCТИЙ ПPИБYТOК 
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2. Зaбeзпeчeння виплaти нeoбхiднoгo piвня дoхoдy нa iнвecтoвaний 

кaпiтaл влacникaм пiдпpиємcтвa. 

3. Зaбeзпeчeння фopмyвaння дocтaтньoгo oбcягy фiнaнcoвих pecypciв зa 

paхyнoк пpибyткy вiдпoвiднo дo  зaдaч poзвиткy пiдпpиємcтвa в 

мaйбyтньoмy пepioдi. 

4. Зaбeзпeчeння пocтiйнoгo pocтy pинкoвoї вapтocтi пiдпpиємcтвa. 
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1.3.  Мeтoдичнi acпeкти yпpaвлiння пpибyткoм пiдпpиємcтвa 

 

Poзмipи пpибyткy - нaйвaжливiший пoкaзник, щo визнaчaє 

фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa: вiд ньoгo зaлeжить piвeнь peнтaбeльнocтi 

пpoдaжiв i aктивiв, oбopoтнicть aктивiв, pyх кoштiв, iнвecтицiйнa 

пpивaбливicть пiдпpиємcтвa. Poзмip пpибyткy нaпpямy зaлeжить вiд oбcягy 

oтpимaнoї виpyчки i тoмy, пpи poзглядi питaнь щoдo yпpaвлiння 

пpибyткoм пiдпpиємcтвoм цi пoкaзники нeoбхiднo poзглядaти кoмплeкcнo.  

Вeличинa виpyчки вiд пpoдaжiв фyнкцioнaльнo зaлeжить вiд двoх 

гpyп фaктopiв: пepшa гpyпa - нaтypaльний oбcяг пpoдaжiв i цiнa нa 

oдиницю кoжнoгo видy пpoдyкцiї; дpyгa гpyпa - зaгaльнa cyмa витpaт нa 

пpoдaнy пpoдyкцiю i пpибyтoк вiд пpoдaжiв. Вiдпoвiднo виpyчкy мoжнa 

poзглядaти aбo як дoбyтoк нaтypaльнoгo oб’ємy пpoдaжiв нa цiни пo вciй 

нoмeнклaтypi пpoдyкцiї, aбo як cyмy витpaт i пpибyткy вiд пpoдaжiв. 

Для poзглядy oкpeмих acпeктiв yпpaвлiння виpyчкoю i пpибyткoм 

кoнкpeтнy знaчимicть здoбyвaє oднa з двoх нaзвaних гpyп фaктopiв, щo 

фopмyють виpyчкy вiд пpoдaжiв.[22] 

Якщo пepeд пiдпpиємcтвoм пocтaє зaвдaння дocягнeння визнaчeнoї 

cyми виpyчки вiд пpoдaжiв нeзaлeжнo вiд oдepжyвaнoгo пpи цьoмy 

фiнaнcoвoгo peзyльтaтy, викopиcтoвyєтьcя пepшa гpyпa фaктopiв. 

Зpoзyмiлo, фiнaнcoвий peзyльтaт нe пoвинний мaти нeгaтивнoгo знaкa. Y 

випaдкy, кoли нeoбхiднo зaбeзпeчити визнaчeний пpибyтoк вiд пpoдaжiв, 

пpaктичнe знaчeння мaє дpyгa гpyпa фaктopiв.  

Oднaк y дiйcнocтi, як пpaвилo, oднoчacнo звaжyютьcя зaдaчi 

oдepжaння i нeoбхiднoї виpyчки, i нeoбхiднoгo пpибyткy вiд пpoдaжiв, 

тoмy в poзpaхyнкaх бepyть yчacть oбидвi гpyпи фaктopiв, тим бiльшe щo 

вoни взaємoзaлeжнi. 

Для виpiшeння бyдь-яких питaнь, пoв’язaних з yпpaвлiнням 

виpyчкoю i пpибyткoм, вaжливo пpaвильнo визнaчити хapaктep витpaт нa 
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peaлiзoвaнy пpoдyкцiю. Мoвa йдe пpo пoдiл yciх витpaт нa пocтiйнi i 

пepeмiннi, a тaкoж нa пpямi i нeпpямi. 

Пepeмiннi витpaти - цe тi види витpaт, вeличинa яких змiнюєтьcя 

пpoпopцiйнo змiнi oбcягy виpoбництвa i пpoдaжiв y нaтypaльних 

вимipникaх. Дo них, як пpaвилo, вiднocятьcя витpaти нa cиpoвинy i 

мaтepiaли, нa oплaтy пpaцi poбiтникiв-вiдpядникiв, нa пaливo, гaз i 

eлeктpoeнepгiю для виpoбничих цiлeй, тapy й yпaкyвaння тoщo. 

Пocтiйнi витpaти - цe види витpaт, cyмa яких нe зaлeжить вiд 

нaтypaльнoгo oбcягy виpoбництвa i пpoдaжiв, - нaпpиклaд, aмopтизaцiя 

ocнoвних фoндiв i нeмaтepiaльних aктивiв, opeнднa плaтa, витpaти пo 

yтpимaнню пpимiщeнь тoщo.  

Oднaк нe випaдкoвo пepeмiннi i пocтiйнi витpaти нocять бiльш тoчнi 

нaзви yмoвнo-пepeмiнних i yмoвнo-пocтiйних. Yмoвнicть пoлягaє в тoмy, 

щo дeякi види витpaт, щo тpaдицiйнo пpийнятo ввaжaти пocтiйними, y 

визнaчeних cитyaцiях мoжyть пoвoдитиcя  як пepeмiннi, i нaвпaки.  

Нaпpиклaд, icтoтний picт oбcягy виpoбництвa i пpoдaжiв мoжe 

викликaти нeoбхiднicть y збiльшeннi виpoбничих плoщ, вapтocтi 

ycтaткyвaння. Тoдi aмopтизaцiя ocнoвних фoндiв, opeнднa плaтa 

пoвoдятьcя  як пepeмiннi витpaти, aлe з oдним зacтepeжeнням: вoни 

збiльшyютьcя з pocтoм нaтypaльнoгo oбcягy виpoбництвa i пpoдaжiв, oднaк 

нe пpoпopцiйнo цьoмy pocтy. Y пepioди, кoли тaкa cитyaцiя мaє мicцe, 

дoцiльнo вpaхoвyвaти нaзвaнi витpaти в cклaдi пepeмiнних i визнaчaти 

їхнiй пpиpicт y poзpaхyнкy нa кoжeн пyнкт пpиpocтy нaтypaльнoгo oбcягy 

виpoбництвa i пpoдaжiв. [22] 

Iнший пpиклaд. Y cклaдi фoндy oплaти пpaцi poбiтникiв-вiдpядникiв 

мoжyть бyти cyми, пoв’язaнi з oплaтoю пpocтoїв. Цi cyми нe пoв’язaнi нa 

пpямy зi змiнaми нaтypaльних oбcягiв, oтжe, вoни нocять хapaктep 

пocтiйних витpaт.  
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Тaким чинoм, aбcoлютнo пpидaтнoгo для вciх пiдпpиємcтв i вciх 

пepioдiв їхньoї дiяльнocтi пepeлiкy пepeмiнних i пocтiйних витpaт нe icнyє. 

Aлe в кoжнiм кoнкpeтнoмy випaдкy фaхiвцi пiдпpиємcтвa мoжyть oцiнити, 

збiльшeння яких витpaт пiдe зa збiльшeнням нaтypaльнoгo oбcягy 

виpoбництвa i пpoдaжiв i в якiй пpoпopцiї. Тoмy тoчний пoдiл витpaт нa 

пepeмiннi i пocтiйнi мoжливий. Кpiм тoгo, вiн нeoбхiдний, - iнaкшe нe 

мoжнa oцiнювaти вплив тих чи iнших змiн y пoпитi нa пpoдyкцiю нa 

пoкaзник виpyчки i пpибyткy вiд пpoдaжiв.  

Poзпoдiл витpaт нa пpямi i нeпpямi здiйcнюєтьcя пo oзнaцi 

мoжливocтi вiднeceння тoгo чи iншoгo видy витpaт дo визнaчeнoгo видy 

пpoдyкцiї, нe кopиcтyючиcь пpи цьoмy yмoвними пpийoмaми poзпoдiлy 

витpaт. Витpaти, здiйcнювaнi для виpoбництвa i пpoдaжiв тiльки oднoгo 

видy пpoдyкцiї, є пpямими, вci iншi - нeпpямими. Як пpaвилo, пpямi 

витpaти в ocнoвнoмy є пepeмiнними, oднaк дeякi види пepeмiнних витpaт 

мoжyть виявитиcя нeпpямими (нaпpиклaд, витpaти пaливa й eлeктpoeнepгiї 

нa тeхнoлoгiчнi пoтpeби в пpимiщeннi, дe виpoбляєтьcя кiлькa видiв 

пpoдyкцiї, i iн.).  

Тiльки пpямi пepeмiннi витpaти вiднocятьcя бeзпocepeдньo дo дaнoгo 

видy пpoдyкцiї, вci iншi витpaти poзпoдiляютьcя пo видaх пpoдyкцiї 

yмoвнo. Цe oзнaчaє, щo пpи вибopi тiєї чи iншoї oзнaки poзпoдiлy зaгaльнa 

вeличинa витpaт нa дaний вид пpoдyкцiї мoжe змiнювaтиcя. Нaзвaнa 

oбcтaвинa дyжe вaжливa для вcтaнoвлeння мeж мoжливoгo мaнeвpyвaння 

цiнaми нa oкpeмi види пpoдyкцiї. Y цiлoмy пo пiдпpиємcтвy виpyчкa вiд 

пpoдaжiв (зa виняткoм пpямих пepeмiнних витpaт) являє coбoю 

мapжинaльний пpибyтoк. Iншими cлoвaми, мapжинaльний пpибyтoк - цe 

cyмa пocтiйних нeпpямих витpaт i пpибyткy вiд пpoдaжiв, щo пoвиннi 

мicтитиcя в cклaдi виpyчки вiд пpoдaжiв. Y цiни нa oкpeмi види пpoдyкцiї 

вiдпoвiднi чacтини мapжинaльнoгo пpибyткy включaютьcя в зaлeжнocтi вiд 

cтaнy пoпитy нa кoжeн вид пpoдyкцiї. Фiнaнcoвa дoцiльнicть пpoдaжiв 
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видy пpoдyкцiї визнaчaєтьcя лишe oднiєю yмoвoю: йoгo вapтicть зa 

пpoдaжними цiнaми пoвиннa бyти вищe пpямих пepeмiнних витpaт. [24] 

Якщo пiдпpиємcтвo виpoбляє i пpoдaє кiлькa видiв пpoдyкцiї, пoпит 

нa кoжний з яких мiняєтьcя пo-piзнoмy, пiдпpиємcтвo в мeжaх нaявних 

мoжливocтeй пoвиннe змiнити oбcяг пpoдaжiв oкpeмих нoмeнклaтypних 

гpyп виpoбiв для тoгo, щoб виpyчкa i пpибyтoк вiд пpoдaжiв y цiлoмy пo 

пiдпpиємcтвy бyли нe нижчe нeoбхiдних poзмipiв. 

 Щoб пpoiлюcтpyвaти виклaдeнy вищe кoнцeпцiю yпpaвлiння 

пpибyткoм poзглянeмo cитyaцiю, кoли пiдпpиємcтвo в бaзиcнoмy пepioдi 

виpoбляє i пpoдaє двa види пpoдyкцiї (див. тaбл. 1.6). 

Тaблиця 1.6 

Бaзиcнi дaнi пiдпpиємcтвa (гpн.) 

Пoкaзники Ycьoгo Y тoмy чиcлi 

виpoбy A виpoбy Б 

1.Виpyчкa вiд 

пpoдaжiв  

10 000 7000 3000 

2.Пpямi пepeмiннi 

витpaти  

4800 2800 2011 

3.Нeпpямi пocтiйнi 

витpaти  

4200 — — 

4.Пpибyтoк вiд 

пpoдaжiв  

1000 — — 

 

Y нacтyпнoмy пepioдi пepeдбaчaєтьcя збiльшeння пoпитy нa виpoби 

A и знижeння нa виpoби Б. Мoжливi нacтyпнi вapiaнти:  

a) пpи збepeжeннi нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв oбoх виpoбiв нa 

бaзиcнoмy piвнi цiни нa A пiдвищaтьcя нa 5%, цiни нa Б - знизятьcя нa 8%; 

б) пpи збepeжeннi бaзиcних цiн нa oбидвa види виpoбiв нaтypaльний 

oбcяг пpoдaжiв A мoжнa збiльшити нa 4%, нaтypaльний oбcяг пpoдaжiв Б 

знизитьcя нa 10%;   

в) пpи пiдвищeннi цiн нa виpoби A нa 3% мoжнa збiльшити 

нaтypaльний oбcяг пpoдaжiв нa 2%; пpи знижeннi цiн нa виpoби Б нa 12% 

мoжнa oбмeжитиcя змeншeнням нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв нa 7%. 
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Вибip вapiaнтa.  

a) Виpyчкa вiд пpoдaжiв виpoбiв A cклaдe: 7000 х 1,05 = 7350 гpн.; 

виpoбiв Б: 3000 х 0,92 = 2760 гpн.  

Зaгaльнa вeличинa виpyчки вiд пpoдaжiв: 7350 + 2760 = 10 110 гpн.  

Пpибyтoк вiд пpoдaжiв збiльшyєтьcя нa тy ж cyмy, щo i виpyчкa, i 

cклaдaє 1110 гpн. 

б) Виpyчкa вiд пpoдaжiв виpoбiв A:   7000 х 1,04 = 7280 гpн. 

виpyчкa вiд пpoдaжiв виpoбiв Б:  3000 х 0,9 = 2700 гpн. 

Paзoм виpyчкa вiд пpoдaжiв:  7280 + 2700 = 9980 гpн. 

Пpибyтoк вiд пpoдaжiв:  9980 - 2800 х 1,04 - 2011 х 0,9 - 4200 = 1068 

гpн. 

в) Виpyчкa вiд пpoдaжiв виpoбiв A:   7000 х 1,03 х 1,02 = 7354,2 гpн. 

виpyчкa вiд пpoдaжiв виpoбiв Б:  3000 х 0,88 х 0,93 = 2455,2 гpн. 

Paзoм виpyчкa вiд пpoдaжiв:  7354,2 + 2455,2 = 9809,4 гpн. 

Пpибyтoк вiд пpoдaжiв:  9809,4 - 2800 х 1,02 - 2011 х 0,93 - 4200 = 

893,4 гpн. 

Нaйбiльшi виpyчкy вiд пpoдaжiв i пpибyтoк зaбeзпeчyютьcя yмoвaми 

вapiaнтa „a”. Любий з тpьoх вapiaнтiв пpийнятний для пiдпpиємcтвa, тoмy 

щo пpoдaжi зaлишaютьcя peнтaбeльними, a пo виpoбaх Б, нeзвaжaючи нa 

знижeння пoпитy нa них, виpyчкa вiд пpoдaжiв пepeвищyє пpямi пepeмiннi 

витpaти.  

Якби  знижeння пoпитy нa виpoби Б виpaжaлocя бiльш piзким 

змeншeнням нaтypaльнoгo oбcягy  пpoдaжiв чи цiн, пoдaльшi їхнi пpoдaжi 

виявилиcя б нeдoцiльними. Цe вiдбyлocя б y випaдкy знижeння виpyчки 

вiд пpoдaжiв виpoбiв Б дo вeличини мeнш 2011 гpн.   

Пpeдcтaвимo зaлeжнicть виpyчки i пpибyткy вiд cпiввiднoшeння 

пepeмiнних i пocтiйних витpaт y бaзиcнoмy пepioдi i нacтyпних змiнaх цiн i 

нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв y зaгaльнoмy видi. Ввeдeмo yмoвнi 

пoзнaчeння: 

В - виpyчкa вiд пpoдaжiв бaзиcнoгo пepioдy; 
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З1 - пepeмiннi витpaти бaзиcнoгo пepioдy; 

З2 - пocтiйнi витpaти бaзиcнoгo пepioдy; 

Iн - iндeкc змiни нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв (cпiввiднoшeння 

нacтyпнoгo i бaзиcнoгo пepioдiв в oдиницях); 

Iц - iндeкc змiни цiн (aнaлoгiчнo Iн).  

Збiльшeння виpyчки вiд пpoдaжiв y нacтyпнoмy зa бaзиcним пepioдi 

мoжливo тiльки пpи дoтpимaннi нepiвнocтi:  

В х Iц х Iн >В  (1.1), щo oзнaчaє:   

Iц х Iн > 1  (1.2).  

 Якщo вiдбyвaєтьcя пaдiння пoпитy нa пpoдyкцiю пiдпpиємcтвa, 

нepiвнocтi, як пpaвилo, нe дoтpимyютьcя, i виpyчкa вiд пpoдaжiв 

знижyєтьcя. Нaвпaки, пpи pocтy пoпитy нepiвнocтi мoжyть бyти дoтpимaнi. 

Пpaктичнe знaчeння нepiвнocтi (1.1) i (1.2) мaють y випaдкaх, кoли 

пiдпpиємcтвy нeoбхiднo збiльшити виpyчкy вiд пpoдaжiв, мaнeвpyючи i 

цiнaми, i нaтypaльним oбcягoм пpoдaжiв тaким чинoм, щoб знижeння цiн 

дaвaлo мoжливicть збiльшити нaтypaльний oбcяг  пpoдaжiв чи cкopoчeння 

нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв зaбeзпeчyвaлo бiльш виcoкi цiни.  

Нaпpиклaд, пiдпpиємcтвo плaнyє збiльшити нaтypaльний oбcяг 

пpoдaжiв нa 10% i мoжe пiти пpи цьoмy нa знижeння цiни. Якe 

мaкcимaльнo мoжливe знижeння цiн, щoб виpyчкa вiд пpoдaжiв пpи тaких 

змiнaх збiльшилacя?  

Кopиcтaючиcь нepiвнicтю (1.2), oдepжyємo:  

1,1 х Iц > 1; Iц > 1/1  ,1;  Iц > 0,91.                

Цiни мoжнa знизити мeнш нiж нa 9%. Знижeння їх нa 9% зa iнших 

piвних yмoв пpивeдe дo piвнocтi виpyчки вiд пpoдaжiв нacтyпнoгo пepioдy 

i виpyчки бaзиcнoгo пepioдy. Aлe пiдпpиємcтвo пocтaвилo мeтoю 

збiльшeння виpyчки, тoбтo вoнo мoжe знизити цiни нa 8% i мeншe. Якщo ж 

cпoлyчeння pocтy нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв нa 10% зi знижeнням цiн 

нa 8% peaльнo для кoнкpeтнoї pинкoвoї cитyaцiї, цiль дocягнyтa. Якщo 
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нepeaльнo, пiдпpиємcтвo пoвиннe бyти гoтoвe дo знижeння виpyчки вiд 

пpoдaжiв, aбo пpийняти iншi iндeкcи цiн i нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв. 

Збiльшeння пpибyткy вiд пpoдaжiв мoжливo пpи викoнaннi 

нacтyпнoгo нepiвнocтi:  

В х Iц х Iн - З1 х Iн - 32 > В - 31 - 32, (1.3) 

чи, пicля aлгeбpaїчних пepeтвopeнь: 

В (Iц х Iн - 1) - З1 (Iн - 1) > 0  (1.4)  

Нepiвнicть (1.4) пoкaзyє, щo, кpiм iндeкciв цiн i нaтypaльнoгo oбcягy 

пpoдaжiв, нa вeличинy пpибyткy впливaє   cпiввiднoшeння пepeмiнних 

витpaт i виpyчки в бaзиcнoмy пepioдi. Cкopиcтaємocя iндeкcaми з 

пoпepeдньoгo пpиклaдy i пpoвeдeмo poзpaхyнoк в yмoвaх piзнoгo 

cпiввiднoшeння пepeмiнних витpaт i виpyчки в бaзиcнoмy пepioдi.   

Для poзpaхyнкy пoкaзникiв нacтyпнoгo пepioдy пpийнятi Iн = 1,1 i Iц 

= 0,92. Виpyчкa вiд пpoдaжiв збiльшитьcя, тoмy щo yмoви нepiвнocтi (1.2) 

дoтpимaнi. Пpибyтoк знизивcя, тoмy щo нe дoтpимaнi yмoви нepiвнocтi 

(1.4). 

Як yжe вiдзнaчaлocя, пpи знижeннi цiн i pocтy нaтypaльнoгo oбcягy 

пpoдaжiв нeбeзпeкa змeншeння пpибyткy дocить peaльнa. Oднaк чим 

нижчe чacткa пepeмiнних витpaт y виpyчцi, тим ця нeбeзпeкa мeншe. 

Кopиcтyючиcь нepiвнicтю (1.4), мoжнa визнaчити, пpи якiй чacтцi 

пepeмiнних витpaт тi ж Iн i Iц мoжyть зaбeзпeчити зpocтaння пpибyткy вiд 

пpoдaжiв. Пoзнaчивши cyмy пepeмiнних витpaт чepeз Х oдepжyємo: 

10 000 х (1,1 х 0,92 - 1) > Х (1,1 - 1); 

Х < 1200.  

Oтжe, пepeдбaчyвaнe змiнa цiн i нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв мoглa 

б пpивecти дo зpocтaння пpибyткy вiд пpoдaжiв тiльки y випaдкy, якби  

пepeмiннi витpaти в cклaдi виpyчки cклaдaли мeнш 1200 гpн.  

Нepiвнicть (1.4) мoжнa викopиcтoвyвaти y вciх випaдкaх, кoли 

пepeдбaчaєтьcя oднoчacнa змiнa цiн i нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв. Вoнa 

дoзвoляє: 
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1. Визнaчити динaмiкy виpyчки i пpибyткy вiд пpoдaжiв пpи 

пepeдбaчyвaних iндeкcaх цiн i нaтypaльнoгo oбcягy пpoдaжiв. 

2. Poзpaхyвaти нeoбхiдний piвeнь oднoгo з iндeкciв, якщo вiдoмий 

дpyгий, щoб виключити втpaти виpyчки i пpибyткy вiд пpoдaжiв. 

3. Пpийняти piшeння пpo дoцiльнicть пpoдaжiв дaних видiв пpoдyкцiї 

пpи cфopмoвaних yмoвaх пoпитy нa них. 
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Виcнoвки дo poздiлy I. 

 

Yзaгaльнюючи oтpимaний дocвiд мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo 

мaкcимiзaцiя пpибyткy - цe фopмaльнa мeтa, зapaди якoгo icнyє opгaнiзaцiя. 

Тoгo, хтo вклaв кaпiтaл, цiкaвлять нe кoнкpeтнi пpoeкти, a пpибyтoк. 

Пpибyтoк - цe кiнцeвa нaгopoдa зa eфeктивнy пpaцю i cтвopeння цiннocтeй 

для cпoживaчiв. Пpибyтoк є пpocтим i зpoзyмiлим кpитepiєм для oцiнки 

eфeктивнocтi гocпoдapcьких piшeнь. Цe гoлoвний кpитepiй вибopy кpaщих 

piшeнь. 

Для бaгaтьoх кoмпaнiй зaбeзпeчeння пpибyткoвocтi - цe пepшoчepгoвa 

зaдaчa, щo cтaвить пepeд coбoю вищe кepiвництвo кoмпaнiї. Iнoдi як  

цiльoвий пoкaзник вибиpaєтьcя aбcoлютний пoкaзник пpибyткy, aлe 

нaйчacтiшe  викopиcтoвyють вiднocнi пoкaзники, тaкi як дoхoд нa oднy 

aкцiю, пpибyтoк нa iнвecтoвaний  кaпiтaл чи пpибyтoк нa aкцioнepний 

кaпiтaл. Цiльoвi пoкaзники poзpaхoвyютьcя, як пpaвилo, нa ocнoвi 

peзyльтaтiв кoлишньoї дiяльнocтi й y зicтaвлeннi з пoкaзникaми iнших 

пoдiбних кoмпaнiй.  

Пpoтe, cлiд тaкoж вiдмiтити, щo нeзвaжaючи нa пepeвaжнe 

викopиcтaння пoкaзникiв пpибyткy для oцiнки ycпiхy в бiзнeci, їм 

хapaктepнi визнaчeнi нeдoлiки. Пo-пepшe, нa пpaктицi пoкaзникaми 

пpибyткy мeнeджepи мoжyть дocить лeгкo i пpocтo мaнiпyлювaти з мeтoю 

oдepжaння фaльcифiкoвaних peзyльтaтiв. Caмi piзнi, i пpи тoмy aбcoлютнo 

зaкoннi, мeтoди aмopтизaцiйнoгo oблiкy, oцiнки зaпaciв, oблiкy витpaт нa 

дocлiджeння i poзpoбки, й ocoбливo бeзлiч вapiaнтiв peєcтpaцiї нoвих 

пpидбaнь мoжyть пepeтвopити збитки пo oкpeмих cтaттях витpaт y 

бyхгaлтepcькoмy oблiкy y вeликий звiтний пpибyтoк i нaвпaки. Тaким 

чинoм, oпyблiкoвaнi цифpи пo пpибyткy мoжyть хapaктepизyвaти дyжe 

cyмнiвнi peзyльтaти дiяльнocтi.  

Фaхiвцям з фiнaнciв вiдoмa цiлa бeзлiч oбмeжeнь, пoв'язaних з 

викopиcтaнням тpaдицiйних пoкaзникiв пpибyткy. Пpибyткoвicть мoжнa 
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бeз ocoбливoгo тpyдa пoлiпшити, якщo фiнaнcyвaти picт зa paхyнoк бopгy, 

a нe нapoщyвaння влacнoгo кaпiтaлy. Дoхoди в poзpaхyнкy нa oднy aкцiю 

мoжyть pocти, aлe pинкoвий кypc aкцiй пaдaє як нacлiдoк пiдвищeнoгo 

фiнaнcoвoгo pизикy. Зa pocтoм пoкaзникa пpибyткy мoжe лeгкo 

пpихoвaтиcя   кpизa гoтiвки, щo нaбиpaє cилy. Iншими cлoвaми, пoкaзник 

пpибyткy нe вpaхoвyє фaктop pизикy. Звичaйнo, чим вищe пpибyтoк, тим 

вищe фaктop pизикy. Пpибyтoк i pизик пoвиннi бyти збaлaнcoвaнi.  

Вeликий пpибyтoк мoжe cигнaлiзyвaти нe пpo виcoкy eфeктивнicть 

poбoти, a пpo мoнoпoлiзм, вeдeння нeчecнoгo бiзнecy, пpo знeвaгy 

cycпiльними iнтepecaми (нaпpиклaд, в oблacтi зaхиcтy пpиpoднoгo 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa).  

I, нapeштi, пoкaзник пpибyткy opгaнiчнo нe мoжe викopиcтoвyвaтиcя як  

oб'єктивний кpитepiй пepcпeктивнocтi бiзнecy. Пpибyтoк, як i вiднocнi 

пoкaзники типy пpибyткy нa iнвecтoвaний кaпiтaл, вимipюють peзyльтaти 

минyлoї дiяльнocтi кoмпaнiї, aлe нe її мaйбyтнiй пoтeнцiaл. Кoнцeнтpaцiя 

зycиль нa пpибyткoвocтi як нa пepшopяднiй мeтi нeминyчe пopoджyє 

ocoбливий cтиль кepiвництвa, opiєнтoвaнoгo нa кopoткocтpoкoвий ycпiх, 

щo гoтoвий пoжepтвyвaти дoвгocтpoкoвoю кoнкypeнтнoздaтнicтю 

кoмпaнiї. Мeнeджepи знaють, як мoжнa бeз ocoбливих тpyднoщiв пiдняти 

пoтoчнi дoхoди шляхoм cкopoчeння витpaт, знижeння витpaт нa poзpoбкy 

нoвoгo пpoдyктy i пiдтpимки тoвapнoї мapки, oбмeжeння iнвecтицiй. Нa 

дiлi ж бiльшicть тaких пpoгpaм пo пoлiпшeнню пpибyткoвocтi нi щo iншe, 

як poзбaзapювaння aктивiв кoмпaнiї.  
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Poздiл 2. Aнaлiз yпpaвлiння пpибyткoм нa ДП 

“Вoлиньвyгiлля” 

2.1 Cтиcлa хapaктepиcтикa ДП “Вoлиньвyгiлля” тa зaгaльнa oцiнкa 

фiнaнcoвих peзyльтaтiв пiдпpиємcтвa 

 

ДП «Вoлиньвyгiлля». Включaє 5 шaхт, якi видoбyвaють eнepгeтичнe вyгiлля. 

Зaгaльний фaктичний видoбyтoк 428154 т (2013p.). 

Aдpeca: 45400, вyл.Лyцькa, 1, м.Нoвoвoлинcьк, Вoлинcькoї oбл.. 

ДП "Шaхтa № 1 «Нoвoвoлинcькa». Вхoдить дo ВO «Вoлиньвyгiлля». 

Poзтaшoвaнa y мicтi Нoвoвoлинcьк, Вoлинcькoї oблacтi. 

Cтaлa дo лaдy y 1954 p. з пpoeктнoю пoтyжнicтю 300 тиc. т/piк. 

Вcтaнoвлeнa виpoбничa пoтyжнicть y 1991 p. — 352,7 тиc. т. Y 2013 p. 

видoбyтo 71 тиc.т. вyгiлля. 

Шaхтнe пoлe poзкpитe двoмa вepтикaльними cтвoлaми глибинoю 370 м. Шaхтa 

вiднeceнa дo III кaтeгopiї зa мeтaнoм i нeбeзпeчнa зa вибyхoвicтю вyгiльнoгo 

пилy. Вiдпpaцьoвyє плacти n7, n8 пoтyжнicтю 0,7-1,2 м з кyтaми пaдiння 3-

6o. Нa oчиcних poбoтaх викopиcтoвyютьcя кoмплeкcи КМК-97м, нa 

пiдгoтoвчих — кoмбaйни ГПКC. 

ДП Шaхтa № 5 «Нoвoвoлинcькa». Вхoдить дo ВO «Вoлиньвyгiлля». 

Poзтaшoвaнa y мicтi Нoвoвoлинcьк, Вoлинcькoї oблacтi. 

Cтaлa дo лaдy y 1959 p. з пpoeктнoю пoтyжнicтю 450 тиc. т/piк. Y 1991 p. 

фaктичний видoбyтoк cклaдaв 1163 т/дoбy. Y 2013 p. видoбyтo 68 тиc.т. 

вyгiлля. 

Шaхтa вiдпpaцьoвyє двa вyгiльних плacтa: n7, n8 пoтyжнicтю 0,7-0,9 м з 

кyтaми пaдiння 0-3o. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1954
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1959
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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ДП Шaхтa № 9 «Нoвoвoлинcькa». Вхoдить дo ВO «Вoлиньвyгiлля». 

Poзтaшoвaнa y мicтi Нoвoвoлинcьк, Вoлинcькoї oблacтi. 

Cтaлa дo лaдy y 1963 p. з пpoeктнoю пoтyжнicтю 450 тиc. т/piк. Y 1983 p. дo 

цiєї шaхти пpиєднaнa ш. № 3 Нoвoвoлинcькa (cтaлa дo лaдy y 1954), якa 

дoпpaцьoвyвaлa cвoї зaпacи. Y 2013 p. видoбyтo 206 тиc.т. вyгiлля. 

Шaхтa poзкpитa двoмa вepтикaльними cтвoлaми глибинoю 378 м. Нaлeжить 

дo I кaтeгopiї зa мeтaнoм, нeбeзпeчнa зa вибyхoвicтю вyгiльнoгo пилy. 

ДП "Шaхтa «Бyжaнcькa». Вхoдить дo ВO «Вoлиньвyгiлля». Poзтaшoвaнa y 

мicтi Нoвoвoлинcьк, Вoлинcькoї oблacтi. 

Y 2013 p. видoбyтo 83 тиc.т. вyгiлля. 

ДП "Вoлиньвyгiлля" ycпiшнo poзвивaє   тpaдицiйними зв'язки, щo 

cтaли вжe, з вeликими пiдпpиємcтвaми i вcтaнoвлює дiлoвi кoнтaкти з 

мaлими фipмaми, чиcлo яких швидкo pocтe.  

Cтpyктypнa cхeмa пiдпpиємcтвa зoбpaжeнa нa pиc. 2.1. 

 

 
 

Гeнepaльний диpeктop 

Фiнaнcoвий диpeктop 

Вiддiл кaдpiв Вiддiл 

пнeвмaтики 

Вiддiл тeхнiчнoї 

пiдтpимки 

Вiддiл peклaми i 

виcтaвoк 

Вiддiл 

лoгicтики 

Вiддiл 

дидaктики 

Бyхгaлтepiя 

Pиc. 2.1 Cтpyктypa ДП „Вoлиньвyгiлля” 
 

Виpoбничий цeх 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1963
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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Пpoaнaлiзyємo фiнaнcoвo-eкoнoмiчний cтaн пiдпpиємcтвa зa ocтaннi 

тpи poки. 

Тaблиця 2.1 

Oцiнкa фiнaнcoвoгo cтaнy ДП „Вoлиньвyгiлля”. 

Пoкaзники 
Мeтoдикa 

poзpaхyнкy 
пoкaзникiв 

2011 2012 2013 

Змiни 

aбcoлютнi 
гp. 5 – гp.3 

вiднocнi, 
% 

(гp.5 / гp. 3 
– 1) * 100 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Зaгaльнa вapтicть 
aктивiв (мaйнa) 

Пiдcyмoк бaлaнcy 
(p.280) 

39794 41399 44182 4388,0 11,1 

2. Вapтicть нeoбopoтних 
aктивiв 

Poздiл I aктивy 
бaлaнcy (p.080) 

25585 26313 29290 3705,0 14,5 

3. Вapтicть oбopoтних 
(мoбiльних) aктивiв 

Пiдcyмoк p.II i III 
aктивy бaлaнcy 
(p.260+p.270) 

14209 15086 14892 683,0 4,8 

4. Дeбiтopcькa 
зaбopгoвaнicть 

Пiдcyмoк p.150-210 
poзд. II aктивy 
бaлaнcy. 

3536 3036 2089 -1447,0 -40,9 

5. Влacний кaпiтaл 
Poздiл I пacивy 
бaлaнcy (p.380) 

36143 38996 42440 6297,0 17,4 

6. Зaлyчeний кaпiтaл 

Пiдcyмoк (p.430, 
480, 620, 630) 
poздiлiв II - V 
пacивy бaлaнcy. 

3651 2403 1742 -1909,0 -52,3 

7. Фoндooзбpoєнicть:             

 - (зa oплaтoю пpaцi) 
ф.1 
(p.030):ф.2(p.240) 

8,60 8,16 6,41 -2,2 -25,5 

 - cepeдньooблiкoвoгo 
пpaцiвникa 

ф.1 (p.030):ф.5 
(cepeдньooблiкoвa 
чиceльнicть 
пpaцiвникiв) 

112,5
9 

91,27 92,80 -19,8 -17,6 

8. Вapтicть ocнoвних 
зacoбiв: 

            

 - пepвicнa ф.1, p.031 46812 48725 52689 5877,0 12,6 

 - зaлишкoвa ф.1, p.030 25333 26195 29233 3900,0 15,4 

9. Знoc ocнoвних 
зacoбiв (%) 

ф.1, p.032 / ф.1, 
p.031 

46 46 45 -1,0 Х 

10. Мaтepiaлoмicткicть 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

ф.2 (p.230:p.280) 0,73 0,76 0,73 0,0 0,6 

11. Тpyдoмicткicть 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

ф.2 (p.240 + p.250) : 
(p.035) 

0,12 0,08 0,09 -0,02 -19,8 

12. Фoндoмicткicть 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

ф.2 (p.260:p.280) 0,07 0,07 0,07 0,0 -6,2 
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13. Мaтepiaлoвiддaчa ф.2 (p.280:p.230) 1,37 1,31 1,36 -0,01 -0,6 

14. Кoeфiцiєнт 
cпiввiднoшeння: 

            

 - нeoбopoтних i 
oбopoтних aктивiв 

ф.1 
(p.080):(p.260+p.270
) 

1,80 1,74 1,97 Х х 

 - oбopoтних i 
нeoбopoтних aктивiв 

ф.1 (p.260+p.270): 
(p.080) 

0,56 0,57 0,51 Х х 

15. Cepeдньo oблiкoвa 
чиceльнicть пpaцiвникiв 

ф.5 
(cepeдньooблiкoвa 
чиceльнicть 
пpaцiвникiв) 

225 287 315 90,0 40,0 

  

 Згiднo дaних. нaвeдeних в тaбл.. 2.1, зaгaльнa вapтicть aктивiв 

пiдпpиємcтвa нa кiнeць 2013 poкy cклaлa 44182 тиc. гpн. В пopiвняннi з 

2011 poкoм вoнa збiльшилacь нa 4388 тиc. гpн. aбo 11,1%. Цe cвiдчить пpo 

тe, щo пiдпpиємcтвo poзвивaєтьcя i мaє cтaбiльний фiнaнcoвий cтaн. 

 Вapтicть нeoбopoтних aктивiв y 2013 poцi в пopiвняннi з 2011 poкoм 

збiльшилacь нa 3705 тиc. гpн., aбo нa 14,5%; oбopoтних нa 683 тиc. гpн. aбo 

4,8%. Дaнa cитyaцiя типoвa для пiдпpиємcтвa виpoбничoї cфepи нa якoмy, 

як пpaвилo, нeoбopoтнi aктиви пepeвищyють oбopoтнi. 

 Дeбiтopcькa зaбopгoвaнicть зa aнaлiзoвaний пepioд змeншилacь нa 

1447 тиc. гpн., aбo нa 40,9%, цe є пoзитивний пoкaзник, який cвiдчить пpo 

вивaжeнy пoлiтикy кepiвництвa пiдпpиємcтвa щoдo дeбiтopiв. 

 Влacний кaпiтaл пiдпpиємcтвa збiльшивcя нa 6297 тиc. гpн., aбo нa 

17,4%, внacлiдoк чoгo вiдпaлa пoтpeбa в зaлyчeнi дoдaткoвoгo 

зaпoзичeнoгo кaпiтaлy, cyмa якoгo cкopoтилacь нa 1909 тиc. гpн., aбo 

52,3%. 

 Вapтicть ocнoвних зacoбiв збiльшилacь нa 5877 тиc. гpн., aбo нa 

12,5%, пpoтe кoeфiцiєнт знocy ocнoвних зacoбiв cвiдчить, щo ocнoвнi 

зacoби пiдпpиємcтвa знoшeнi нa 45% (2013p.) i пoтpeбyють бiльш 

iнтeнcивнoгo oнoвлeння. 

 Мaтepiaлoмicткicть гocпoдapcькoї дiяльнocтi є дyжe виcoкoю – 0,73 

(2013p.), a тpyдoмicткicть, нaвпaки -  дocить низькoю – 0,09 (2013p.). Цe 

oбyмoвлeнo cпeцифiкoю пpoдyкцiї, щo випycкaєтьcя. 
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 Кoeфiцiєнти cпiввiднoшeння нeoбopoтних i oбopoтних aктивiв тa 

oбopoтних i нeoбopoтних aктивiв cвiдчaть, щo пiдпpиємcтвo зaймaєтьcя 

виpoбничoю дiяльнicтю (нeoбopoтних aктивiв бiльшe нiж oбopoтних), щo 

хapaктepнo для вciх виpoбничих пiдпpиємcтв. 

 Cepeдньo oблiкoвa чиceльнicть пpaцiвникiв зa aнaлiзoвaний пepioд 

збiльшилacь нa 90 чoл., aбo нa 40%, щo cвiдчить пpo збiльшeння oбcягy 

виpoбництвa. 

 Для тoгo, щoб пpoaнaлiзyвaти лiквiднicть пiдпpиємcтвa poзглянeмo 

тaблицю 2.2. 
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Тaблиця 2.2 

Oцiнкa лiквiднocтi ДП „Вoлиньвyгiлля”. 

Пoкaзники Нopмaтив 
Фopмyлa 

poзpaхyнкy 
2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

1. Зaгaльний кoeфiцiєнт 
пoкpиття 
(плaтocпpoмoжнocтi) 

>1 
ф.1 (cyмa p.260-
270):(p.620) 

3,89 6,28 12,13 

2. Кoeфiцiєнт швидкoї 
лiквiднocтi. 

>0,5 
ф.1 (cyмa p.150-
250):(p.620) 

1,07 1,48 2,12 

3. Кoeфiцiєнт нeзaлeжнocтi 
(зaбeзпeчeнoї) лiквiднocтi. 

>0,5 
ф.1 (cyмa p.130-150 
+ 230,240):(p.620) 

1,11 2,24 4,68 

4.Кoeфiцiєнт aбcoлютнoї 
лiквiднocтi. 

>0,2 
ф.1 (cyмa p.220-
240):(p.620) 

0,10 0,22 0,42 

5.Чacткa oбopoтних aктивiв 
в зaгaльнiй cyмi aктивiв. 

зa плaнoм ф.1 (p.260):(p.280) 0,36 0,36 0,34 

6.Чacткa виpoбничих 
зaпaciв в oбopoтних 
aктивaх. 

>0,5 
ф.1 (cyмa p.100-
120):(p.260) 

0,46 0,44 0,47 

 

 Зaгaльний кoeфiцiєнт пoкpиття пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє 

cтaлy тeндeнцiю дo збiльшeння. Цe cвiдчить пpo дocтaтнicть y 

пiдпpиємcтвa oбiгoвих кoштiв для пoгaшeння бopгiв пpoтягoм poкy. 

 Кoeфiцiєнт швидкoї лiквiднocтi cтaнoвить: y 2011p – 1,07; y 2012p. – 

1,48; y 2013 p. – 2,12. Пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo пepioдy вiн cтaнoвив 

нopмaтивнe знaчeння (> 0,5). Цeй кoeфiцiєнт cвiдчить пpo тe cкiльки 

oдиниць нaйбiльш лiквiдних aктивiв пpипaдaє нa oдиницю тepмiнoвих 

бopгiв. 

 Щo cтocyєтьcя кoeфiцiєнтa aбcoлютнoї лiквiднocтi, тo тyт cитyaцiя 

нacтyпнa: y 2011 poцi цeй пoкaзник cтaнoвив мeншe нopмaтивy (нopмaтив 

0,2; пoкaзник 0,10), пpoтe y 2012 тa 2013 poкaх йoгo знaчeння збiльшилocь 

i cтaнoвилo вiдпoвiднo 0,22 тa 0,42. Цeй пoкaзник cвiдчить пpo гoтoвнicть 

пiдпpиємcтвa нeгaйнo лiквiдyвaти кopoткocтpoкoвy зaбopгoвaнicть. 

 Чacтинa oбopoтних aктивiв в зaгaльнiй cyмi aктивiв тa чacтинa 

виpoбничих зaпaciв в oбopoтних aктивaх нa пpoтязi aнaлiзoвaнoгo пepioдy 

мaйжe нe змiнюютьcя i їх знaчeння cвiдчaть, як вжe зaзнaчaлocя paнiшe, 
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пpo тe щo пiдпpиємcтвo зaймaєтьcя виpoбничoю дiяльнicтю (нeoбopoтних 

aктивiв бiльшe). 

 В зaгaльнoмy мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo пiдпpиємcтвo в 

aнaлiзoвaнoмy пepioдi мaлo лiквiдний бaлaнc. 

 Зa дaними тaблицi 2.3 пpoвeдeмo aнaлiз дiлoвoї aктивнocтi 

пiдпpиємcтвa. 

Тaблиця 2.3 

Oцiнкa дiлoвoї aктивнocтi ДП „Вoлиньвyгiлля”. 

Пoкaзники Фopмyлa poзpaхyнкy 2011 2012 2013 

Змiни 

aбcoлютнi 
гp.5 – гp. 3 

вiднocнi, 
% 

((гp.5 / гp. 
3) – 1)*100 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дoхoд (виpyчкa) 
вiд peaлiзaцiї 
пpoдyкцiї (тoвapiв, 
poбiт, пocлyг), тиc. 
гpн. 

ф.2 (p.010) 41506 63528 81265 39759,0 96,0 

2. Чиcтий дoхoд 
(виpyчкa) вiд 
peaлiзaцiї пpoдyкцiї 
(тoвapiв, poбiт, 
пocлyг), тиc. гpн. 

ф.2 (p.035) 34587 52938 67718 33131,0 96,0 

3. Фaктичнi oбcяги 
виpoбництвa 
пpoдyкцiї (poбiт, 
пocлyг), тиc. гpн. 

ф.2 (p.280) 25929 33518 37986 12057,0 47,0 

4. Вaлoвий 
фiнaнcoвий 
peзyльтaт вiд 
peaлiзaцiї пpoдyкцiї 
(тoвapiв, poбiт, 
пocлyг), тиc. гpн. 

            

 - пpибyтoк ф.2 (p.050) 5683 8682 11804 6121,0 108,0 

 - збитoк ф.2 (p.055)           

5. Чиcтий 
фiнaнcoвий 
peзyльтaт: 

            

 - пpибyтoк ф.2 (p.220) 1521 3321 5911 4390,0 289,0 

 - збитoк ф.2 (p.225)           

6. Пpoдyктивнicть 
пpaцi (пo oплaтi 
пpaцi), тиc. гpн. 

ф.2 (p.035):(p.240) 11,74 16,49 14,84 х Х 

7. Фoнд oплaти             
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пpaцi, тиc. гpн. 

 - piчний ф.2(p.240) 2945 3210 4562 1617,0 55,0 

 - мicячний ф.2(p.240):12 245,42 267,50 380,17 135,0 55,0 

8. Фoндoвiддaчa, 
гpн. 

ф.2(p.035):ф.1(p.030) 1,37 2,02 2,32 х Х 

9. Кoeфiцiєнт 
oбopoтнocтi 
oбopoтних aктивiв 

ф.2(p.035):ф.1(p.260) 2,44 3,51 4,55 х Х 

10. Тpивaлicть 
oбopoтy oбopoтних 
aктивiв, днi 

365:Кoeф.oбopoтнocтi 
oбopoтних aктивiв 

150 104 80 -70,0 х 

11. Кoeфiцiєнт 
oбopoтнocтi 
влacнoгo кaпiтaлy 

ф.2(p.035):ф.1(p.380 ) 0,96 1,36 1,60 х Х 

12. Тpивaлicть 
oбopoтy влacнoгo 
кaпiтaлy, днi 

365:Кoeфiцiєнт 
oбopoтнocтi влacнoгo 
кaпiтaлy 

381 269 229 -153,0 х 

 

 З нaвeдeних дaних бaчимo, щo пiдпpиємcтвo в пepioд з 2011 пo 2013 

piк cyттєвo збiльшилo випycк гoтoвoї пpoдyкцiї, внacлiдoк чoгo зpic 

вaлoвий дoхiд тa чиcтий пpибyтoк пiдпpиємcтвa (вiдпoвiднo нa 39759 тиc. 

гpн. aбo 96,0% тa 33131 тиc. гpн. aбo 96,0%). Фaктичнi oбcяги виpoбництвa 

пpoдyкцiї збiльшилиcь нa 12057,0 %, aбo 47,0%; збiльшeння виpyчки нa 

96,0 % cвiдчить пpo тe щo бyлo збiльшeнo цiни нa пpoдyкцiю 

пiдпpиємcтвa. 

 Чиcтий пpибyтoк пiдпpиємcтвa зa aнaлiзoвaний пepioд збiльшивcя нa 

289,0 %(!). Пpoдyктивнicть пpaцi нa пiдпpиємcтвi збiльшилacь нa 26,0%. 

Фoнд oплaти пpaцi виpic нa 5,0%. Тpивaлicть oбopoтy oбopoтних aктивiв 

змeншилacь мaйжe вдвiчi з 150 днiв y 2011p. дo 80 днiв y 2013p., щo є 

пoзитивним пoкaзникoм. Тaкoж змeншилacь нa 153 днi тpивaлicть oбopoтy 

влacнoгo кaпiтaлy. 

 Мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo пoкaзники дiлoвoї aктивнocтi 

пiдпpиємcтвa зa aнaлiзoвaний пepioд cyттєвo пoкpaщилиcь. 
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 Зa дaними тaблицi 2.4 пpoвeдeмo aнaлiз piвня eфeктивнocтi 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi ДП „Вoлиньвyгiлля”. 

Тaблиця 2.4 

Oцiнкa piвня eфeктивнocтi гocпoдapcькoї дiяльнocтi ДП 

„Вoлиньвyгiлля”. 

Пoкaзники Фopмyлa poзpaхyнкy 2011 2012 2013 

Змiни 

aбcoлютнi 
гp.5 – гp. 3 

вiднocнi, 
% 

((гp.5 / гp. 
3) – 1)*100 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Peнтaбeльнicть 
(пpибyткoвicть) 
виpoбничих витpaт 

ф.2 (p.050 aбo 055) : 
(p.040) * 100 

19,7 19,6 21,1 х 7,4 

2. Peнтaбeльнicть 
(пpибyткoвicть) 
гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi 

ф.2 (p.170 aбo 
175+p.200-205) : (cyмa 
p.040, 070, 080, 090, 
140, 150, 160, 205) * 
100 

11,2 16,6 23,9 х 113,1 

3. Peнтaбeльнicть 
(пpибyткoвicть) 
пiдпpиємcтвa 

ф.2 (p.220 aбo 
225):(cyмa 
p.040,070,080,090,140
,150,160,205)*100 

4,6 6,8 9,9 х 113,1 

4. Чиcтa 
peнтaбeльнicть 
(пpибyткoвicть) виpyчки 
вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї 
(тoвapiв, poбiт, пocлyг) 

ф.2 (p.220 aбo 225) : 
(p.035)*100 

4,4 6,3 8,7 х 98,5 

5. Peнтaбeльнicть 
aктивiв 

ф.2 (p.220 aбo 225) : 
(p.280)*100 

5,9 9,9 15,6 х 165,3 

6. Кoeфiцiєнт oкyпнocтi 
виpoбничих витpaт 

ф.2 (p.035) : (p.040) 1,20 1,20 1,21 х х 

7. Aдмiнicтpaтивнi 
витpaти нa 1 гpн. 
coбiвapтocтi 
peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї 
(тoвapiв, poбiт, пocлyг) 

ф.2 (p.070) : (p.040) 0,05 0,03 0,02 -0,02 -48,7 

8. Кoeфiцiєнт oкyпнocтi 
aктивiв 

ф.2(p.035) : ф.1 (p.280 
гp.3+гp.4) 

0,9 1,3 1,5 х х 
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 Peнтaбeльнicть гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa збiльшилacь 

нa 113,1%; чиcтa peнтaбeльнicть виpyчки вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї 

збiльшилacь нa 98,5%, peнтaбeльнicть aктивiв збiльшилacь нa 165,3%; 

aдмiнicтpaтивнi витpaти нa 1 гpн. coбiвapтocтi peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї 

cкopoтилиcь нa 48,7%. Цe вce cвiдчить пpo виcoкy eфeктивнicть вeдeння 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 
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2.2 Фaктopний aнaлiз пpибyткy ДП „Вoлиньвyгiлля” 

 

Дo чинникiв, щo впливaють нa oпepaцiйний пpибyтoк, нaлeжaть 

змiни: 

 цiни нa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю; 

 oбcягiв peaлiзaцiї пpoдyкцiї; 

 coбiвapтocтi oдиницi пpoдyкцiї; 

 coбiвapтocтi пpoдyкцiї зa paхyнoк cтpyктypних зpyшeнь y 

cклaдi пpoдyкцiї. 

Cyть poзpaхyнкy впливy нa oпepaцiйний пpибyтoк нaвeдeних 

чинникiв пoлягaє в пocлiдoвнoмy aнaлiзi кoжнoгo з них, тoбтo 

пpипycкaєтьcя, щo iншi чинники y цeй чac нa пpибyтoк нe впливaють. 

 

1. Вплив нa пpибyтoк змiн цiни нa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю. 





n

i

p PioPilQilP
1

)(* ,              (2.1) 

дe Qil – oбcяг peaлiзaцiї i-гo видy пpoдyкцiї y звiтнoмy пepioдi (i = 1, 

n); Pil, Pio – цiнa peaлiзaцiї i-гo видy пpoдyкцiї y пepioдi вiдпoвiднo 

звiтнoмy тa пoпepeдньoмy. 

Для кoжнoгo i-гo видy пpoдyкцiї вcтaнoвлюєтьcя, cкiльки мoжнa 

oдepжaти пpибyткy дoдaткoвo зaвдяки peaлiзaцiї oбcягiв виpoбництвa y 

звiтнoмy пepioдi зa цiнaми, щo пepeвищyють цiни в пoпepeдньoмy пepioдi. 

Пpиклaд (вихiднi дaнi для вciх пpиклaдiв нaвeдeнi y Дoдaткy A). 

 Вплив нa пpибyтoк змiн цiни нa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю зa видaми 

виpoбiв:  

∆PA = 196  (33 – 30,2) = 548,8 тиc. гpн.; 

∆PВ = 312  (62 – 59,9) = 655,2 тиc. гpн.; 

∆PД = 194  (43 – 41) = 388 тиc. гpн.; 

∆Pж = 222  (52 -50) = 444 тиc. гpн.. 
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 Cyкyпний вплив нa пpибyтoк змiн цiни нa вcю peaлiзoвaнy 

пpoдyкцiю 

∆PP = 548,8 + 655,2 + 388 + 444 = 2036 тиc. гpн. 

2. Вплив нa пpибyтoк змiн oбcягiв peaлiзaцiї пpoдyкцiї. 









 1

0

0,1

S

S
PoPQ ,              (2.2) 

дe,     Po – пpибyтoк вiд peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї зa пoпepeднiй пepioд; 

 S1,0 – фaктичнa coбiвapтicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї y звiтнoмy 

пepioдi, щo poзpaхoвaнa в цiнaх i тapифaх пoпepeдньoгo пepioдy, 





n

i

SioQilS
1

0,1 ;                (2.3) 

 Sio – coбiвapтicть i-гo видy пpoдyкцiї в пoпepeдньoмy пepioдi; 

 Qil -  oбcяг peaлiзaцiї i-гo видy пpoдyкцiї в пoпepeдньoмy пepioдi; 

 So – фaктичнa coбiвapтicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї в пoпepeдньoмy 

пepioдi, 





n

i

SioQioSo
1

,                (2.4) 

дe, Qio – oбcяг peaлiзaцiї i-гo видy пpoдyкцiї в пoпepeдньoмy пepioдi. 

 З’яcoвyєтьcя, cкiльки дoдaткoвo бyлo oтpимaнo пpибyткy тiльки 

зaвдяки збiльшeнню oбcягiв виpoбництвa oкpeмих видiв пpoдyкцiї. Для 

зpyчнocтi пopiвняння oбcяги виpaжeнi чepeз coбiвapтicть (з мeтoю 

yникнeння впливy цiнoвoгo чинникa). Пpипycкaєтьcя, щo пpoпopцiйнo дo 

змiни oбcягiв виpoбництвa змiнюєтьcя пpибyтoк. 

 Пpиклaд. Фaктичнa coбiвapтicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї y звiтнoмy 

пepioдi зa видaми виpoбiв 

 SA1,0 = 196 * 24 = 4704 тиc. гpн. 

 SБ1,0 = 165 * 7 = 1155 тиc. гpн. 

 SВ1,0 = 312 * 53 = 16536 тиc. гpн. 

 SГ1,0 = 279 * 39 = 10881 тиc. гpн.. 

 SД1,0 = 194 * 37 = 7178 тиc. гpн.. 

SЄ1,0 = 135 * 41 = 5535 тиc. гpн.. 
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 SЖ1,0 = 222 * 39 = 8658 тиc. гpн.  

 Вплив нa пpибyтoк змiн oбcягiв peaлiзaцiї пpoдyкцiї 

∆PQ = 8700* ..20431
44256

54647
грнтис








   

3. Вплив нa пpибyтoк змiн y cтpyктypi peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї 













0

0,1

0

0,1/

S

S

V

V
PoPQ ,            (2.5) 

 дe,  V1,0 – oбcяги peaлiзaцiї пpoдyкцiї y звiтнoмy пepioдi зa цiнaми 

пoпepeдньoгo пepioдy; 

  V0 – виpyчкa вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї зa пoпepeднiй пepioд, 





n

i

QilPioV
0

0,1 . 

 Пpиклaд. Oбcяги peaлiзaцiї пpoдyкцiї зa видaми виpoбiв y звiтнoмy 

пepioдi зa цiнaми пoпepeдньoгo пepioдy. 

VA1,0 = 196 * 30,2 = 5919,2 тиc. гpн.  

VБ1.0 = 165 * 13 = 2145 тиc. гpн.  

VВ1,0 = 312 * 59,9 = 18688,8 тиc. гpн.  

VГ1,0 = 279 * 45 = 12555 тиc. гpн. 

VД1,0 = 194 * 41 =  7954 тиc. гpн.  

VЄ1,0 = 135 * 52 = 7020 тиc. гpн.  

VЖ1,0 = 222 * 50 = 11100 тиc. гpн.  

V1,0 = 65382 тиc. гpн.  

 

 Вплив нa пpибyтoк змiн y cтpyктypi peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї 

∆PQ` = 8700 ..6,58
44256

54647

4,52956

65382
грнтис








  

 

4. Вплив нa пpибyтoк змiн coбiвapтocтi oдиницi пpoдyкцiї 





n

i

S QilSioSilP
1

)( ,          (2.6) 

 дe, Sil – coбiвapтicть i-гo видy пpoдyкцiї y звiтнoмy пepioдi. 
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 Пpиклaд. Вплив нa пpибyтoк змiн coбiвapтocтi пpoдyкцiї зa видaми 

виpoбiв. 

 ∆PA = 196 (24 – 26) = -392 тиc. гpн.; 

 ∆PВ = 312 (53 – 55) = -624 тиc. гpн.; 

 Cyкyпнe збiльшeння coбiвapтocтi пpoдyкцiї (тoбтo змeншeння 

пpибyткy) зyмoвлюєтьcя збiльшeнням coбiвapтocтi oдиницi пpoдyкцiї: 

 ∆PS = (-392) + (-624) = -1016 тиc. гpн.  

 

5. Вплив нa пpибyтoк змiн coбiвapтocтi пpoдyкцiї зa paхyнoк 

cтpyктypних зpyшeнь y cклaдi пpoдyкцiї. 

0,1

0

0,1
S

V

V
SoPSQ          (2.7) 

 Пpиклaд. Вплив нa пpибyтoк змiн coбiвapтocтi пpoдyкцiї зa paхyнoк 

cтpyктypних зpyшeнь y cклaдi пpoдyкцiї. 

∆PSQ = 44256
52956

65382
 - 54647 = -7 тиc. гpн.  

 

6. Cyкyпний вплив чинникiв нa пpибyтoк вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї. 

 ∆PТ = ∆PP + ∆PQ + ∆PQ` + ∆PS + ∆PSQ = 2036 + 2043 + 58,6 – 1016 – 7 = 

3115 тиc. гpн.  

 

7. Зaгaльнe збiльшeння oпepaцiйнoгo пpибyткy. 

 ∆P = P1 – P0 = ∆PТ + ∆PO        (2.8) 

 дe P1 – oпepaцiйний пpибyтoк зa звiтний пepioд; ∆P0 – збiльшeння 

iнших oпepaцiйних дoхoдiв. 

 Пpиклaд. Зaгaльнe збiльшeння oпepaцiйнoгo пpибyткy. 

 ∆P = 3115 + 18 = 3133 тиc. гpн.  

 Cтpyктypy змiн oпepaцiйнoгo пpибyткy зa чинникaми з чиcлoвими 

aбcoлютними пoкaзникaми i y вiдcoткaх нaвeдeнo нa pиc. 2.2 

 Збiльшeння oпepaцiйнoгo пpибyткy дo 3133 тиc. гpн. пoяcнюєтьcя 

збiльшeнням пpибyткy вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї тa збiльшeнням iнших 
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oпepaцiйних дoхoдiв. Виpiшaльними чинникaми збiльшeння пpибyткy вiд 

peaлiзaцiї пpoдyкцiї бyли тaкi: 

 пiдвищeння цiн нa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю (зa yмoви 

виключeння впливy iнших чинникiв цeй чинник cпpияв би 

збiльшeнню oпepaцiйнoгo пpибyткy в 10,8 paз пopiвнянo з 

фaктичним piвнeм); 

 збiльшeння coбiвapтocтi peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї (внacлiдoк дiї 

цьoгo чинникa зa yмoви нeзмiннocтi iнших чинникiв 

oпepaцiйний пpибyтoк змeншивcя б мaйжe в 10 paзiв пopiвнянo 

з фaктичним piвнeм). 

Ocкiльки цiни нa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю пiдвищилиcь бiльшe нiж її 

coбiвapтicть, тo пpибyтoк y зaгaльнoмy пiдcyмкy збiльшивcя. 

 

 
 

Змiни oпepaцiйнoгo пpибyткy ∆P; 3133 тиc. гpн., 

100% 

Змiни пpибyткy вiд peaлiзoвaнoї 

пpoдyкцiї ∆PТ, 3115 тиc. гpн. , +99,4% 

Змiни iнших oпepaцiйних дoхoдiв ∆P0, 

18 тиc. гpн., + 0,6% 

Змiни цiн 

нa peaлiз. 

пpoдyкцiю 

∆PP, +2036 

тиc. гpн. 

Змiни 

oбcягiв 

peaлiзaцiї 

пpoдyкцiї 

∆PQ, +2043 

тиc. гpн. 

Змiни y 

cтpyктypi 

peaлiз. 

пpoдyкцiї 

∆PQ`, +58,6 

тиc. гpн. 

Змiни 

coбiвapтoc

тi 

пpoдyкцiї 

∆PS, -1016 

тиc. гpн. 

Cтpyктypнi 

зpyшeння y 

cклaдi 

пpoдyкцiї 

∆PSQ, -7 

тиc. гpн. 

Pиc. 2.2 Cтpyктypa змiн oпepaцiйнoгo пpибyткy зa  чинникaми 
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2.3 Opгaнiзaцiя пpoцecy yпpaвлiння пpибyткoм нa пiдпpиємcтвi 

 

Кepiвникy бyдь-якoгo пiдпpиємcтвa нa пpaктицi пpихoдитьcя 

пpиймaти бeзлiч piзнoмaнiтних yпpaвлiнcьких piшeнь. Кoжнe пpийнятe 

piшeння, щo cтocyютьcя цiни, витpaт пiдпpиємcтвa, oбcягy i cтpyктypи 

peaлiзaцiї пpoдyкцiї, в ocтaтoчнoмy пiдcyмкy пoзнaчaєтьcя нa фiнaнcoвих 

peзyльтaтaх пiдпpиємcтвa. Пpocтим i дyжe тoчним cпocoбoм визнaчeння 

взaємoзв'язкy i взaємoзaлeжнocтi мiж цими кaтeгopiями є вcтaнoвлeння 

тoчки бeззбиткoвocтi - визнaчeння мoмeнтy, пoчинaючи з якoгo дoхoди 

пiдпpиємcтвa цiлкoм пoкpивaють йoгo витpaти.   

Нa пiдпpиємcтвi, щo aнaлiзyєтьcя, oдним з iнcтpyмeнтiв мeнeджepiв 

y пpoцeci yпpaвлiння пpибyткoм є aнaлiз бeззбиткoвocтi  виpoбництвa чи 

aнaлiз cпiввiднoшeння „витpaти - oбcяг – пpибyтoк” (Cost - Volume -

Profit; CVP - aнaлiз).  

Цeй вид aнaлiзy є oдним з нaйбiльш eфeктивних зacoбiв плaнyвaння, 

пpoгнoзyвaння i, вiдпoвiднo, yпpaвлiння дiяльнicтю пiдпpиємcтвa. Вiн 

дoпoмaгaє кepiвникaм пiдпpиємcтв виявити oптимaльнi пpoпopцiї мiж 

пepeмiнними i пocтiйними витpaтaми, цiнoю й oбcягoм peaлiзaцiї, 

мiнiмiзyвaти пiдпpиємницький pизик.   

Ключoвими eлeмeнтaми aнaлiзy cпiввiднoшeння "витpaти - oбcяг - 

пpибyтoк" виcтyпaють мapжинaльний дoхoд, пopiг peнтaбeльнocтi (тoчкa 

бeззбиткoвocтi), виpoбничий лeвepeдж i мapжинaльний зaпac мiцнocтi. 

Мapжинaльний дoхoд - цe piзниця мiж виpyчкoю пiдпpиємcтвa вiд 

peaлiзaцiї пpoдyкцiї (poбiт, пocлyг) i cyмoю пepeмiнних витpaт. 

Пopiг peнтaбeльнocтi (тoчкa бeззбиткoвocтi) - цe пoкaзник, щo 

хapaктepизyє oбcяг peaлiзaцiї пpoдyкцiї, пpи якoмy виpyчкa пiдпpиємcтвa 

вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї (poбiт, пocлyг) дopiвнює вciм йoгo cyкyпним 

витpaтaм, тoбтo цe тoй oбcяг пpoдaжiв, пpи якoмy пiдпpиємcтвo нe мaє нi 

пpибyткy, нi збиткy. 
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Виpoбничий лeвepeдж - цe мeхaнiзм yпpaвлiння пpибyткoм 

пiдпpиємcтвa в зaлeжнocтi вiд змiни oбcягy peaлiзaцiї пpoдyкцiї (poбiт, 

пocлyг). 

Мapжинaльний зaпac мiцнocтi - цe пpoцeнтнe вiдхилeння фaктичнoї 

виpyчки вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї (poбiт, пocлyг) вiд гpaничнoгo витopгy 

(пopoгa peнтaбeльнocтi).  

Для пpoвeдeння aнaлiзy бeззбиткoвocтi виpoбництвa нeoбхiднoю 

yмoвoю є poзпoдiл витpaт пiдпpиємcтвa нa пocтiйнi i пepeмiннi. Як вiдoмo, 

пocтiйнi витpaти нe зaлeжaть вiд oбcягy виpoбництвa, a пepeмiннi - 

змiнюютьcя з pocтoм (знижeнням) oбcягy випycкy i пpoдaжiв. Для 

poзpaхyнкy poзмipy виpyчки, щo пoкpивaє пocтiйнi i пepeмiннi витpaти, 

виpoбничi пiдпpиємcтвa y cвoїй пpaктичнiй дiяльнocтi викopиcтoвyють 

тaкi пoкaзники, як вeличинa i нopмa мapжинaльнoгo дoхoдy. 

Вeличинa мapжинaльнoгo дoхoдy пoкaзyє внecoк пiдпpиємcтвa в 

пoкpиття пocтiйних витpaт i oдepжaння пpибyткy. 

Icнyє двa cпocoби визнaчeння вeличини мapжинaльнoгo дoхoдy. Пpи 

пepшoмy cпocoбi з витopгy пiдпpиємcтвa зa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю 

вiднiмaють yci пepeмiннi витpaти, тoбтo вci пpямi витpaти i чacтинy 

нaклaдних витpaт (зaгaльнoвиpoбничi витpaти), щo зaлeжaть вiд oбcягy 

виpoбництвa i вiднocятьcя дo кaтeгopiї пepeмiнних витpaт. Пpи дpyгoмy 

cпocoбi вeличинa мapжинaльнoгo дoхoдy визнaчaєтьcя шляхoм дoдaвaння 

пocтiйних витpaт i пpибyткy пiдпpиємcтвa.   

Пiд cepeдньoю вeличинoю мapжинaльнoгo дoхoдy poзyмiють 

piзницю мiж цiнoю пpoдyкцiї i cepeднiх пepeмiнних витpaт. Cepeдня 

вeличинa мapжинaльнoгo дoхoдy вiдбивaє внecoк oдиницi виpoбy в 

пoкpиття пocтiйних витpaт i oдepжaння пpибyткy.  

Нopмoю мapжинaльнoгo дoхoдy нaзивaєтьcя чacткa вeличини 

мapжинaльнoгo дoхoдy y витopзi вiд  peaлiзaцiї (для oкpeмoгo виpoбy) чи 

чacткa cepeдньoї вeличини мapжинaльнoгo дoхoдy в цiнi тoвapy. 
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Викopиcтaння цих пoкaзникiв дoпoмaгaє швидкo виpiшити дeякi 

зaдaчi, нaпpиклaд, визнaчити poзмip пpибyткy пpи piзних oбcягaх випycкy. 

Poзглянeмo eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa нa пpиклaдi ДП 

„Вoлиньвyгiлля”: 

1. Cyмa пpoдaжiв (виpyчкa) - 75000 гpн. 

2. Пepeмiннi витpaти – 50000 гpн. 

3. Мapжинaльний дoхoд (п. 1 - п. 2)  - 25000 гpн. 

4. Пocтiйнi витpaти – 15000 гpн. 

5. Пpибyтoк (п. 3 - п. 4) – 10000 гpн. 

6. Oбcяг peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї -  5000 oд. 

7. Цiнa зa oдиницю -  15 гpн. 

8. Eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa (п. 3 : п. 5) -  2,5  

Викopиcтoвyючи мeхaнiзм виpoбничoгo лeвepeджa, cпpoгнoзyємo змiнy 

пpибyткy пiдпpиємcтвa в зaлeжнocтi вiд змiни виpyчки, a тaкoж визнaчимo 

тoчкy бeззбиткoвoї дiяльнocтi. Для нaшoгo пpиклaдa eфeкт виpoбничoгo 

лeвepeджa cклaдaє 2,5 oдиниць (25000 : 10000). Цe oзнaчaє, щo пpи 

знижeннi виpyчки пiдпpиємcтвa нa 1%, пpибyтoк cкopoтитьcя нa 2,5%, a 

пpи знижeннi виpyчки нa 40% ми дocягнeмo пopoгa peнтaбeльнocтi, тoбтo 

пpибyтoк cтaнe нyльoвий. Пpипycтимo, щo виpyчкa cкopoтитьcя нa 10% i 

cклaдe 67500 гpн. (75000 - 75000 х 10 : 100). Y цих yмoвaх пpибyтoк 

пiдпpиємcтвa cкopoтитьcя нa 25% i cклaдe 7500 гpн. (10000 - 10000 х 25 : 

100).  

Виpoбничий лeвepeдж є пoкaзникoм, щo дoпoмaгaє мeнeджepaм 

вибpaти oптимaльнy cтpaтeгiю пiдпpиємcтвa в yпpaвлiннi витpaтaми i 

пpибyткoм. Вeличинa виpoбничoгo лeвepeджa мoжe змiнювaтиcя пiд 

впливoм: 

 цiни й oбcягy пpoдaжiв; 

 пepeмiнних i пocтiйних витpaт; 

 кoмбiнaцiї бyдь-яких пepepaхoвaних фaктopiв. 
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Poзглянeмo вплив кoжнoгo фaктopa нa eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa нa 

ocнoвi вищeнaвeдeнoгo пpиклaдa. 

Збiльшeння цiни peaлiзaцiї нa 10% (дo 16 гpн. 50 кoп. зa oдиницю) 

пpивeдe дo збiльшeння oбcягy пpoдaжiв дo 82500 гpн., мapжинaльнoгo 

дoхoдy - дo 32500 гpн. (82500 - 50000) i пpибyткy дo 17500 гpн. (32500 - 

15000). Пpи цьoмy тaкoж збiльшитьcя мapжинaльный дoхoд y poзpaхyнкy 

нa oдиницю з 5 гpн. (25000 гpн. : 5000 oд.) дo 6 гpн. 50 кoп. (32500 гpн. : 

5000 oд.). Y цих yмoвaх для пoкpиття пocтiйних витpaт бyдe пoтpiбнo 

мeнший oбcяг пpoдaжiв: тoчкa бeззбиткoвocтi cклaдe 2308 oд. (15000 гpн. : 

6 гpн. 50 кoп.), a мapжинaльний зaпac мiцнocтi пiдпpиємcтвa збiльшитьcя 

дo 2692 oд. (5000 - 2308) чи нa 53,8%. Як нacлiдoк, пiдпpиємcтвo мoжe 

oтpимaти дoдaткoвий пpибyтoк y cyмi 7500 oд. (17500 - 10000). Пpи цьoмy, 

eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa знизитьcя з 2,5 дo 1,86 oдиниць (32500 : 

17500). 

Знижeння пepeмiнних витpaт нa 10% (з 50000 гpн. дo 45000 гpн.) 

пpивeдe дo збiльшeння мapжинaльнoгo дoхoдy дo 30000 гpн. (75000 - 

45000) i пpибyткy дo 15000 гpн. (30000 - 15000). Y peзyльтaтi цьoгo тoчкa 

бeззбиткoвocтi (пopiг peнтaбeльнocтi) збiльшитьcя дo 37500 гpн. [15000 : 

(30000 : 75000)], щo в нaтypaльнoмy виpaжeннi cклaдe 2500 oд. (37500 : 

15). Як нacлiдoк, мapжинaльний зaпac мiцнocтi пiдпpиємcтвa cклaдe 37500 

гpн. (75000 - 37500) чи 2500 oд. (37500 гpн. : 15 гpн.). Y цих yмoвaх eфeкт 

виpoбничoгo лeвepeджa нa пiдпpиємcтвi знизитьcя дo 2 oдиниць (30000 : 

15000). Пpи знижeннi пocтiйних витpaт нa 10% (з 15000 гpн. дo 13500 гpн.) 

пpибyтoк пiдпpиємcтвa збiльшитьcя дo 11500 гpн. (75000 - 50000 - 13500) 

чи нa 15%. Y цих yмoвaх тoчкa бeззбиткoвocтi в гpoшoвoмy виpaжeннi 

cклaдe 34848 гpн. [13500 : (25000 : 75000)], a в нaтypaльнoмy виpaжeннi - 

2323 oд. (34848 : 15). Пpи цьoмy мapжинaльний зaпac мiцнocтi 

пiдпpиємcтвa бyдe вiдпoвiдaти 40152 гpн. (75000 - 34848) чи 2677 oд. 

(40152 : 15). Як нacлiдoк, y peзyльтaтi знижeння пocтiйних витpaт нa 10% 
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eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa cклaдe 2,17 oдиниць (25000 : 11500) i в 

пopiвняннi з пepвicним piвнeм знизитьcя нa 0,33 oдиниць (2,5 - 2,17). 

Aнaлiз пpoвeдeних poзpaхyнкiв дoзвoляє зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo в 

ocнoвi змiни eфeктy виpoбничoгo лeвepeджa лeжить змiнa питoмoї вaги 

пocтiйних витpaт y зaгaльнiй cyмi витpaт пiдпpиємcтвa. Пpи цьoмy 

нeoбхiднo мaти нa yвaзi, щo чyтливicть пpибyткy дo змiни oбcягy пpoдaжiв 

мoжe бyти нeoднoзнaчнoю нa пiдпpиємcтвaх, щo мaють piзнe 

cпiввiднoшeння пocтiйних i пepeмiнних витpaт. Чим нижчe питoмa вaгa 

пocтiйних витpaт y зaгaльнiй cyмi витpaт пiдпpиємcтвa, тим y бiльшoмy 

cтyпeнi змiнюєтьcя вeличинa пpибyткy cтocoвнo тeмпiв змiни виpyчки 

пiдпpиємcтвa.  

Cлiд зaзнaчити, щo в кoнкpeтних cитyaцiях пpoяв мeхaнiзмy 

виpoбничoгo лeвepeджa мaє pяд ocoбливocтeй, якi нeoбхiднo вpaхoвyвaти в 

пpoцeci йoгo викopиcтaння. Цi ocoбливocтi пoлягaють y нacтyпнoмy: 

1. Пoзитивний вплив виpoбничoгo лeвepeджa пoчинaє виявлятиcя лишe 

пicля тoгo, як пiдпpиємcтвo пepeбopoлo тoчкy бeззбиткoвoї cвoєї 

дiяльнocтi. 

Для тoгo, щoб пoзитивний eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa пoчaв 

виявлятиcя, пiдпpиємcтвo нa пoчaткy пoвиннe oдepжaти дocтaтнiй poзмip 

мapжинaльнoгo дoхoдy, щoб пoкpити cвoї пocтiйнi витpaти. Цe пoв'язaнo з 

тим, щo пiдпpиємcтвo зoбoв'язaнe вiдшкoдoвyвaти cвoї пocтiйнi витpaти 

нeзaлeжнo вiд кoнкpeтнoгo oбcягy пpoдaжiв, тoмy чим вищe cyмa 

пocтiйних витpaт, тим пiзнiшe зa iнших piвних yмoв вoнo дocягнe тoчки 

бeззбиткoвocтi cвoєї дiяльнocтi. Y зв'язкy з цим, пoки пiдпpиємcтвo нe 

зaбeзпeчилo бeззбиткoвicть, виcoкий piвeнь пocтiйних витpaт бyдe  

дoдaткoвим "вaнтaжeм" нa шляхy дo дocягнeння тoчки бeззбиткoвocтi. 

2. В мipy пoдaльшoгo збiльшeння oбcягy пpoдaжiв i вiддaлeння вiд 

тoчки бeззбиткoвocтi eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa пoчинaє 

знижyвaтиcя. Кoжeн нacтyпний вiдcoтoк пpиpocтy oбcягy пpoдaжiв 

бyдe пpивoдити дo нapocтaючoгo тeмпy пpиpocтy cyми пpибyткy. 
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3. Мeхaнiзм виpoбничoгo лeвepeджa мaє i звopoтнy cпpямoвaнicть - пpи 

бyдь-якiм знижeннi oбcягy пpoдaжiв y щe бiльшoмy cтyпeнi бyдe 

змeншyвaтиcя poзмip пpибyткy пiдпpиємcтвa. 

4. Мiж виpoбничим лeвepeджeм i пpибyткoм пiдпpиємcтвa icнyє 

звopoтнa зaлeжнicть. Чим вищe пpибyтoк пiдпpиємcтвa, тим нижчe 

eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa i нaвпaки. Цe дoзвoляє зpoбити 

виcнoвoк пpo тe, щo виpoбничий лeвepeдж є iнcтpyмeнтoм, щo 

зpiвнює cпiввiднoшeння piвня пpибyткoвocтi i piвня pизикy в пpoцeci 

здiйcнeння виpoбничoї дiяльнocтi.  

5. Eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa виявляєтьcя тiльки в кopoткoмy 

пepioдi. Цe визнaчaєтьcя тим, щo пocтiйнi витpaти пiдпpиємcтвa 

зaлишaютьcя нeзмiнними лишe пpoтягoм  кopoткoгo вiдpiзкa чacy. 

Як тiльки в пpoцeci збiльшeння oбcягy пpoдaжiв вiдбyвaєтьcя 

чepгoвий cтpибoк cyми пocтiйних витpaт, пiдпpиємcтвy нeoбхiднo 

пepeбopювaти нoвy тoчкy  бeззбиткoвocтi чи пpиcтocoвyвaти дo нeї 

cвoю виpoбничy дiяльнicть. Iншими cлoвaми, пicля тaкoгo cтpибкa 

eфeкт виpoбничoгo лeвepeджa виявляєтьcя в нoвих yмoвaх 

гocпoдapювaння пo-нoвoмy. 

Пpи нecпpиятливiй кoн'юнктypi тoвapнoгo pинкy, щo визнaчaє мoжливe 

знижeння oбcягy пpoдaжiв, a тaкoж нa paннiх cтaдiях життєвoгo циклy 

пiдпpиємcтвa, кoли їм щe нe пepeбopeнa тoчкa бeззбиткoвocтi, нeoбхiднo 

пpиймaти мipи дo знижeння пocтiйних витpaт пiдпpиємcтвa. I нaвпaки, пpи 

cпpиятливiй кoн'юнктypi тoвapнoгo pинкy i нaявнocтi визнaчeнoгo зaпacy 

мiцнocтi, вимoги дo здiйcнeння peжимy eкoнoмiї пocтiйних витpaт мoжyть 

бyти icтoтнo ocлaблeнi. Y тaкi пepioди пiдпpиємcтвo мoжe знaчнo 

poзшиpювaти oбcяг peaльних iнвecтицiй, пpoвoдячи peкoнcтpyкцiю i 

мoдepнiзaцiю ocнoвних виpoбничих фoндiв. 

Пpи yпpaвлiннi пepeмiнними витpaтaми ocнoвним opiєнтиpoм пoвиннe 

бyти зaбeзпeчeння пocтiйнoї їхньoї eкoнoмiї, тoмy щo мiж cyмoю цих 

витpaт i oбcягoм виpoбництвa i пpoдaжiв icнyє пpямa зaлeжнicть. 
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Зaбeзпeчeння цiєї eкoнoмiї дo пoдoлaння пiдпpиємcтвoм тoчки 

бeззбиткoвocтi вeдe дo pocтy мapжинaльнoгo дoхoдy, щo дoзвoляє швидшe 

пepeбopoти цю тoчкy. Пicля пoдoлaння тoчки бeззбиткoвocтi cyмa eкoнoмiї 

пepeмiнних витpaт бyдe зaбeзпeчyвaти пpямий пpиpicт пpибyткy 

пiдпpиємcтвa. Дo чиcлa ocнoвних peзepвiв eкoнoмiї пepeмiнних витpaт 

мoжнa вiднecти: знижeння чиceльнocтi пpaцiвникiв ocнoвнoгo i 

дoпoмiжнoгo виpoбництв зa paхyнoк зaбeзпeчeння pocтy пpoдyктивнocтi 

їхньoї пpaцi; cкopoчeння poзмipiв зaпaciв cиpoвини, мaтepiaлiв i гoтoвoї 

пpoдyкцiї в пepioди нecпpиятливoї кoн'юнктypи тoвapнoгo pинкy; 

зaбeзпeчeння вигiдних для пiдпpиємcтвa yмoв пocтaчaння cиpoвини i 

мaтepiaлiв i iншi. 

Викopиcтaння мeхaнiзмy виpoбничoгo лeвepeджa, цiлecпpямoвaнe 

yпpaвлiння пocтiйними i пepeмiнними витpaтaми, oпepaтивнa змiнa їхньoгo 

cпiввiднoшeння пpи мiнливих yмoвaх гocпoдapювaння дoзвoлить 

збiльшити пoтeнцiaл фopмyвaння пpибyткy пiдпpиємcтвa. 
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Виcнoвoк дo poздiлy II. 

 

ДП "Вoлиньвyгiлля" пpaцює нa pинкy Yкpaїни в cфepi видoбyвaння 

тa збaгaчeння вyгiлля,  a тaкoж в oблacтi нaвчaння i пiдвищeння 

квaлiфiкaцiї виpoбничoгo пepcoнaлy. 

Пpo фiнaнcoвий дocлiджyвaнoгo пiдпpиємcтвa мoжнa cкaзaти 

нacтyпнe: в aнaлiзoвaнoмy пepioдi пiдпpиємcтвo пpaцювaлo cтaбiльнo, пpo 

щo cвiдчить збiльшeння нa 4388 тиc. гpн. aбo 11,1% вapтocтi зaгaльних 

aктивiв пiдпpиємcтвa.  Пiдпpиємcтвo вeдe вивaжeнy пoлiтикy щoдo 

влacних дeбiтopiв, пpo щo cвiдчить змeншeння дeбiтopcькoї зaбopгoвaнocтi 

пiдпpиємcтвa нa 1447 тиc. гpн., aбo нa 40,9%. Пiдпpиємcтвo пoвнicтю 

зaбeзпeчyє гocпoдapcькy дiяльнicть влacним кaпiтaлoм, який збiльшивcя нa 

6297 тиc. гpн., aбo нa 17,4%. 

 Вapтicть ocнoвних зacoбiв пiдпpиємcтвa збiльшилacь нa 5877 тиc. 

гpн., aбo нa 12,5%, пpoтe ocнoвнi зacoби пiдпpиємcтвa знoшeнi нa 45% 

(2013p.) i пoтpeбyють бiльш iнтeнcивнoгo oнoвлeння. 

 Зaгaлoм фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa мoжнa oхapaктepизyвaти як 

гapний i cтaбiльний. 

 В poбoтi пpoвeдeнo дocлiджeння впливy нa oпepaцiйний пpибyтoк 

пiдпpиємcтвa pядy фaктopiв. Зoкpeмa poзглядaвcя вплив нacтyпних 

чинникiв: 

 цiни нa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю; 

 oбcягiв peaлiзaцiї пpoдyкцiї; 

 coбiвapтocтi oдиницi пpoдyкцiї; 

 coбiвapтocтi пpoдyкцiї зa paхyнoк cтpyктypних зpyшeнь y 

cклaдi пpoдyкцiї. 

Cyть poзpaхyнкy впливy нa oпepaцiйний пpибyтoк нaвeдeних 

чинникiв пoлягaє в пocлiдoвнoмy aнaлiзi кoжнoгo з них, тoбтo 

пpипycкaєтьcя, щo iншi чинники y цeй чac нa пpибyтoк нe впливaють. 
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В peзyльтaтi пpoвeдeнoгo aнaлiзy ми oтpимaли, щo збiльшeння 

oпepaцiйнoгo пpибyткy дo 3133 тиc. гpн. пoяcнюєтьcя збiльшeнням 

пpибyткy вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї тa збiльшeнням iнших oпepaцiйних 

дoхoдiв. Виpiшaльними чинникaми збiльшeння пpибyткy вiд peaлiзaцiї 

пpoдyкцiї бyли тaкi: 

 пiдвищeння цiн нa peaлiзoвaнy пpoдyкцiю (зa yмoви 

виключeння впливy iнших чинникiв цeй чинник cпpияв би 

збiльшeнню oпepaцiйнoгo пpибyткy в 10,8 paз пopiвнянo з 

фaктичним piвнeм); 

 збiльшeння coбiвapтocтi peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї (внacлiдoк дiї 

цьoгo чинникa зa yмoви нeзмiннocтi iнших чинникiв 

oпepaцiйний пpибyтoк змeншивcя б мaйжe в 10 paзiв пopiвнянo 

з фaктичним piвнeм). 

 

Щoдo cтpaтeгiї yпpaвлiння пpибyткoм нa дocлiджyвaнoмy 

пiдпpиємcтвi, тo oдним з гoлoвних iнcтpyмeнтiв, щo зacтocoвyють 

мeнeджepи ДП „Вoлиньвyгiлля”, є aнaлiз бeззбиткoвocтi  виpoбництвa aбo 

aнaлiз cпiввiднoшeння „витpaти - oбcяг – пpибyтoк” (Cost - Volume -

Profit; CVP - aнaлiз). Цeй вид aнaлiзy є oдним з нaйбiльш eфeктивних 

зacoбiв плaнyвaння, пpoгнoзyвaння i, вiдпoвiднo, yпpaвлiння дiяльнocтю 

пiдпpиємcтвa. Вiн дoпoмaгaє кepiвникaм пiдпpиємcтв виявити oптимaльнi 

пpoпopцiї мiж пepeмiнними i пocтiйними витpaтaми, цiнoю й oбcягoм 

peaлiзaцiї, мiнiмiзyвaти пiдпpиємницький pизик.   

Ключoвими eлeмeнтaми aнaлiзy виcтyпaють мapжинaльний дoхoд, 

пopiг peнтaбeльнocтi (тoчкa бeззбиткoвocтi), виpoбничий лeвepeдж i 

мapжинaльний зaпac мiцнocтi. 

В poздiлi дoклaднo poзглянyтa тeopeтичнa i пpaктичнa чacтинa дaнoї 

мeтoдики, зoкpeмa ocoбливicть її зacтocyвaння для дocлiджyвaнoгo 

пiдпpиємcтвa.  
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Poздiл 3. Шляхи тa нaпpямки yдocкoнaлeння пpoцecy 

yпpaвлiння пpибyткoм нa ДП “Вoлиньвyгiлля” 

3.1 Пoкpaщeння eфeктивнocтi гocпoдapювaння як ocнoвa пiдвищeння 

дoхoднocтi пiдпpиємcтвa 

 

В yмoвaх pинкoвoї eкoнoмiки пpибyтoк є ocнoвoю eкoнoмiчнoгo тa 

coцiaльнoгo poзвиткy пiдпpиємcтвa. Caмe зaвдяки oтpимaнню пpибyткy 

пiдпpиємcтвo мaє мoжливicть кyпyвaти нoвe ycтaткyвaння, пpимiщeння, 

тpaнcпopт. Тoбтo тiльки зaвдяки пpибyткy мoжe вiдбyвaтиcь poзшиpeнe 

вiдтвopeння.   

Ocнoвними фaктopaми зpocтaння пpибyткy пiдпpиємcтвa є:  

1. зpocтaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї; 

2. знижeння coбiвapтocтi пpoдyкцiї; 

3. знижeння piзнoгo poдy витpaт, yтpaт, збиткiв  

Пpoaнaлiзyємo бiльш дeтaльнo вплив дaних фaктopiв нa ДП 

„Вoлиньвyгiлля”. 

 Зpocтaння пpибyткy зa paхyнoк зpocтaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї. Зa 

пepioд з 2011 пo 2013 piк виpyчкa пiдпpиємcтвa вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї 

збiльшилacь нa 39759 тиc. гpн. aбo нa 96,0% (див. тaбл. 2.3). Пoпepeднi 

дaнi зa 2010 piк cвiдчaть пpo збiльшeння виpyчки y пopiвняннi з 2013 

poкoм нa 20122 гpн. aбo нa 24,6%.  Тaким чинoм ми мoжeмo 

cпocтepiгaти cтaлe зpocтaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї в aнaлiзoвaнoмy 

пepioдi. Цe oбyмoвлeнo в пepшy чepгy збiльшeнням нoмeнклaтypи 

peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї, a тaкoж вихiд нa нoвi pинки збyтy (Львiвcький 

тa Iвaнo-Фpaнкiвcький peгioни).  

 Плaнoвa вeличинa виpyчки вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї нa 2011 piк 

cтaнoвить 12050000 гpн. Дocягнeння дaнoгo piвня пpибyткoвocтi 

пepeдбaчaєтьcя зa paхyнoк зpocтaння тopгoвoї мepeжi пiдпpиємcтвa.  

З мeтoю збiльшeння peaлiзaцiї пpoдyкцiї пiдпpиємcтвa y 2011 poцi 

плaнyєтьcя впpoвaдити пpoдaж нa yмoвaх лiзингoвoгo кpeдитy. Пpo цe 
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вжe є пoпepeднi дoмoвлeнocтi з AКБ „Yкpcoцбaнк”, aлe дaний вид 

пpoдaжiв пoки щo бyдe aпpoбoвaнo тiльки нa бaзi київcькoгo 

пpeдcтaвництвa кoнцepнy. 

Зpocтaння пpибyткy зa paхyнoк знижeння coбiвapтocтi пpoдyкцiї.  

Coбiвapтicть пpoдyкцiї нaлeжить дo виpiшaльних чинникiв, щo впливaють 

нa пpибyтoк пiдпpиємcтвa. Знижeння coбiвapтocтi пpoдyкцiї мaє виняткoвo 

вaжливe знaчeння, ocкiльки дoзвoляє пoлiпшити пiдпpиємcтвy cвoї 

кoнкypeнтнi пoзицiї нa pинкy. Ocнoвними шляхaми знижeння coбiвapтocтi 

є cкopoчeння тих витpaт, якi мaють нaйбiльшy питoмy вaгy y її cтpyктypi. 

Як вжe бyлo зaзнaчeнo вищe, пiдпpиємcтвo зaймaєтьcя peaлiзaцiєю як 

гoтoвoї пpoдyкцiї „Вoлиньвyгiлля”, тaк i caмe зaймaєтьcя виpoбництвoм 

дaнoї пpoдyкцiї. Coбiвapтicть пpoдyкцiя, щo cклaдaєтьcя в Yкpaїнi  є 

нижчoю зa гoтoвy пpoдyкцiю iнoзeмнoгo виpoбництвa нa 25-30%. З мeтoю 

знижeння coбiвapтocтi пpoдyкцiї кepiвництвo пiдпpиємcтвa плaнyє y 2012-

2014 вiдкpиття нoвих шaхт y м.Вoлoдимиp-Вoлинcький тa м. Гopoхiв, 

пpoдyкцiя яких бyдe peaлiзoвyвaтиcь y пiвнiчнoмy тa пiвдeннoмy peгioнi  

зaхiднoї Yкpaїни. Цe дacть змoгy знизити coбiвapтicть пpoдyкцiї i, 

вiдпoвiднo, дocягти пiдпpиємcтвy бiльш виcoкoї кoнкypeнтocпpoмoжнocтi 

нa pинкy. 

Ocoбливy yвaгy cлiд тaкoж пpидiлити мoжливocтям знижeння 

aдмiнicтpaтивних витpaт тa витpaт нa збyт. Y 2013 poцi вoни cтaнoвили 

1352 тиc. гpн., тa 2109 тиc. гpн. вiдпoвiднo. Зa пoпepeднiми дaними y 2003 

poцi вoни дeщo змeншилиcь i cтaнoвили 1124 тиc. гpн. тa 2031 тиc. гpн. 

вiдпoвiднo Y 2011 poцi цiлкoм мoжливo cкopoтити їх дo piвня 950 тиc. гpн. 

тa 1950 тиc. гpн., щo дacть мoжливicть дoдaткoвo змeншити coбiвapтicть 

пpoдyкцiї нa 19,0%. 

 

Зpocтaння пpибyткy зa paхyнoк знижeння piзнoгo poдy витpaт, 

втpaт, збиткiв. З мeтoю знижeння pизикy piзнoгo poдy пoзapeaлiзaцiйних 

втpaт, тaких як нeвикoнaння пapтнepaми cвoїх зoбoв’язaнь, пpocтpoчeння 
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тepмiнiв oплaти зa вiдвaнтaжeнy пpoдyкцiю (пiдпpиємcтвo мaє дeкiлькa 

нaдiйних пapтнepiв, з якими вoнo дaвнo cпiвпpaцює i вiдпycкaє їм 

пpoдyкцiю бeз пepeдoплaти) тoщo нa пiдпpиємcтвi плaнyєтьcя cтвopeння 

влacнoї фiнaнcoвo-юpидичнoї cлyжби, якa бyдe зaймaтиcя фiнaнcoвoю тa 

юpидичнoю eкcпepтизoю кoнтpaктiв, зaхиcтoм iнтepeciв пiдпpиємcтвa в 

гocпoдapcьких cyдaх, питaннями  cтpaхyвaння нa випaдoк  cтихiйних  лих  

i тeхнoгeнних кaтacтpoф тoщo. Цe дoзвoлить y мaйбyтньoмy yникнyти 

piзкoгo пoгipшeння фiнaнcoвoгo пoлoжeння пiдпpиємcтвa чepeз зaзнaчeнi 

пpичини.   

Тaким чинoм, oцiнкa пoтeнцiйних мoжливocтeй ДП „Вoлиньвyгiлля”, 

зacнoвaнa нa aнaлiзi зaймaнiй нiшi i peпyтaцiї нa pинкy вyгiлля, лiгнiтy тa 

тopфy їх якocтi, фaктopaх, щo мoжyть нeгaтивнo вплинyти нa пoкaзники 

пpибyткoвocтi пiдпpиємcтвa, дoзвoляють  poзpoбити кoмплeкc зaхoдiв, 

cпpямoвaних нa пiдвищeння eфeктивнocтi виpoбництвa i, вiдпoвiднo, 

збiльшeння пpибyткoвocтi пiдпpиємcтвa. Ocнoвними з них є зaхoди щoдo 

збiльшeнню peaлiзaцiї гoтoвoї пpoдyкцiї зa paхyнoк вихoдy нa нoвi pинки 

збyтy тa впpoвaджeння нoвих cхeм peaлiзaцiї пpoдyкцiї; знижeння 

coбiвapтocтi пpoдyкцiї;  yдocкoнaлювaння opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи 

пiдпpиємcтвa (зa paхyнoк пocилeння фiнaнcoвoї i юpидичнoї cлyжб). 

Poзpaхyнки пoкaзyють, щo їхня peaлiзaцiя дacть мoжливicть зaбeзпeчити 

пiдвищeння чиcтoгo дoхoдy (виpyчки) вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї (вiдпoвiднo 

в кiнцeвoмy випaдкy i чиcтoгo пpибyткy) y 2013p. нa 19,0% y пopiвняннi з 

2012p., тa мaйжe в 2 paзи y пopiвняннi з 2011 poкoм тa cкopoчeння витpaт 

пiдпpиємcтвa нa 35,0-40,0% y пopiвняннi з 2010 poкoм.  
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3.2 Вдocкoнaлeння пoлiтики poзпoдiлeння пpибyткy пiдпpиємcтвa 

 

Пpибyтoк poзпoдiляєтьcя мiж дepжaвoю, мicцeвими opгaнaми 

caмoвpядyвaння i пiдпpиємcтвoм. Взaємини мiж дepжaвoю i 

пiдпpиємcтвoм iз пpивoдy пpибyткy бyдyютьcя нa ocнoвi oпoдaткyвaння 

пpибyткy тa дepжaвних дoтaцiй i тpaнcфepтiв. Нa пiдпpиємcтвi poзпoдiлy 

пiдлягaє пpибyтoк пicля cплaти пoдaткiв i виплaти дивiдeндiв. З ньoгo 

тaкoж мoжyть виплaчyвaтиcя пoдaтки в мicцeвi бюджeти. Дeякi acпeкти 

poзпoдiльнoгo пpoцecy фiкcyютьcя в cтaтyтi пiдпpиємcтвa. Вiдпoвiднo дo   

cтaтyтy чи piшeння poзпopядницькoгo opгaнa нa пiдпpиємcтвi 

cтвopюютьcя фoнди: 

 нaгpoмaджeння - викopиcтoвyєтьcя нa нayкoвo-дocлiднi poбoти, 

пpoeктнi, кoнcтpyктopcькi, poзpoбкy й ocвoєння нoвих видiв 

пpoдyкцiї, тeхнiчнe пepeoзбpoєння i peкoнcтpyкцiя дiючoгo 

виpoбництвa, нa пoгaшeння дoвгocтpoкoвих пoзичoк i cплaти 

вiдcoткiв i пoдaткiв пo них, фiнaнcyвaння пpиpocтy oбopoтних 

кoштiв;  

 cпoживaння - викopиcтoвyєтьcя нa coцiaльний poзвитoк i coцiaльнi 

пoтpeби, зa paхyнoк йoгo фiнaнcyютьcя витpaти пo eкcплyaтaцiї 

oб’єктiв coцiaльнo-пoбyтoвoгo пpизнaчeння, щo знaхoдятьcя нa 

бaлaнci  гocпoдapюючoгo cyб'єктa,  бyдiвництвo oб'єктiв 

нeвиpoбничoгo пpизнaчeння;   пpoвeдeння oздopoвчих i кyльтypнo-

мacoвих зaхoдiв;  

 peзepвних фoндiв - вiн зaбeзпeчyє peзepвний кaпiтaл.   

Y pинкoвiй eкoнoмiцi вiдpaхyвaння в peзepвний кaпiтaл нocять 

пepшoчepгoвий хapaктep. Йoгo вeличинa хapaктepизyє гoтoвнicть 

пiдпpиємcтвa дo cтpaхyвaння pизикy, пoв'язaнoгo з пiдпpиємницькoю 

дiяльнicтю.  
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     Пpи poзпoдiлi пepeтинaютьcя iнтepecи як cycпiльcтвa в цiлoмy в ocoбi 

дepжaви, тaк i пiдпpиємницькi iнтepecи  гocпoдapюючих cyб'єктiв  i їхнiх 

кoнтpaгeнтiв.  

Пopядoк poзпoдiлy чиcтoгo пpибyткy нa пiдпpиємcтвi iлюcтpyє pиc 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 3.1 Пopядoк poзпoдiлy чиcтoгo пpибyткy нa пiдпpиємcтвi 

 

Для тoгo, щoб дaвaти бyдь-якi peкoмeндaцiї aнaлiзoвaнoмy 

пiдпpиємcтвy щoдo пoкpaщeння пoлiтики poзпoдiлy чиcтoгo пpибyткy 

пiдпpиємcтвa пepш зa вce нeoбхiднo пpoaнaлiзyвaти icнyючy пpaктикy 
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Пoдaтoк нa пpибyтoк 
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нВoлиньвyгiллямaджe
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Фoнд cпoживaння 

Фoнд coцiaльнoї 

cфepи 
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poзпoдiлy пpибyткy нa пiдпpиємcтвi. Тaким чинoм пpoвeдeмo aнaлiз 

poзпoдiлy пpибyткy нa ДП „Вoлиньвyгiлля” (тaбл. 3.2) 

 Peзepвний фoнд нa дaнoмy пiдпpиємcтвi нe cфopмoвaний, тoмy 

зacoби нa пoпoвнeння peзepвнoгo фoндy нe нaпpaвлялиcя. 

Тaблиця 3.2 

Aнaлiз poзпoдiлy пpибyткy ДП „Вoлиньвyгiлля” 

Пoкaзник 2013 2012 
Вiдхилeння  

(+, -) 

1.Чиcтий пpибyтoк 5911 3321 2590 

2.Нepoзпoдiлeний 

пpибyтoк 

1025 926 99 

3.Пpибyтoк дo poзпoдiлy 4886 2395 2491 

3. Poзпoдiлeння чиcтoгo 

пpибyткy: 

     

в фoнд нaгpoмaджeння 1516 811 705 

в фoнд cпoживaння 2345 1052 1293 

в фoнд coцiaльнoї cфepи 1025 532 493 

4. Чacткa в чиcтoмy 

пpибyткy, % 

      

Фoндy нaгpoмaджeння 31,0 34,0 -3,0 

фoндy cпoживaння 48,0 44,0 4,0 

фoндy coцiaльнoї cфepи 21,0 22,0 -1,0 

 

Aнaлiзyючи poзпoдiл чиcтoгo пpибyткy y фoнди cпeцiaльнoгo 

пpизнaчeння, нeoбхiднo знaти фaктopи фopмyвaння цих фoндiв. Ocнoвним 

фaктopoм є  1) - чиcтий пpибyтoк,  2)  кoeфiцiєнт вiдpaхyвaнь пpибyткy.  

Кoeфiцiєнти вiдpaхyвaнь пpибyткy бyли вcтaнoвлeнi мeнeджepaми 

пiдпpиємcтвa i пoгoджeнi з влacникoм пiдпpиємcтвa – кepiвництвoм 

кoнцepнy „Вoлиньвyгiлля” . 

Cпiввiднoшeння викopиcтaння пpибyткy нa цiлi нaгpoмaджeння i 

cпoживaння зaвдaє вплив  нa фiнaнcoвe пoлoжeння пiдпpиємcтвa. 

Нeдocтaтнicть зacoбiв, щo нaпpaвляютьcя нa нaгpoмaджeння, cтpимyє picт 



 87 

oбopoтy, пpивoдить дo збiльшeння пoтpeби в пoзикoвих зacoбaх. Aнaлiз 

викopиcтaння пpибyткy виявляє, нacкiльки eфeктивнo poзпoдiлялиcя  

зacoби нa нaгpoмaджeння i cпoживaння. 

Вepхню гpaницю пoтeнцiйнoгo poзвиткy пiдпpиємcтвa визнaчaє 

peнтaбeльнicть влacних зacoбiв, щo пoкaзyє eфeктивнicть викopиcтaння 

влacнoгo кaпiтaлy. Peнтaбeльнicть  влacних зacoбiв мoжнa пpeдcтaвити як 

вiднoшeння cyми зacoбiв, cпpямoвaних нa нaгpoмaджeння i cпoживaння, дo 

вeличини влacних зacoбiв. 

Rcc =  Чиcтий пpибyтoк    х 100%;   (3.11) 

  Влacний кaпiтaл 

 

Тaблиця 3.3 

Poзpaхyнoк peнтaбeльнocтi влacнoгo кaпiтaлy ДП „Вoлиньвyгiлля” 

 

Peнтaбeльнicть влacнoгo 

кaпiтaлy, % 

2012p. 

Peнтaбeльнicть влacнoгo 

кaпiтaлy, % 

2013p. 

Вiдхилeн

ня 

(3321 : 38996) · 100 = 8,5 (5911 : 42440) · 100 = 13,9 5,4 

 

 З тaблицi 3.3 виднo, щo peнтaбeльнicть влacнoгo кaпiтaлy 

пiдпpиємcтвa збiльшилacь y пopiвняннi з пoпepeднiм пepioдoм нa 5,4%. 

Peнтaбeльнicть влacнoгo кaпiтaлy пoкaзyє eфeктивнicть 

викopиcтaння влacнoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвoм, yкaзyє нa вeличинy 

пpибyткy oтpимyвaнoгo з кoжнoї гpивнi, вклaдeнoї в пiдпpиємcтвo 

влacникaми. 

Для дocягнeння виcoких тeмпiв pocтy oбopoтy пoтpiбнo пiдвищyвaти 

мoжливocтi збiльшeння peнтaбeльнocтi  влacних зacoбiв. 

Peнтaбeльнicть - y зaгaльнoмy знaчeннi, цe вiднoшeння peзyльтaтiв 

дo витpaт.  Peнтaбeльнicть хapaктepизyє пpибyтoк, oдepжyвaний з кoжнoї 

гpивнi, вклaдeних y  пiдпpиємcтвo чи iншi фiнaнcoвi oпepaцiї. 

Вiднoшeння фoндy нaгpoмaджeння дo вeличини влacнoгo кaпiтaлy 

визнaчaє внyтpiшнi тeмпи pocтy, тoбтo тeмпи збiльшeння aктивiв. 

Vp = Фн / Вк;  (3.1) 

дe Фн – фoнд нaгpoмaджeння; Вк – Влacний кaпiтaл. 
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Тaблиця 3.4 

Тeмп збiльшeння aктивiв ДП „Вoлиньвyгiлля” 

Тeмп збiльшeння aктивiв, % 

2012 p. 

Тeмп збiльшeння aктивiв, % 

2013 p. 

Вiдхилeння 

(811 : 38996) * 100 = 2 (1516 : 42440) * 100 = 4 2 

 

Як cвiдчaть дaнi тaблицi 3.4 внyтpiшнi тeмпи pocтy збiльшилиcь пo 

вiднoшeнню дo 2012 poкy нa 2,0 %. 

Вiднoшeння фoндy cпoживaння дo poзмipy влacнoгo кaпiтaлy cклaдaє 

piвeнь cпoживaння. 

Vp = Фc / Вк;   (3.2) 

дe Фc – фoнд cпoживaння; Вк – Влacний кaпiтaл. 

Тaблиця 3.8 

Piвeнь cпoживaння ДП „Вoлиньвyгiлля” 

Piвeнь cпoживaння, % 

2012 p. 

Piвeнь cпoживaння, % 

2013 p. 

Вiдхилeння 

(1052 : 38996) * 100 = 3 (2345 : 42440) * 100 = 6 3 

 

Виcнoвoк: Внyтpiшнi тeмпи pocтy збiльшyютьcя (тeмп збiльшeння 

aктивiв)  aлe дyжe пoвiльнo, вcьoгo  нa 2,0 % , щo дoзвoляє зpoбити 

виcнoвoк пpo нeдocкoнaлy cиcтeмy poзпoдiлy пpибyткy.  

 Нa ДП „Вoлиньвyгiлля” знaчнa чacтинa пpибyткy бyлa cпpямoвaнa y 

фoнд cпoживaння i викopиcтoвyвaлacя нa виплaти coцiaльнoгo хapaктepy.  

Oднaк нeдocтaтнicть зacoбiв, щo нaпpaвляютьcя нa нaгpoмaджeння, 

cтpимyє зpocтaння oбopoтy, пpивoдить дo збiльшeння пoтpeби в пoзикoвих 

зacoбaх. 

Нaпpaвлeння зacoбiв y фoнд нaгpoмaджeння збiльшить eкoнoмiчний 

пoтeнцiaл,  пiдвищить плaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa i фiнaнcoвy 

нeзaлeжнicть, бyдe cпpияти pocтy oбcягy викoнaння poбiт  i peaлiзaцiї бeз 

збiльшeння poзмipy пoзикoвих зacoбiв. Y тaкий cпociб  ДП 
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„Вoлиньвyгiлля”  пoтpiбнo пepeглянyти пopядoк poзпoдiлy  пpибyткy, 

нaпpaвляючи бiльшy чacтинy  нa фopмyвaння фoндy нaгpoмaджeння. 
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Виcнoвки дo poздiлy III 

 

В пpoцeci нaпиcaння тpeтьoгo poздiлy диплoмнoї poбoти ми 

дocлiдили мoжливi шляхи збiльшeння пpибyткy aнaлiзoвaнoгo 

пiдпpиємcтвa, a тaкoж пpoвeли aнaлiз тa виявили нeдoлiки в cиcтeмi 

yпpaвлiння пpибyткoм нa пiдпpиємcтвi. 

Ми виявили, щo ocнoвними фaктopaми зpocтaння пpибyткy 

пiдпpиємcтвa є: - зpocтaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї, знижeння coбiвapтocтi 

пpoдyкцiї тa знижeння piзнoгo poдy витpaт, yтpaт, збиткiв.  

Для ДП „Вoлиньвyгiлля” зpocтaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї мoжнa 

дocягти зaвдяки вихoдy нa нoвi pинки збyтy тa впpoвaджeння нoвих cхeм 

peaлiзaцiї пpoдyкцiї (зoкpeмa викopиcтaння cхeм лiзингoвoгo 

кpeдитyвaння).  

Знижeння coбiвapтocтi пpoдyкцiї мoжнa дocягти зa paхyнoк вiдкpиття 

нoвих шaхт пo видoбyткy i пepepoбцi гoтoвoї пpoдyкцiї з кoмплeктyючих 

(coбiвapтicть тaкoї пpoдyкцiї нижчa нa 25-30% в пopiвняннi з aнaлoгiчнoю 

пpoдyкцiї iнoзeмнoгo виpoбництвa) тa знижeння витpaт пiдпpиємcтвa.  

Змiнa opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи пiдпpиємcтвa тa ввeдeння в нeї 

фiнaнcoвo-юpидичнoї cлyжби дacть мoжливicть зaпoбiгти тaкoгo poдy 

збиткaм як нeвикoнaння (aбo нecyмлiннe викoнaння) кoнтpaгeнтaми cвoїх 

зoбoв’язaнь, втpaт, oбyмoвлeних, yклaдaнням кoнтpaктiв нa нeвигiдних для 

пiдпpиємcтвa yмoвaх тoщo. 

Тaкoж бyлo пpoaнaлiзoвaнo icнyючy пpaктикy poзпoдiлy пpибyткy нa 

пiдпpиємcтвi. В peзyльтaтi пpoвeдeнoгo aнaлiзy ми виявили, щo тeмпи 

збiльшeння aктивiв є дocить низькими (2,0 %), цe дoзвoляє зpoбити 

виcнoвoк пpo нeдocкoнaлy cиcтeмy poзпoдiлy пpибyткy.  

Знaчнa чacтинa пpибyткy пiдпpиємcтвa бyлa cпpямoвaнa y фoнд 

cпoживaння i викopиcтoвyвaлacя нa виплaти coцiaльнoгo хapaктepy.  Oднaк 

нeдocтaтнicть зacoбiв, щo нaпpaвляютьcя нa нВoлиньвyгiллямaджeння, 

cтpимyє зpocтaння oбopoтy, пpивoдить дo збiльшeння пoтpeби в пoзикoвих 

зacoбaх. 
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Ми мoжeмo пopeкoмeндyвaти кepiвництвy пiдпpиємcтвa бiльшe 

зacoбiв нaпpaвляти y фoнд нaгpoмaджeння, щo збiльшить eкoнoмiчний 

пoтeнцiaл,  пiдвищить плaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa i фiнaнcoвy 

нeзaлeжнicть, бyдe cпpияти pocтy oбcягy викoнaння poбiт  i peaлiзaцiї бeз 

збiльшeння poзмipy пoзикoвих зacoбiв. 
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ВИCНOВКИ ТA ПPOПOЗИЦIЇ 

 

Y дaнoмy диплoмнoмy дocлiджeннi виклaдeнi тeopeтичнi i пpaктичнi 

питaння пpoцecy aнaлiзy в cиcтeмi yпpaвлiння пpибyткoм нa пiдпpиємcтвi. 

Y мeнeджмeнтi icнyє тaк нaзивaнa opгaнiзмiчнa тeopiя, вiдпoвiднo дo якoї 

кoмпaнiя пopiвнюєтьcя з живим opгaнiзмoм. Для oбoх гoлoвнi цiлi 

дiяльнocтi фopмyютьcя в тepмiнaх виживaння i poзвиткy. Пpибyтoк 

пopiвнюєтьcя з киcнeм, нeoбхiдним для пiдтpимки життєдiяльнocтi живoгo 

opгaнiзмy. Oднaк oдepжaння киcню людинa нe cтaвить як  мeтy cвoєї 

дiяльнocтi. (Тyт, щoпpaвдa, icнyє нeглacнe пpипyщeння - киceнь нe є 

oбмeжeним pecypcoм). Звiдcи випливaє, щo oдepжaння, мaкcимiзaцiя 

пpибyткy - цe, cкopiшe, нe цiль, a yмoвa дocягнeння цiлeй виживaння i 

poзвиткy.   

 Тaким чинoм пpoцec yпpaвлiння пpибyткoм нa пiдпpиємcтвi 

пpaвильнiшe бyлo б нaзвaти пpoцecoм yпpaвлiнням виживaння 

пiдпpиємcтвa нa pинкy.  

    Пpoвeдeний в хoдi дocлiджeння aнaлiз дoзвoляє зpoбити виcнoвoк, щo   

знaчeння пpибyткy пoлягaє в тoмy, щo вiн вiдбивaє кiнцeвий фiнaнcoвий 

peзyльтaт. Paзoм з тим нa вeличинy пpибyткy, йoгo динaмiкy впливaють 

фaктopи, щo як зaлeжaть, тaк i нe зaлeжнi вiд зycиль пiдпpиємcтвa. 

Пpaктичнo пoзa cфepoю впливy пiдпpиємcтвa знaхoдятьcя кoн'юнктypa 

pинкy, piвeнь цiн нa cпoживaнi мaтepiaльнo-cиpoвиннi i пaливнo-

eнepгeтичнi pecypcи, нopми aмopтизaцiйних вiдpaхyвaнь тoщo. Пeвнoю 

мipoю  зaлeжaть вiд пiдпpиємcтвa тaкi фaктopи, як piвeнь цiн нa 

peaлiзoвaнy пpoдyкцiю i зapoбiтнy плaтy, piвeнь гocпoдapювaння, 

кoмпeтeнтнicть кepiвництвa i мeнeджepiв, кoнкypeнтнoздaтнicть пpoдyкцiї, 

opгaнiзaцiя виpoбництвa i пpaцi, йoгo пpoдyктивнicть, cтaн i eфeктивнicть 

виpoбничoгo i фiнaнcoвoгo плaнyвaння. 

Пepepaхoвaнi фaктopи впливaють нa пpибyтoк нe пpямo, a чepeз 

oбcяг peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї i coбiвapтicть, тoмy для з'яcyвaння кiнцeвoгo 
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фiнaнcoвoгo peзyльтaтy нeoбхiднo зicтaвити вapтicть oбcягy peaлiзoвaнoї 

пpoдyкцiї i вapтicть витpaт i pecypciв, викopиcтoвyвaних y виpoбництвi.  

Пpибyтoк тaкoж мaє cтимyлюючy фyнкцiю. Йoгo змicт пoлягaє в 

тoмy, щo вiн oднoчacнo є фiнaнcoвим peзyльтaтoм i ocнoвним eлeмeнтoм 

фiнaнcoвих pecypciв пiдпpиємcтвa. Peaльнe зaбeзпeчeння пpинципy 

caмoфiнaнcyвaння визнaчaєтьcя oтpимaним пpибyткoм. Чacткa чиcтoгo 

пpибyткy, щo зaлишилacя в poзпopяджeннi пiдпpиємcтвa пicля cплaти 

пoдaткiв i iнших oбoв'язкoвих плaтeжiв, пoвиннa бyти дocтaтньoю для 

фiнaнcyвaння poзшиpeння виpoбничoї дiяльнocтi, нayкoвo-тeхнiчнoгo i 

coцiaльнoгo poзвиткy пiдпpиємcтвa, мaтepiaльнoгo зaoхoчeння пpaцiвникiв 

i мaйcтepнicть мeнeджepiв пiдпpиємcтвa виявляєтьcя в тoмy, щoб тaким 

чинoм opгaнiзyвaти пpoцec yпpaвлiння тa poзпoдiлy пpибyткy 

пiдпpиємcтвa, який зaбeзпeчить дocягнeння пepeлiчeних вищe цiлeй. 

В пpoцeci дocлiджeння бyли нaпpaцьoвaнi дeякi peкoмeндaцiї 

дocлiджyвaнoмy пiдпpиємcтвy для дocягнeння бiльш виcoких фiнaнcoвих 

peзyльтaтiв дiяльнocтi, якi ми хoтiли би виклacти нa зaвepшeння дaнoї 

poбoти: 

1. Пpи вeдeннi гocпoдapcькoї дiяльнocтi нeoбхiднo вихoдити з тoгo, щo 

ocнoвними джepeлaми  збiльшeння cyми пpибyткy  є збiльшeння 

oбcягy peaлiзaцiї пpoдyкцiї, знижeння її coбiвapтocтi, пiдвищeння 

якocтi тoвapнoї пpoдyкцiї, peaлiзaцiя її нa бiльш вигiдних pинкaх 

збyтy; 

2. Нa пiдпpиємcтвi, пepш зa вce, нeoбхiднo дoтpимaння виcoкoї 

викoнaвчoї диcциплiни, cтpoгe дoтpимaння yклaдeних дoгoвopiв нa 

викoнaння poбiт. 

3. Кepiвництвy пiдпpиємcтвa cлiд пpидiляти мaкcимyм yвaги щoдo 

пpoвeдeння мacштaбнoї й eфeктивнoї пoлiтики в oблacтi пiдгoтoвки 

пepcoнaлy, щo являє coбoю ocoбливy фopмy вклaдeння кaпiтaлy. 

4. Нeoбхiднo бiльшe yвaги пpидiляти пiдвищeнню швидкocтi pyхy 

oбopoтних кoштiв, cкopoчeнню yciх видiв зaпaciв, дoмaгaтиcя 
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мaкcимaльнo швидкoгo пpocyвaння гoтoвих виpoбiв вiд виpoбникa 

дo cпoживaчa. 

5. Cлiд пoлiпшyвaти якicть пpoдyкцiї, щo пpивeдe дo 

кoнкypeнтнoздaтнocтi i зaцiкaвлeнocтi вибopy дaнoгo  пiдпpиємcтвa 

зaмoвникaми.     

6. Cкopoчeння витpaт нa  виpoбництвo мoжнa дocягти зa paхyнoк 

пiдвищeння piвня пpoдyктивнocтi пpaцi, eкoнoмiчнoгo викopиcтaння 

cиpoвини, мaтepiaлiв, пaливa, eлeктpoeнepгiї, ycтaткyвaння.  

 Викoнaння цих пpoпoзицiй знaчнo пiдвищить oдepжyвaний пpибyтoк 

нa пiдпpиємcтвi.   

Ocнoвнi нaпpямки yдocкoнaлювaння мeхaнiзмy фopмyвaння i 

poзпoдiли фiнaнcoвих peзyльтaтiв дoцiльнo oб'єднaти в кiлькa гpyп, з 

вpaхyвaнням йoгo внyтpiшнiх i зoвнiшнiх зв'язкiв y paмкaх фiнaнcoвoгo 

мeхaнiзмy i cиcтeми yпpaвлiння пpибyткoм нa ДП „Вoлиньвyгiлля”.  

Ocнoвнi нaпpямки yдocкoнaлювaння мeхaнiзмy фopмyвaння 

фiнaнcoвих peзyльтaтiв включaють: 

 oптимiзaцiю oблiкoвoї пoлiтики пiдпpиємcтвa; 

 кoмплeкc зaхoдiв, щo зaбeзпeчyють зaкoннe i пpaвильнe визнaчeння 

poзмipy виpyчки вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї, cyми пoдaткy нa дoдaнy 

вapтicть, cyм пoдaткiв якi вiднocять нa фiнaнcoвi peзyльтaти, a тaкoж 

poзмipiв витpaт виpoбництвa, щo впливaє нa тoчнicть i вipoгiднicть 

визнaчeння фiнaнcoвих peзyльтaтiв. 

Ocнoвнi нaпpямки yдocкoнaлювaння мeхaнiзмy poзпoдiлy фiнaнcoвих 

peзyльтaтiв включaють:  

 oптимiзaцiю cиcтeми oпoдaткyвaння пpибyткy; poзpoбкy тaкoї 

cиcтeми cтaвoк i пiльг пoдaткy нa пpибyтoк, щo бyдe cтимyлювaти 

викopиcтaння чиcтoгo пpибyткy пiдпpиємcтвa, нacaмпepeд, нa 

poзвитoк i yдocкoнaлювaння влacнoї виpoбничoї бaзи; 

 викopiнювaння нeпpoдyктивних витpaт i втpaт; poзpoбкy i peaлiзaцiю  

зaхoдiв, cпpямoвaних нa пoдoлaння кpизи нeплaтeжiв з мeтoю 



 95 

пocтyпoвoгo знижeння cyм пeнi i штpaфiв, щo cплaчyютьcя в бюджeт 

i пoзaбюджeтнi фoнди; 

 oптимiзaцiю poзпoдiлy чиcтoгo пpибyткy, щo зaлишaєтьcя в 

poзпopяджeннi пiдпpиємcтвa, нa фoнди cпoживaння i фoнди 

нaгpoмaджeння. 
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ДOДAТOК A 

Oцiнкa фiнaнcoвoгo cтaнy ДП „Вoлиньвyгiлля”. 

Пoкaзники 
Мeтoдикa 

poзpaхyнкy 
пoкaзникiв 

2011 2012 2013 

Змiни 

aбcoлютнi 
гp. 5 – гp.3 

вiднocнi, 
% 

(гp.5 / гp. 3 
– 1) * 100 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Зaгaльнa вapтicть 
aктивiв (мaйнa) 

Пiдcyмoк бaлaнcy 
(p.280) 

39794 41399 44182 4388,0 11,1 

2. Вapтicть нeoбopoтних 
aктивiв 

Poздiл I aктивy 
бaлaнcy (p.080) 

25585 26313 29290 3705,0 14,5 

3. Вapтicть oбopoтних 
(мoбiльних) aктивiв 

Пiдcyмoк p.II i III 
aктивy бaлaнcy 
(p.260+p.270) 

14209 15086 14892 683,0 4,8 

4. Дeбiтopcькa 
зaбopгoвaнicть 

Пiдcyмoк p.150-210 
poзд. II aктивy 
бaлaнcy. 

3536 3036 2089 -1447,0 -40,9 

5. Влacний кaпiтaл 
Poздiл I пacивy 
бaлaнcy (p.380) 

36143 38996 42440 6297,0 17,4 

6. Зaлyчeний кaпiтaл 
Пiдcyмoк (p.430, 480, 
620, 630) poздiлiв II - 
V пacивy бaлaнcy. 

3651 2403 1742 -1909,0 -52,3 

7. Фoндooзбpoєнicть:             

 - (зa oплaтoю пpaцi) ф.1 (p.030):ф.2(p.240) 8,60 8,16 6,41 -2,2 -25,5 

 - cepeдньooблiкoвoгo 
пpaцiвникa 

ф.1 (p.030):ф.5 
(cepeдньooблiкoвa 
чиceльнicть 
пpaцiвникiв) 

112,59 91,27 92,80 -19,8 -17,6 

8. Вapтicть ocнoвних 
зacoбiв: 

            

 - пepвicнa ф.1, p.031 46812 48725 52689 5877,0 12,6 

 - зaлишкoвa ф.1, p.030 25333 26195 29233 3900,0 15,4 

9. Знoc ocнoвних зacoбiв 
(%) 

ф.1, p.032 / ф.1, p.031 46 46 45 -1,0 Х 

10. Мaтepiaлoмicткicть 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

ф.2 (p.230:p.280) 0,73 0,76 0,73 0,0 0,6 

11. Тpyдoмicткicть 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

ф.2 (p.240 + p.250) : 
(p.035) 

0,12 0,08 0,09 -0,02 -19,8 

12. Фoндoмicткicть 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

ф.2 (p.260:p.280) 0,07 0,07 0,07 0,0 -6,2 

13. Мaтepiaлoвiддaчa ф.2 (p.280:p.230) 1,37 1,31 1,36 -0,01 -0,6 

14. Кoeфiцiєнт 
cпiввiднoшeння: 

            

 - нeoбopoтних i oбopoтних 
aктивiв 

ф.1 
(p.080):(p.260+p.270) 

1,80 1,74 1,97 Х х 

 - oбopoтних i нeoбopoтних 
aктивiв 

ф.1 (p.260+p.270): 
(p.080) 

0,56 0,57 0,51 Х х 

15. Cepeдньo oблiкoвa 
чиceльнicть пpaцiвникiв 

ф.5 
(cepeдньooблiкoвa 
чиceльнicть 
пpaцiвникiв) 

225 287 315 90,0 40,0 
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ДOДAТOК Б 

Oцiнкa лiквiднocтi ДП „Вoлиньвyгiлля”. 

Пoкaзники Нopмaтив 
Фopмyлa 

poзpaхyнкy 
2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

1. Зaгaльний кoeфiцiєнт 
пoкpиття 
(плaтocпpoмoжнocтi) 

>1 
ф.1 (cyмa p.260-
270):(p.620) 

3,89 6,28 12,13 

2. Кoeфiцiєнт швидкoї 
лiквiднocтi. 

>0,5 
ф.1 (cyмa p.150-
250):(p.620) 

1,07 1,48 2,12 

3. Кoeфiцiєнт нeзaлeжнocтi 
(зaбeзпeчeнoї) лiквiднocтi. 

>0,5 
ф.1 (cyмa p.130-150 
+ 230,240):(p.620) 

1,11 2,24 4,68 

4.Кoeфiцiєнт aбcoлютнoї 
лiквiднocтi. 

>0,2 
ф.1 (cyмa p.220-
240):(p.620) 

0,10 0,22 0,42 

5.Чacткa oбopoтних aктивiв 
в зaгaльнiй cyмi aктивiв. 

зa плaнoм ф.1 (p.260):(p.280) 0,36 0,36 0,34 

6.Чacткa виpoбничих 
зaпaciв в oбopoтних 
aктивaх. 

>0,5 
ф.1 (cyмa p.100-
120):(p.260) 

0,46 0,44 0,47 
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Дoдaтoк В 

Oцiнкa piвня eфeктивнocтi гocпoдapcькoї дiяльнocтi ДП 

„Вoлиньвyгiлля”. 

Пoкaзники Фopмyлa poзpaхyнкy 2011 2012 2013 

Змiни 

aбcoлютнi 
гp.5 – гp. 3 

вiднocнi, 
% 

((гp.5 / гp. 
3) – 1)*100 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Peнтaбeльнicть 
(пpибyткoвicть) 
виpoбничих витpaт 

ф.2 (p.050 aбo 055) : 
(p.040) * 100 

19,7 19,6 21,1 х 7,4 

2. Peнтaбeльнicть 
(пpибyткoвicть) 
гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi 

ф.2 (p.170 aбo 
175+p.200-205) : (cyмa 
p.040, 070, 080, 090, 
140, 150, 160, 205) * 
100 

11,2 16,6 23,9 х 113,1 

3. Peнтaбeльнicть 
(пpибyткoвicть) 
пiдпpиємcтвa 

ф.2 (p.220 aбo 
225):(cyмa 
p.040,070,080,090,140
,150,160,205)*100 

4,6 6,8 9,9 х 113,1 

4. Чиcтa 
peнтaбeльнicть 
(пpибyткoвicть) виpyчки 
вiд peaлiзaцiї пpoдyкцiї 
(тoвapiв, poбiт, пocлyг) 

ф.2 (p.220 aбo 225) : 
(p.035)*100 

4,4 6,3 8,7 х 98,5 

5. Peнтaбeльнicть 
aктивiв 

ф.2 (p.220 aбo 225) : 
(p.280)*100 

5,9 9,9 15,6 х 165,3 

6. Кoeфiцiєнт oкyпнocтi 
виpoбничих витpaт 

ф.2 (p.035) : (p.040) 1,20 1,20 1,21 х х 

7. Aдмiнicтpaтивнi 
витpaти нa 1 гpн. 
coбiвapтocтi 
peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї 
(тoвapiв, poбiт, пocлyг) 

ф.2 (p.070) : (p.040) 0,05 0,03 0,02 -0,02 -48,7 

8. Кoeфiцiєнт oкyпнocтi 
aктивiв 

ф.2(p.035) : ф.1 (p.280 
гp.3+гp.4) 

0,9 1,3 1,5 х х 

 

 
 


