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ВСТУП 

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів 

господарювання-юридичних осіб спрямована насамперед на отримання 

позитивного фінансового результату (прибутку) як джерела формування 

фінансових ресурсів та основи їх сталого розвитку. Отримання суб’єктами 

господарювання негативного фінансового результату (збитку) свідчить, 

зокрема, про прорахунки управлінського персоналу в прийнятті рішень щодо 

забезпечення ефективної діяльності підприємства. У будь-якому випадку 

необхідно здійснювати всебічний аналіз прибутку (збитку) з метою врахування 

його результатів при розробці подальших завдань управління і прогнозування 

діяльності підприємства. Відповідні управлінські рішення повинні ґрунтуватися 

на достовірній інформаційній базі та точних розрахунках, глибокому та 

ефективному аналізі фінансових результатів. 

Забезпечення ефективного управління фінансовими результатами 

діяльності підприємств є важливим стратегічним завданням для кожного 

суб’єкта господарювання, які повинні чітко усвідомлювати необхідність 

застосування комплексного та системного підходів до реалізації даного 

завдання, що дозволить забезпечити його оптимальне вирішення, враховуючи 

всі фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Аналіз досліджень за темою. Сучасні наукові розробки у сфері 

управління фінансовими результатами характеризуються широким спектром 

досліджень вітчизняних та закордонних вчених, експертів, практиків. 

Проблемами інструментальної підтримки управління фінансовими 

результатами діяльності підприємств займалися такі українські науковці Ю. М. 

Сафонов, Ю. М. Мельнік, Є. І. Масленніков, І. А. Маркіна, Ю. Г. Козак, Л. Г. 

Мельник, О.І. Карінцева, В.Я. Горфінкель, В. В. Кулішов, П.С. Харів, О.І. 

Волков та інші. Однак, системне обґрунтування основних елементів 

економічного механізму управління фінансовими результатами діяльності 

підприємства, удосконалення управління процесами використання результатів 

за окремими напрямками є дискусійним питанням. 
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Метою наукової роботи є дослідження теоретичних положень і 

формування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

функціонування управління фінансовими результатами підприємства. 

Досягнення мети передбачає формування та вирішення наступних 

наукових і практичних завдань: вивчити економічну сутність, роль і значення 

фінансових результатів як об’єкта управління; здійснити діагностику 

фінансово-економічного стану підприємства галузі; обґрунтувати напрями 

удосконалення системи управління фінансовими результатами підприємств 

галузі; здійснити економічну оцінку ефективності запропонованих заходів. 

Об’єктом дослідження є процес управління фінансовими результатами 

підприємства галузі міжнародних автотранспортних перевезень 

ТОВ «Експотранс-граніт». Предметом дослідження є теоретичні засади 

підвищення ефективності формування економічного механізму управління 

фінансовими результатами підприємства галузі міжнародних автотранспортних 

перевезень ТОВ «Експотранс-граніт». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

існуючих теоретичних та практичних засад удосконалення управління 

фінансовими результатами підприємства галузі міжнародних автотранспортних 

перевезень. Найбільш важливі результати дослідження полягають в тому, 

що запропоновано стратегічні напрями реалізації комплексу заходів щодо 

підвищення ефективності формування та використання фінансових результатів 

підприємства.  

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

одержаних результатів визначається тим, що запропоновані у роботі методики, 

підходи, висновки та пропозиції спрямовані на удосконалення управління 

фінансовими результатами підприємств галузі (довідка про впровадження № 57 

від 05.02.2020 р. ФОП Бондарчук М.Ф.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення наукової 

роботи доповідальси на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства» (6-
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8 листопада 2019 р., Житомир).  

За результатами дослідження було опубліковано:  

Економічна сутність понять «платоспроможність» і «ліквідність» 

підприємства // Стратегічні альтернативи економічного розвитку 

підприємницької діяльності: колективна монографія, Житомир, 2018. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

У здійсненні виробничо-фінансової діяльності підприємств задіяна велика 

кількість взаємопов’язаних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Головною метою будь-якого підприємства є отримання позитивного 

фінансового результату та пошук шляхів його збільшення.  

У ринкових умовах ведення господарської діяльності, підприємства мають 

забезпечити собі стійкий економічний розвиток із врахуванням особливостей 

ринкової кон’юнктури та результативно вести господарський процес, 

підвищувати рівень самофінансування та інноваційного удосконалення своєї 

діяльності. В таких умовах, дослідження діалектики категорії фінансового 

результату, його взаємозв’язку та взаємодії з іншими економічними 

показниками, та формування на цій основі стійких передумов для зростання 

прибутковості, конкурентоспроможності та забезпечення стабільного розвитку 

господарської діяльності підприємства в довгостроковій перспективі 

представляють суттєву наукову та практичну цінність [27, С. 455]. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [25, С. 36] величина 

фінансового результату будь-якого виду господарської діяльності підприємства 

(операційної, інвестиційної, фінансової, звичайної, надзвичайної) визначається 

як різниця між сумою доходів та пов’язаною з нею величиною витрат 

відповідного виду діяльності підприємства. Тобто, фінансовий результат 

господарської діяльності (чистий прибуток або збиток) розраховується як 

різниця доходів та витрат від усіх видів діяльності підприємства, що зменшена 

на суму нарахованих податків на прибуток. Таким чином, сучасна міжнародна 

практика в основному виокремлює три головні підходи до трактування змісту 

фінансових результатів діяльності підприємства (рис. 1.1). 

Фінансовий результат є визначальним критерієм ефективності 

господарювання, а позитивне значення фінансового результату визначає 

можливість подальшого розвитку підприємства та створює запас фінансової 
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стійкості, який дає підприємству змогу оперативно реагувати на зміни у 

ринковій кон’юнктурі. 

 
 

Головні підходи до трактування змісту фінансових результатів діяльності 

підприємства 

– перший, згідно якого різниця між вартістю чистих активів підприємства 
протягом звітного періоду становить фінансовий результат. При цьому чисті 

активи підприємства дорівнюють різниці між загальною вартістю майна 

підприємства та загальною сумою його заборгованостей і додаткових 

внесків власників; 

– третій, згідно якого показник фінансового результату визначається 

шляхом порівняння величини власного капіталу на початок звітного періоду 

та на кінець звітного періоду. 

– другий, згідно якого фінансовий результат діяльності підприємства 

дорівнює різниці між величинами його доходів і витрат діяльності протягом 

звітного періоду; 

 

Рис. 1.1. Головні підходи до трактування змісту фінансових результатів 

діяльності підприємства (узагальнено за [3, С. 18; 7, С. 23; 16, С. 55; 23, С. 36]) 

Найважливішою категорією, що відображає саме позитивний фінансовий 

результат діяльності підприємства, є прибуток. Беручи до уваги головну мету 

діяльності підприємства щодо максимізації прибутку, можна говорити про 

важливість планування фінансових результатів та прибутку, зокрема, у 

довгостроковому періоді [2, С. 65]. Забезпечення ефективного управління 

фінансовими результатами, спонукає до необхідності побудови економічного 

механізму управління фінансовими результатами (далі ЕМУФР) господарської 

діяльності у рамках загальної системи управління підприємством. 

Економічний механізм управління фінансовими результатами 

господарської діяльності підприємства - це динамічна, комплексна 

організаційно-управлінська підсистема, яка передбачає реалізацію спеціальних 

процедур (організації, інформаційного забезпечення, управління, контролю), 

спрямованих на забезпечення сталого зростання прибутковості, оптимальної 

мобілізації та реалізації потенціалу економічного розвитку підприємства в 

довгостроковій перспективійого господарської діяльності, що призводить до 

збільшення ринкової вартості суб’єкта господарювання та відповідає основній 
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меті, цілям і завданням загальної системи управління промисловим 

підприємством [32, С. 167]. 

ЕМУФР господарської діяльності підприємства повинен забезпечувати:  

1. виконання усіх функцій управління фінансовими результатами 

(стимулювання, організаційна, інформаційна, координування, 

прогнозування, планування, моніторингу, аналізу, оптимізації, 

контролю);  

2. реалізацію головної мети та ключових завдань управління фінансовими 

результатами у відповідності до визначеної мети, цілей, завдань загальної 

системи управління господарською діяльністю підприємства. 

Ефективність здійснення процедур інформаційного забезпечення 

функціонування ЕМУФР має дуже важливе значення, оскільки, значною мірою 

впливає на якість реалізації процедур організації, управління та контролю в 

ЕМУФР. Тому, формування управлінським персоналом інформаційної бази 

повинно об’єктивно відповідати основним вимогам надання якісної інформації 

(своєчасність, повнота, достовірність, неупередженість, прозорість, точність), 

для оптимального забезпечення необхідними даними професійних потреб 

працівників складу системи управління фінансовими результатами (далі СУФР) 

промислового підприємства [24, С. 75].  

Процедури управління виступають ключовою (базовою) ланкою реалізації 

ЕМУФР в господарській діяльності підприємства, оскільки, передбачають 

здійснення головних операцій процесу управління фінансовими результатами 

суб’єкта господарювання.  

Особливість упровадження ЕМУФР в загальну систему управління 

промисловим підприємством, полягає у забезпеченні працівниками СУФР 

безперервного, циклічного та ефективного функціонування ЕМУФР впродовж 

усього періоду діяльності суб’єкта господарювання [31, С. 118]. 

Безперервна та циклічна природа функціонування ЕМУФР у господарській 

діяльності підприємства передбачає, що закінчення деякого n-го циклу дії 



 9 

даного механізму, свідчить про подальше настання початку наступного n+1-го 

циклу реалізації ЕМУФР в загальній системі управління підприємством. 

Можна зробити висновок, що практичне впровадження розробки ЕМУФР 

в господарський процес підприємств, в повній мірі сприяє досягненню головної 

мети та вирішенню ключових завдань управління фінансовими результатами, 

що є об’єктивною необхідною умовою забезпечення сталого зростання 

прибутковості, оптимальної мобілізації та реалізації потенціалу економічного 

розвитку підприємств впродовж довгострокового періоду їх господарської 

діяльності. 

Важливість економічного аналізу прослідковується на всіх етапах 

управлінського процесу та в розрізі всіх функцій управління, адже економічний 

аналіз є інструментом виявлення резервів підприємства та оцінки потенціалу, а 

також передумовою розробки раціонально обґрунтованих планів діяльності. 

Необхідність економічного аналізу фінансових результатів обумовлена 

власною потребою підприємства в частині його економічного розвитку, адже 

саме позитивний фінансовий результат є джерелом для розширення 

виробничих потужностей та масштабів діяльності, виходу на нові ринки збуту, 

розширення матеріально-технічної бази та оптимізації активів суб’єктів 

господарювання, а також джерелом реалізації стратегії розвитку підприємства. 

Для вирішення конкретних задач управління фінансовими результатами 

підприємства застосовується цілий ряд спеціальних систем та методів аналізу,  

що дозволяють отримати кількісну оцінку окремих аспектів їх формування, 

розподілу та використання. В залежності від методів, що використовуються, 

пропонуємо такі основні системи проведення аналізу на підприємстві 

[28, С. 137]: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; порівняльний аналіз; 

аналіз коефіцієнтів; інтегральний аналіз. 

І. Горизонтальний (трендовий) аналіз базується на вивченні динаміки 

окремих показників в часі. В процесі використання даної системи аналізу 

розраховуються темпи росту окремих видів прибутку, визначаються загальні 

тенденції його зміни. Види горизонтального аналізу: дослідження динаміки 
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показників прибутковості звітного періоду у співставленні з показниками 

попереднього періоду та з показниками аналогічного періоду минулого року, 

дослідження динаміки показників формування, розподілу і використання 

прибутку за ряд попередніх періодів. 

ІІ. Вертикальний (структурний) аналіз базується на структурному розкладі 

показників формування прибутку, розподілу і використання. В процесі 

застосування даної системи аналізу розраховуються частки окремих 

структурних складових показників прибутковості. Види вертикального аналізу: 

струуктурний аналіз прибутку (доходів, затрат), сформованого за окремими 

видами діяльності та по окремим видам продукції, структурний аналіз окремих 

видів податкових платежів в їх загальній сумі, що сплачується підприємством, 

структурний аналіз активів, структурний аналіз капіталу, структурний аналіз 

розподілення та використання отриманого прибутку. 

ІІІ. Порівняльний аналіз базується на співставленні окремих груп 

аналогічних показників прибутковості між собою. В процесі використання цієї 

системи аналізу розраховуються розміри абсолютних і відносних відхилень 

показників, що порівнюються. Види порівняльного аналізу: порівняння 

показників рівня прибутку (доходів, затрат) даного підприємства з середньо 

галузевими даними, підприємств-конкурентів, окремих центрів 

відповідальності – структурних підрозділів підприємства, порівняння звітних і 

планових показників прибутковості (доходів, затрат). 

IV. Аналіз коефіцієнтів базується на розрахунку співвідношень 

різноманітних абсолютних показників між собою. В процесі використання 

даної системи аналізу визначаються різні відносні показники, що 

характеризують окремі аспекти формування, розподілу та використання 

прибутку підприємства. Найчастіше використовуються наступні системи 

аналітичних коефіцієнтів: коефіцієнти рентабельності, коефіцієнти 

ефективності розподілу прибутку. 

V. Інтегральний аналіз прибутку дозволяє отримати найбільш загальну 

характеристику умов його формування. Серед систем інтегрального аналізу 
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прибутку, які в практиці управління прибутком набули найбільшого 

поширення, І. А. Бланк називає систему Дюпон [5, С. 65]. Ця система 

фінансового аналізу, розроблена фірмою «Дюпон» (США), передбачає 

розкладення показника Коефіцієнт рентабельності активів на ряд окремих, 

пов’язаних в одну систему, фінансових коефіцієнтів. Оскільки існує багато 

показників ефективності, аналітиками було обрано один найбільш значимий – 

рентабельність власного капіталу, що представлений як добуток коефіцієнта 

чистої рентабельності реалізації продукції та коефіцієнта обертання 

використовуваних активів. 

Процес управління фінансовою діяльністю підприємства є складною 

системою, що базується на певному механізмі. Механізм фінансового 

менеджменту являє собою систему основних елементів, що регулюють процес 

розробки і реалізації управлінських рішень в області фінансової діяльності 

підприємства. Ефективний механізм фінансового менеджменту дозволяє в 

повному обсязі реалізувати цілі і задачі, покладені перед ним, та сприяє 

результативному здійсненню функцій фінансового управління підприємством. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ТОВ «ЕКСПОТРАНС-ГРАНІТ» У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Міжнародні вантажні перевезення є важливим видом 

зовнішньоекономічної діяльності. Товар не може бути доставлений з однієї 

країни до іншої без використання транспортних засобів; при цьому, природно, 

вартість товару зростає. Нині обсяг міжнародних перевезень такий великий, а 

транспортні операції настільки складні, що існує необхідність у встановленні 

єдиних правил і норм у міжнародному транспортуванні. Міжнародним 

вважається перевезення, що здійснюється між двома чи більшою кількістю 

держав [30, С. 37].  

ТОВ «Експотранс-граніт» - це міжнародна транспортно-логістична 

компанія, яка надає послуги по здійсненню різноманітних перевезень вантажів 

та організаційному обслуговуванню міжнародних логістичних процесів. 

Компанія співпрацює з водіями, власниками вантажних транспортних засобів 

та компаній сфери логістики на території всієї країни. ТОВ «Експотранс-

граніт» надає також диспетчерські послуги [26, С. 124].  

Предметом діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» є надання наступних 

видів транспортно-логістичних послуг [26, С. 125]: 

- здійснення діяльності вантажного автомобільного транспорту; 

- здійснення міжнародних транспортних перевезень; 

- послуги митного брокера з оформлення транзитних, імпортних, 

експортних митних декларацій; 

- послуги з оформлення фінансової гарантії митним органам України; 

- послуги із супроводження вантажів по території України; 

- послуги з оформлення електронних копій книжок МДП (TIR-Carnet). 

Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» є 

засобом систематичного всебічного контролю, а також порівняння досягнутих 

показників з рівнем минулих років. В першу чергу необхідно провести 
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розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства 

ТОВ «Експотранс-граніт» згідно даних табл. А.1 (додаток А). 

Аналіз показав, що ТОВ «Експотранс-граніт» діє прибутково, про що 

свідчать дані показників чистої виручки від реалізації продукції та чистого 

прибутку. Зокрема, чистий дохід підприємства у 2018 році склав 

213167 тис.грн., що на 52731 тис.грн. або на 19,83 % менше, ніж у 2016 році. 

Чистий прибуток підприємства є значним, проте як негативне слід відмітити 

його скорочення в 2016-2018 роках. Якщо в 2016 році він становив 

15483 тис.грн., то в 2018 році значення цього показника становило 

7142 тис.грн. або на 53,87 % менше від рівня 2016 року. Фондовіддача, як 

показав аналіз, в 2018 році її значення становить 2,17 грн., що на 1,3 грн. менше 

рівня 2016 року. Слід відзначити, що підприємство є низькорентабельним, 

також в 2018 році спостерігалась тенденція до скорочення рівня рентабельності 

на 2,47 пункти в порівнянні з 2016 роком. 

Майно ТОВ «Експотранс-граніт» відображається у балансі (форма №1). 

Згідно з балансом майно класифікується за видами ресурсів, які відображені у 

активі балансу, та за видами джерел їх фінансування – пасивів балансу. 

Загальна ж вартість майна дорівнює валюті балансу, при цьому виконується 

наступна тотожність: актив=пасив [18, С. 196]. Результати проведення 

горизонтального аналізу майна та джерел його утворення ТОВ «Експотранс-

граніт» представлено в табл. А.2 (додаток А). 

Аналіз показав, що вартість майна ТОВ «Експотранс-граніт» збільшилась 

на 4519 тис.грн., або на 1,84 %. У 2018 році вартість запасів збільшилась на 

28539 тис.грн., або на 52,17 %. Підприємство має велику суму дебіторської 

заборгованості, що засвідчує низький рівень платіжної дисципліни з 

контрагентами. Проте, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги скоротилась на 73,03 % і склала 17733 тис.грн., дебіторська 

заборгованість за розрахунками, також, зменшилась на 5,56 % та у 2018 році 

становила 16303 тис.грн. Підприємство володіє незначною часткою 
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наймобільніших активів – грошових коштів, оскільки у 2018 році ця стаття 

балансу становила 3196 тис.грн., що на 46,20 % більше, ніж у 2016 році. 

Основу пасивів (джерел утворення майна) ТОВ «Експотранс-граніт» 

становить додатковий капітал. У 2018 році ця стаття балансу склала 

157952 тис.грн., що на 16912 тис.грн. більше, ніж у 2016 році. У 2018 році 

відбулося збільшення вартості довгострокових зобов’язань та забезпечень на 

1218 тис.грн., або на 21,32 %. Підприємство практично не користується 

банківськими кредитами, про що свідчить відсутність заборгованості за 

короткостроковими кредитами банків у 2018 році. Поточна заборгованість за 

зобов'язаннями підприємства у 2018 році становила 39360 тис.грн., що на 

75,28% більше, ніж у 2016 році. 

Одним з найголовніших показників оцінювання фінансового потенціалу 

підприємства є сформований рівень ліквідності його майна. Ліквідність 

(платоспроможність) – це показник фінансової стабільності, який показує, як 

швидко підприємство може безперешкодно продати свої активи, одержати 

гроші і повернути борги у міру настання строку їх повернення [13, С. 38]. 

Аналіз головних показників ліквідності ТОВ «Експотранс-граніт» будемо вести 

виходячи з даних табл. А.3 (додаток А). 

Як свідчить аналіз, підприємство ТОВ «Експотранс-граніт» має достатньо 

великий запас ліквідності. Водночас, не всі показники ліквідності знаходились 

в межах нормативу у 2016-2018 роках. Загальний коефіцієнт покриття є 

важливим показником платоспроможності. У 2018 році значення цього 

показника було в межах нормативу, а саме 2,40, що на 1,12 менше, ніж у 

2016 році. Значення коефіцієнту швидкої ліквідності, при нормативному 

значенні більше 0,5, у 2018 році становило 0,83, що менше ніж у 2016 році на 

1,57. Слід відзначити, що підприємство у 2016-2018 роках не було забезпечене 

найбільш ліквідними засобами – грошовими коштами, оскільки показник 

абсолютної ліквідності мав значення нижче за критичне (більше 0,2). 

ТОВ «Експотранс-граніт» характеризується незначною часткою виробничих 

запасів в оборотних активах, лише 6%. 
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Найбільш показовим методичним інструментом, який дозволяє 

проаналізувати фінансовий потенціал та ефективність його використання слід 

вважати оцінювання фінансової стабільності та стійкості ТОВ «Експотранс-

граніт». Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших 

характеристик сформованого фінансового потенціалу підприємства. Вона 

залежить від структури зобов’язань підприємства і характеризується 

співвідношенням власного і залученого капіталу. Головним індикатором 

вімірювання фінансової стабільності є показники фінансової стійкості 

підприємства [13, С. 41]. 

Фінансова стійкість ТОВ «Експотранс-граніт» визначається сукупністю 

показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів 

підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Вона 

безпосередньо впливає на ефективність підприємницької діяльності 

господарюючого суб’єкта (табл. А.4 додаток А). 

Позитивним є значення показника коефіцієнта фінансової залежності. При 

нормативному значенні не більше 2,0 в 2016 році значення цього показника 

становило 1,28, а в 2018 році відбулося його зростання на 0,03 пункти, що 

склало 1,31. 

Коефіцієнт фінансової стабільності в базовому році становив 3,52, а в 2018 

році – 3,19, при нормативному значенні більше за 1. Розрахунки показують, що 

коефіцієнт фінансової стабільності зменшився за аналізований період на 0,33. 

Це означає, що підприємство втрачає фінансову міцність. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу свідчить про ступінь 

мобільності (гнучкості) використання власних коштів підприємства. В 

2018 році значення цього показника було на рівні критичного (0,5), що свідчить 

про недостатність гнучкості в використанні власних коштів. 

Надзвичайно важливим вимірником фінансової стабільності та 

використання фінансового потенціалу є аналіз та оцінка ділової активності 

підприємства, що характеризується абсолютними і відносними 
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результативними показниками використання ресурсів та обсягами 

господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» (табл. А.5 додаток А). 

Дані таблиці А.5 показують, що в 2018 році підприємство 

ТОВ «Експотранс-граніт» погіршило своє фінансове становище. Додана 

вартість підприємства має тенденцію до скорочення, оскільки у 2018 році 

відбулося її зменшення на 11767 тис.грн., або на 29,21 %. 

Про скорочення ділової активності ТОВ «Експотранс-граніт» свідчать дані 

розрахунку коефіцієнтів оборотності активів підприємства. Зокрема, коефіцієнт 

оборотності оборотних активів, що характеризує можливість вивільнення їх з 

господарської діяльності та шляхи більш ефективного використання коштів в 

2016 році склав 1,63 оборотів, а в 2018 році скоротився до 1,40 обороти, тобто 

на 0,23 обороти. 

Коефіцієнт оборотності запасів має негативну динаміку, і у 2018 році 

становить 2,47 обороти, що на 2,90 пункти менше базового року. Загальні 

активи підприємства характеризуються досить низькими термінами 

оборотності, оскільки у 2018 році відбулося їх уповільнення на 99,29 дня. 

Тривалість операційного циклу підприємства становить 259,23 дня, що на 

16,14% більше, ніж у 2016 році. Така негативна тенденція свідчить про 

уповільнення кругообігу фінансових ресурсів підприємства. 

Узагальнюючими показниками використання ресурсів підприємства є 

фондомісткість, матеріаломісткість, трудомісткість господарської діяльності. 

Аналіз свідчить, що в 2018 році дещо збільшилась матеріаломісткість (на 0,02 

грн. в порівнянні з 2016 роком) та скоротиласть фондомісткість (на 0,34 грн в 

порівнянні з 2016 роком).  

В цілому, за результатами проведеного дослідження можна стверджувати, 

що фінансова стійкість та ділова активність ТОВ «Експотранс-граніт» є 

нестабільними. Підприємство має загрозливий стан за окремими показниками 

розвитку фінансового потенціалу. 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОВ «ЕКСПОТРАНС-ГРАНІТ»У СФЕРІ 

МІЖНАРОДНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Прибуток як економічна категорія є головною рушійною силою ринкової 

економіки, що забезпечує інтереси держави, власників, підприємців і персонал 

підприємства, є не тільки стимулом господарської діяльності підприємств, але й 

основним джерелом розвитку їхньої діяльності. В умовах ринкової економіки 

роль прибутку у господарському процесі безперервно зростає. Тому одним із 

актуальних завдань сучасності є ефективне управління формуванням прибутку 

на підприємстві іТОВ «Експотранс-граніт». 

На фінансовий результат підприємства ТОВ «Експотранс-граніт» мають 

вплив ряд факторів, серед основних з яких можна виокремити: витрати, ціну, 

обсяг і структуру реалізованої продукції. Простим і точним засобом визначення 

взаємозв’язку і взаємозалежності між цими факторами є методика аналізу 

співвідношень «витрати – обсяг – прибуток» (або CVP-aналіз; «Cost – Volume – 

Profit»). Цей вид аналізу вважається одним із найбільш ефективних засобів 

планування і прогнозування діяльності підприємства. 

Аналіз «CVP» на практиці досить часто називають аналізам точки 

беззбитковості. Під точкою беззбитковості розуміють таку виручку і такий 

обсяг виробництва, що забезпечує покриття усіх витрат підприємства і 

отримання нульового прибутку [44, С. 103]. 

Точка беззбитковості на графіку – це точка перетину прямих, побудованих 

за значеннями валової виручки і сукупних витрат. У точці беззбитковості 

отримана підприємством виручка дорівнює його сукупним витратам, при цьому 

прибуток дорівнює нуль. Виручка, що відповідає точці беззбитковості є 

граничною виручкою. Обсяг виробництва (продажу) у точці беззбитковості є 

граничним обсягом виробництва (продажу). Якщо підприємство продає 

продукції менше граничного обсягу продажу, то воно зазнає збитків (зона 

збитку), якщо більше – має прибуток (зона прибутку) 

Розглянемо можливості використання аналітичного інструментарію 
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управління фінансовими результатами підприємства ТОВ «Експотранс-граніт» 

на основі методики CVP-aналізу в розрізі окремих послуг з транспортної 

логістики. Основні показники надання послуг з транспортної логістики за 

видами логістичних послуг ТОВ «Експотранс-граніт» представлено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Основні показники надання послуг з транспортної логістики  

ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показники Види транспортно-логістичних послуг Разом 

№1 

(складання 

транспортної 

документації) 

№2 (митне 

оформлення 

вантажів) 

№3 

(консультації 

у сфері ЗЕД) 

1. Обсяг реалізації, тис.грн. за 

місяць 

5400 1855 2310 9565 

2. Змінні витрати на весь обсяг 

реалізації, тис.грн. за місяць 

3240 1050 1450 5740 

3. Постійні витрати, грн за 

місяць 

3675 3675 

4. Прибуток, тис.грн за місяць х 150 

 

За даними таблиці 3.1 можна визначити беззбитковий обсяг надання 

послуг загалом по підприємству ТОВ «Експотранс-граніт», який складе 9190 

тис.грн. в місяць (3675/ (9565 – 5740)*9565). Маємо фактичний обсяг продажу 

(9565 тис.грн. у місяць), який перевищує точку беззбитковості на 375 тис.грн. 

(9565 – 9190) і дозволяє мати рентабельну діяльність. 

Розрахунок точки беззбитковості надання послуг з транспортної логістики 

ТОВ «Експотранс-граніт» за традиційним методом представлено у табл. З.1 

(додаток З). 

Порівняння отриманих даних мінімально допустимих обсягів надання 

послуг з фактичними окремо за видами транспортно-логістичних послуг, 

дозволяє стверджувати те, що всі види послуг ТОВ «Експотранс-граніт» 

забезпечили покриття своїх витрат, але прибуток принесла лише послуга № 1 і 

№ 2. Фактичний обсяг надання послуги № 3 склав 3500 одиниць, а її точка 

беззбитковості має 3600 одиниць. Тому надання даної послуги має збитковий 

результат. 
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Альтернативою традиційного підходу слід вважати управлінський підхід 

до розподілу витрат, що певною мірою може зняти обмеження першого. 

Розрахунок точки беззбитковості надання послуг з транспортної логістики 

ТОВ «Експотранс-граніт» за управлінським підходом детально представлено у 

табл. З.2 (додаток З). 

Отримані результати свідчать, що свої витрати повністю покрила і 

забезпечила прбуток послуга № 1 і № 3, а фактичний обсяг надання послуги № 

2 не досягає точки беззбитковості. Водночас, як традиційний аналіз говорить, 

що все добре і кожний вид послуги продається в достатньому обсязі, щоб 

покрити свої витрати, реальна картина дещо гірша і саме управлінський підхід 

до розподілу постійних витрат в СVР-аналізі дозволяє мати більш об’єктивну 

оцінку. На нашу думку, управлінській підхід передбачає більш точний розподіл 

постійних витрат в умовах надання декількох видів послуг і дозволяє визначати 

реальну величину порогу рентабельності окремих видів послуг  

ТОВ «Експотранс-граніт». 

Тепер розрахуємо беззбитковий рівень господарської діяльності 

ТОВ «Експотранс-граніт» у 2016-2018 роках та зробимо прогноз на підставі 

розрахованих показників (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Прогнозування запасу фінансової міцності та беззбиткового рівня  

господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» в цілому 

Показник 

 

(без ПДВ) 

        

Роки Відхи-

лення, 

+/- 

Серед-

ній темп 

зрос-

тання 

Прогноз 

на 2019 

рік 
2016 2017 2018 

Виручка від реалізації, тис. грн. 265898 197849 213167 -52731 0,91 194142 

Змінні витрати, тис. грн. 176558 143127 155895 -20663 0,95 148089 

Валова маржа, тис. грн. (1-2) 89340 54722 57272 -32068 0,83 46053 

Коефіцієнт валової маржі  (3 : 1) 0,336 0,277 0,269 -0,067 0,90 0,237 

Постійні витрати, тис. грн. 36673 25941 29974 -6699 0,93 27918 

Межа рентабельності, тис. грн.  

(5 : 4) 

109148 93790 111564 2416 1,02 117693 

Запас фінансової міцності, тис. 

грн. (1-6) 

156750 104059 101603 -55147 0,82 76449 

Коефіцієнт фінансової міцності, 

(1:7) 

1,70 1,90 2,10 0,40 1,11 2,54 
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На рис. 3.1 представлене графічне відображення проведених прогнозних 

розрахунків щодо впливу обсягів виробництва, витрат на формування прибутку 

та запасу економічної ефективності ТОВ «Експотранс-граніт» у 2019 році.  

 

Беззбитковий 

рівень 

Постійні витрати 

Загальний дохід 

Загальні витрати 

Змінні витрати 

117693 

Витрати 

194142 

194142 

148089 

27918 

Доходи 

176007 

 

Рис. 3.1. Прогноз формування беззбиткового обсягу господарської діяльності  

ТОВ «Експотранс-граніт» у 2019 році, тис.грн. 

За даними рис. 3.1 виявлено, що у плановому 2019 році підприємство 

здатне забезпечити обсягами господарської діяльності беззбитковий рівень 

виробництва. Так, при мінімально беззбитковому розрахунковому обсязі 

реалізації у сумі 117693 тис.грн, ТОВ «Експотранс-граніт» забезпечить обсяги 

доходів у сумі 194142 тис.грн, що засвідчує запас фінансової міцності у розмірі 

76449 тис.грн.  

Водночас, для ефективного управління економічній службі підприємства 

потрібно звернути увагу на зниження темпів зростання постійних витрат або 

швидше нарощувати обсяги реалізації у грошовому виразі. Цього можна 

досягти за рахунок: 

1) зміни ціни одиниці реалізованої продукції. Зниження ціни одиниці 

реалізованої продукції передбачає необхідність збільшувати обсяг реалізації в 
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натуральному вираженні, тобто підвищувати точку беззбитковості (ТБ) для 

покриття витрат; 

2) зміна рівня змінних витрат в одиниці реалізованої продукції. 

Взаємозв'язок зміни суми змінних витрат на одиницю продукції і точки 

беззбитковості прямий, зростання цих витрат призводить до підвищення точки 

беззбитковості. 

Для постійного забезпечення зростання показника прибутку необхідно 

розробити альтернативні управлінські рішення, спрямовані на досягнення 

головної мети (у даному конкретному випадку) – зростання прибутку від 

діяльності підприємства.  

Альтернативними напрямами стратегічного розвитку, спрямованими на 

зростання прибутковості та ефективності господарської діяльності 

підприємства ТОВ «Експотранс-граніт» є наступні: 

1. Впровадження інноваційних ERP-систем планування ресурсів 

підприємства. 

2. Впровадження новітніх мультимодальних систем транспортування 

вантажів на підприємстві. 

3. Впровадження організаційних нововведень у сфері управління 

персоналом підприємства. 

За прогнозами, реалізація кожної з альтернатив проектів розвитку 

прогнозовано дозволить збільшити обсяги річного чистого прибутку 

підприємства ТОВ «Експотранс-граніт» на 5%. 

В процесі реалізації кожної альтернативи можливі наступні ситуації: 

- стабільне зростання; 

- стагнація; 

- високі темпи інфляції. 

Ймовірність наставання кожної ситуації складає відповідно: р1=0.5;  р2=0.3;  

р3=0.2. 

Результатом інвестування коштів фірми у реалізацію проектів є окупність 

інвестицій, подана за допомогою коефіцієнту окупності інвестицій ROI (return 
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on investment) у відсотках. Величина коефіцієнта ROI розрахована 

спеціалістами ТОВ «Експотранс-граніт». Для вибору кращої альтернативи, 

ТОВ «Експотранс-граніт» зібрала необхідну інформацію і побудувала дерево 

рішень, як показано у рис. 3.2. 

 

поле можливих наслідків 

Впровадження 

новітніх 

систем 

транспорту-

вання 

 

Розрахункова величина 

коефіцієнта ROI (%) 
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12 

10 

Ймовір-
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Впровадження 
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планування 

ресурсів 

 

Перша точка 

прийняття 
рішення: 
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Рис. 3.2. Матриця вибору альтернативних проектів підвищення фінансових 

результатів ТОВ «Експотранс-граніт» основі побудови «дерева рішень» 

Аналіз графіку починаємо просуваючись справа наліво. 

1) Визначаємо очікувану величину окупності інвестицій для першої 

альтернативи шляхом множення розрахункової величини ROI на імовірність 

подій. У нашому випадку очікувана величина окупності інвестицій складає: 

( 15,0 * 0,5 ) + ( 9,0 * 0,3 ) + ( 3,0 * 0,2 )=7,5 + 2,7 + 0,6= 10,8 

2) Те ж визначаємо для другої і третьої альтернатив: 

( 10,0 * 0,5 ) + ( 12,0 * 0,3 ) + ( 4,0 * 0,2 )=5,0 + 3,6 + 0,8= 9,4 

( 6,5 *0,5 ) + ( 5 * 0,3 ) + ( 6 * 0,2 )=3,25 + 1,80 + 1,20=6,25 

3) Порівняємо між собою отримані величини очікуваного коефіцієнта 

інвестицій, і виберемо кращий варіант. 

Можна зробити висновок, що у нашому випадку кращим варіантом є 1-ий, 
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тому що його реалізація забезпечує найбільший коефіцієнт ROI. Таким чином, 

підприємство ТОВ «Експотранс-граніт» повинно зосередити першочергову 

увагу на реалізації проекту впровадження новітніх ERP-систем планування 

ресурсів. 

«Становим хребтом» єдиної інформаційної системи управління 

підприємством є система управління бізнес процесами підприємством класу 

ERP (Enterprise Resources Planning – Планування ресурсів підприємства).  

ERP-система - інтегрована інформаційна система управління, що дає змогу 

створити єдине інформаційне середовище для автоматизації планування, 

обліку, контролю, управління й аналізу всіх основних господарських процесів 

підприємства, що реалізовує концепцію ERP [29, С. 58]. Пропонується 

впровадження комплексної ERP-системи автоматизованого управління 

фінансовими результатами у ТОВ «Експотранс-граніт» на основі встановлення 

програмного комплексу «Renaissance» компанії «ROSS Systems».Впровадження 

комплексної ERP-системи автоматизованого управління фінансовими 

результатами «Renaissance» у ТОВ «Експотранс-граніт» дасть змогу 

оптимізувати роботу підприємства - позбавитися непотрібних і дубльованих 

операцій, запасів, тобто скоротити витрати і збільшити прибуток. 

Для оцінки ефекту від впровадження ERP-системи автоматизованого 

управління фінансовими результатами «Renaissance» у ТОВ «Експотранс-

граніт» може бути використаний метод аналізу декількох ключових показників 

до і після (а також в ході) змін. Показники зазвичай об'єднуються по групах 

бізнес-процесів або підсистем ERP-системи [11, С. 75]. 

Як же оцінити ефекти від можливого впровадження ERP-системи ще до 

початку проекту? Це можна зробити на основі конкретної реалізованої моделі 

бізнесу. По суті, ця модель повинна бути розроблена на ранніх етапах проекту 

впровадження ERP-системи, а пізніше вона вже служить в якості зразка, який 

верифікує досягнення закладених у ній показників. 

Впровадження ERP-системи на ТОВ «Експотранс-граніт» дозволить:  

– скоротити термін оборотності оборотних коштів на 12-25 %;  
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– знизити рівень неліквідних запасів на складі на 20–40 %;  

– знизити витрати на запасні частини – у середньому на 5% і більше;  

– поліпшити якість сервісу продажів – у середньому на 35–40 % і більше;  

– підвищити оперативність у роботі бухгалтерсько-фінансових служб – у 

середньому знизити дебіторську заборгованість на 18% і більше;  

– загальне зниження витрат – до 20% від річного обороту підприємства.  

Проведемо проектний аналіз визначення ефективності від впровадження 

проекту впровадження ERP-системи автоматизованого управління фінансовими 

результатами «Renaissance» у ТОВ «Експотранс-граніт». Вихідна умова – вхідні 

інвестиції становлять 700000 грн. Інвестиції представляють собою витрати, 

пов’язані з розробкою та встановленням на підприємстві ТОВ «Експотранс-

граніт» головних модулів ERP-системи автоматизованого управління 

фінансовими результатами. Дані про грошові потоки від реалізації проекту 

зведемо в табл. І.1 (додаток І). 

Розрахунок чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від 

реалізації проекту розраховується за формулою: 








n

t
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CВВКп

ГПt
ЧТВ
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де ЧТВ - чиста теперішня вартість;ГП t - грошовий потік за період (рік) 

t;ПІ - початкові інвестиції;СВВК - середньозважена вартість капіталу (дорівнює 

рівню інфляції по даним Укрстату. 

Розрахунок чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від 

реалізації проекту : 
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Розрахунок внутрішньої норми рентабельності виконується методом 

підбору. 

D1= 39%,                                                             ЧТВ d1 = 118618,82 грн. 

D2=41%                                                               ЧТВ d2 = -117191,41 грн. 
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Індекс прибутковості ( дохідності) розраховується за формулою: 

ІП =

 

n

t
t

ПІ
CВВКп

ГПt

1

/
)1(  

Індекс прибутковості ( дохідності) становить: 

ІП=8801972,65/7000000=1,257 

ІП=185097,25/150000=1,234 

Розрахунок періоду окупності інвестицій за проектом впровадження ERP-

системи на ТОВ «Експотранс-граніт» наведений в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Дані для розрахунку періоду окупності проекту 

Період Гпі Гпді Баланс на кінець року 

0  

 

-7000000 

1 3439030 2698241,33 -4301758,67 

2 3439030 2117023,20 -2184735,47 

3 3439030 1661003,10 -523732,37 

4 3439030 1303212,60 779480,23 

5 3439030 1022492,42 1801972,65 

 

Мп = 12*(7000000-(2698241,33+2117023,20+1661003,10))/ 1303212,60 = 5 

міс. ТО = 4 роки 5 місяців. 

Таблиця 3.4 

Зведена таблиця показників ефективності проекту 

Показник Значення показників 

ЧТВ (чиста теперішня вартість), грн. 1 801 972,65 

ВНР (внутрішня норма рентабельності), % 40 

ІП (індекс прибутковості) 1,257 

ТО (термін окупності), роки 4 роки 5 місяців 

 

Графічно динаміка грошових потоків по проекту впровадження ERP-

системи автоматизованого управління фінансовими результатами «Renaissance» 

у ТОВ «Експотранс-граніт» зображується у вигляді фінансового профілю 

проеку (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Фінансовий профіль проекту впровадження ERP-системи на  

ТОВ «Експотранс-граніт» 

Даний графік будується за значеннями кумулятивного грошового потоку. 

На ньому необхідно вказати наступні показники ефективності проекту: 

Значення інтегрального економічного ефекту (ЧТВ), термін реалізації проекту 

(n), період окупності (ПО), максимальний грошовий відтік найменше значення 

кумулятивного грошового потоку – ГВтах. 

Приведений графік фінансового профілю проекту впровадження ERP-

системи автоматизованого управління фінансовими результатами «Renaissance» 

у ТОВ «Експотранс-граніт» найбільш повно відображає розгорнуту 

характеристику проекту. На графіку масштаб і розраховані показники 

відповідають отриманим результатам. Таким чином, даний проект доцільно 

реалізувати. Водночас, впровадження ERP-системи дозволить оптимізувати 

функціонування системи управління фінансовими результатами підприємства 

ТОВ «Експотранс-граніт». 
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ВИСНОВКИ 

За результатами проведеного дослідження управління фінансовими 

результатами підприємства у сфері міжнародних транспортних перевезень 

можна зробити наступні висновки: 

1. Встановлено, що фінансовий результат є досить складною та 

багатовимірною категорією. Величина фінансового результату є базисом, який 

забезпечує не тільки життєздатність підприємства, а й відображає рівень 

результативності, прибутковості господарської діяльності, можливості 

кількісного зростання основних економічних показників (обсягу виробництва й 

реалізації, продуктивності праці) та характеризує потенціал стійкого розвитку 

підприємства. 

2. Обгрунтовано, що економічний механізм управління фінансовими 

результатами господарської діяльності підприємства - це динамічна, 

комплексна організаційно-управлінська підсистема, яка передбачає реалізацію 

спеціальних процедур (організації, інформаційного забезпечення, управління, 

контролю), спрямованих на забезпечення сталого зростання прибутковості, 

оптимальної мобілізації та реалізації потенціалу економічного розвитку 

підприємства в довгостроковій перспективійого господарської діяльності, що 

призводить до збільшення ринкової вартості суб’єкта господарювання та 

відповідає основній меті, цілям і завданням загальної системи управління 

промисловим підприємством. 

3. Визначено, що практичне впровадження розробки економічного 

механізму управління фінансовими результатами в господарський процес 

підприємств, в повній мірі сприяє досягненню головної мети та вирішенню 

ключових завдань управління фінансовими результатами, що є об’єктивною 

необхідною умовою забезпечення сталого зростання прибутковості, 

оптимальної мобілізації та реалізації потенціалу економічного розвитку 

підприємств впродовж довгострокового періоду їх господарської діяльності. 

4. Обгрунтовано, що важливість економічного аналізу прослідковується на 

всіх етапах управлінського процесу та в розрізі всіх функцій управління, адже 
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економічний аналіз є інструментом виявлення резервів підприємства та оцінки 

потенціалу, а також передумовою розробки раціонально обґрунтованих планів 

діяльності. Аналіз показав, що стосується чистого фінансового результату 

підприємств галузі міжнародних автотранспортних перевезень, то він є 

позитивним та у 2018 році становив 1044,34 млн.грн. Найбільше скорочення 

рівня прибутковості галузі спостерігалось у 2015 році, коли внаслідок кризових 

явищ в економіці України відбулося його скорочення в порівнянні з 2014 роком 

на 321,77 млн.грн, або на 33,65 %. 

5. Аналіз показав, що у 2018 році підприємство ТОВ «Експотранс-граніт» 

отримало чистий прибуток в сумі 7142 тис.грн., що засвідчує ефективність 

господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» та його системи 

фінансового менеджменту зокрема. Відбулося зростання чистого фінансового 

результату на 583 тис.грн. порівняно з рівнем 2017 року. 

6.За результатами проведеного дослідження встановлено, що ТОВ 

«Експотранс-граніт» у 2018 році здійснювало свою фінансово-господарську 

діяльність ефективно. Показники рентабельності основної діяльності, 

операційної, господарської діяльності мають позитивне значення, що свідчить 

про значну ефективність господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт». 

7.Розглянуто можливості використання аналітичного інструментарію 

управління фінансовими результатами підприємства ТОВ «Експотранс-граніт» 

на основі методики CVP-aналізу в розрізі окремих послуг з транспортної 

логістики. На нашу думку, управлінській підхід передбачає більш точний 

розподіл постійних витрат в умовах надання декількох видів послуг і дозволяє 

визначати реальну величину порогу рентабельності окремих видів послуг ТОВ 

«Експотранс-граніт». 

8.Пропонується впровадження комплексної ERP-системи 

автоматизованого управління фінансовими результатами у ТОВ «Експотранс-

граніт» на основі встановлення програмного комплексу «Renaissance» компанії 

«ROSS Systems». 
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9. Проведено проектний аналіз визначення ефективності від впровадження 

проекту впровадження ERP-системи автоматизованого управління фінансовими 

результатами «Renaissance» у ТОВ «Експотранс-граніт». Таким чином, даний 

проект доцільно реалізувати. Водночас, впровадження ERP-системи дозволить 

оптимізувати функціонування системи управління фінансовими результатами 

підприємства ТОВ «Експотранс-граніт». 
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Додаток А 

Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» 

Таблиця А.1 

Основні економічні показники господарської діяльності  

ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показники 
Роки 2018 р. до 2016 р. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. +, – % 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), тис. грн. 265898 197849 213167 -52731,00 -19,83 

Валовий прибуток, тис. грн. 50729 29610 34176 -16553,00 -32,63 

Чистий прибуток, тис. грн. 15483 6559 7142 -8341,00 -53,87 

Середньооблікова чисельність 

працівників, чол. 77 64 71 -6,00 -7,79 

Середньорічна вартість: 

     – необоротних активів; 76497,50 73657,00 98140,00 21642,50 28,29 

– оборотних активів 163254,50 174276,50 152053,00 -11201,50 -6,86 

Фондовіддача, грн 3,48 2,69 2,17 -1,30 -37,51 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів, оборотів 1,63 1,14 1,40 -0,23 -13,93 

Продуктивність праці, тис. грн. 705,30 543,54 687,64 -17,66 -2,50 

Рентабельність господарської 

діяльності, % 5,82 3,32 3,35 -2,47 х 
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Таблиця А.2 

Аналіз динаміки майна та джерел його утворення за даними фінансової 

звітності ТОВ «Експотранс-граніт», тис.грн. 

Показники 
Роки 

2018 р. до  

2016 р. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. +, – % 

Активи 

Незавершені капітальні інвестиції 537 1017 1019 482 89,76 

Основні засоби 74258 71502 65742 -8516 -11,47 

Усього необоротні активи 74795 72519 123761 48966 65,47 

Запаси 54707 89519 83246 28539 52,17 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 65760 56811 17733 -48027 -73,03 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками 17263 18054 16303 -960 -5,56 

Інша поточна дебіторська заборгованість  30911 10157 5643 -25268 -81,74 

Гроші та їх еквіваленти  2186 2130 3196 1010 46,20 

Витрати майбутніх періодів 567 564 564 -3 -0,53 

Інші оборотні активи  74 52 336 262 354,05 

Усього оборотних активів 171468 177085 127021 -44447 -25,92 

Разом 246263 249604 250782 4519 1,84 

Зобов’язання 

Зареєстрований капітал  4205 4205 4205 0 0,00 

Капітал в дооцінках 28794 28641 28442 -352 -1,22 

Додатковий капітал  141040 157748 157952 16912 11,99 

Резервний капітал 1051 1051 1051 0 0,00 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 16708 205 750 -15958 -95,51 

Усього власний капітал 191798 191850 190900 -898 -0,47 

Довгострокові кредити банків  5712 5892 6930 1218 21,32 

Усього довгострокові зобов'язання і 

забезпечення  5712 5892 6930 1218 21,32 

Векселі видані  25068 27074 12541 -12527 -49,97 

Поточна заборгованість за зобов'язаннями 22455 23490 39360 16905 75,28 

Інші поточні зобов'язання  1230 1298 1051 -179 -14,55 

Усього поточні зобов'язання і забезпечення  48753 51862 52952 4199 8,61 

Разом 246263 249604 250782 4519 1,84 
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Таблиця А.3 

Аналіз ліквідності за даними фінансової звітності  

ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показник Роки 2018 р. до 

2016 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Загальний коефіцієнт покриття 

(платоспроможності) 3,52 3,41 2,40 -1,12 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 2,39 1,69 0,83 -1,57 

Коефіцієнт незалежної (забезпеченої) ліквідності 0,12 0,14 0,13 0,01 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,04 0,06 0,02 

Чистий оборотний капітал 122715 125223 74069 -48646 

Частка оборотних активів в загальній сумі активів 0,70 0,71 0,51 -0,19 

Частка виробничих запасів в оборотних активах 0,28 0,46 0,60 0,32 

 

Таблиця А.4 

Аналіз фінансової стійкості за даними фінансової звітності  

ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показник Роки 2018 р. до 

2016 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Коефіцієнт фінансової незалежності 

(автономії, концентрації власного капіталу) 0,78 0,77 0,76 -0,02 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,22 0,23 0,24 0,02 

Коефіцієнт фінансової залежності 1,28 1,30 1,31 0,03 

Коефіцієнт фінансової стійкості 

(забезпечення загальної заборгованості 

власним капіталом) 3,52 3,32 3,19 -0,33 

Коефіцієнт фінансового левериджу 

(фінансового ризику) 0,28 0,30 0,31 0,03 

Коефіцієнт забезпечення запасів власним 

капіталом 2,24 1,40 0,89 -1,35 

Коефіцієнт маневреності оборотних активів 0,72 0,71 0,58 -0,13 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,64 0,65 0,39 -0,25 

Коефіцієнт маневреності позикового капіталу  2,25 2,17 1,24 -1,02 

Коефіцієнт залучених джерел в необоротних 

активах 0,08 0,08 0,06 -0,02 

Коефіцієнт довгострокового залучення 

позикових коштів 0,03 0,03 0,04 0,01 

Коефіцієнт поточних зобов’язань 0,90 0,90 0,88 -0,01 
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Таблиця А.5 

Аналіз ділової активності за даними фінансової звітності  

ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показники 
Роки 2018 р. до 2016 р. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. +, – % 

Додана вартість, тис. грн. 40290 23613 28523 -11767,00 -29,21 

Коефіцієнт оборотності активів 1,11 0,80 0,85 -0,26 -23,18 

Тривалість обороту активів, дні 329,11 457,40 428,40 99,29 30,17 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів 1,63 1,14 1,40 -0,23 -13,93 

Тривалість обороту оборотних активів, 

дні 224,10 321,51 260,36 36,26 16,18 

Коефіцієнт оборотності запасів 5,37 2,74 2,47 -2,90 -54,03 

Тривалість обороту запасів, дні 68,00 133,04 147,91 79,91 117,53 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 2,39 1,99 3,42 1,02 42,78 

Термін погашення дебіторської 

заборгованості, дні 152,43 183,52 106,76 -45,67 -29,96 

Тривалість операційного циклу, дні 223,20 320,54 259,23 36,03 16,14 

Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу 1,44 1,03 1,11 -0,33 -22,90 

Тривалість обороту власного капіталу, 

дні 252,66 353,88 327,69 75,03 29,70 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 5,55 4,03 4,16 -1,39 -24,99 

Термін погашення кредиторської 

заборгованості, дні 65,80 90,48 87,72 21,92 33,32 

Тривалість фінансового циклу, дні 157,40 230,06 171,51 14,11 8,96 

Фондоозброєність праці, грн. 5,18 5,75 4,84 -0,34 -6,55 

Матеріаломісткість господарської 

діяльності 0,74 0,78 0,77 0,02 3,07 

Трудомісткість господарської діяльності 0,08 0,09 0,10 0,02 22,07 

Фондомісткість господарської 

діяльності 0,03 0,03 0,04 0,01 46,97 
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Додаток Б 

 

Аналіз доходів господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показники Роки 2018 р. до 2016 р. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. +, – % 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн. 265898 197849 213167 -52731 -19,83 

Інші операційні доходи, 

тис.грн. 6321 5041 6912 591 9,35 

Інші фінансові доходи, тис.грн. 7 4 6 -1 -14,29 

Інші доходи, тис.грн. 48 6 8 -40 -83,33 

Разом 272274 202900 220093 -52181 -19,16 

 

Отже, в результаті аналізу даних таблиці, приходимо до висновку, що 

підприємство в 2018 році отримало доходів на загальну суму 220093 тис.грн., 

що на 52181 тис.грн., або на 19,16 % менше за рівень 2016 року. В структурі 

доходів найбільшу питому вагу займає чистий дохід від реалізації продукції 

(213167 тис.грн. в 2018 році), а також інші операційні доходи (6912 тис.грн. в 

2018 році). ТОВ «Експотранс-граніт» також отримує інші доходи, питома вага 

яких є малою. 
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Додаток В 

 

Динаміка операційних витрат ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показники 
Роки 2018 р. до 2016 р. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. +, – % 

Матеріальні витрати 188594 131569 139471 -49123 -26,05 

Витрати на оплату праці 14648 12683 14164 -484 -3,30 

Відрахування на соціальні заходи 5218 2215 3237 -1981 -37,96 

Амортизація основних фондів 6851 4893 7225 374 5,46 

Інші операційні витрати 38370 17211 17928 -20442 -53,28 

Разом 253681 168571 182025 -71656 -28,25 

 

Таким чином, загальні операційні витрати підприємства ТОВ 

«Експотранс-граніт» в 2016 році склали 253681 тис.грн; в 2018 – 182025 

тис.грн. У 2018 році відбулося скорочення матеріальних витрат на 49123 

тис.грн, витрат на оплату праці на 484 тис.грн., витрат на соціальні заходи на 

1981 тис.грн. та інших операційних витрат на 20442 тис.грн. Водночас, 

відбулося збільшення амортизації основних фондів на 374 тис.грн. В структурі 

операційних витрат ТОВ «Експотранс-граніт» найбільшу питому вагу займають 

матеріальні витрати (74-78% ). Питома вага інших елементів витрат є значно 

меншою. 
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Додаток Г 

 

Аналіз витрат господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показники Роки 2018 р. до 2016 р. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. +, – % 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн. 215169 168239 178991 -36178 -16,81 

Адміністративні витрати, 

тис.грн. 5701 6166 7543 1842 32,31 

Витрати на збут, тис.грн. 8717 4830 5598 -3119 -35,78 

Інші операційні витрати, 

тис.грн. 20702 13457 15221 -5481 -26,48 

Фінансові витрати, тис.грн. 1553 1488 1612 59 3,80 

Інші витрати, тис.грн. 8 5 6 -2 -25,00 

Витрати з податку на 

прибуток, тис.грн. 4941 2156 3980 -961 -19,45 

Разом 256791 196341 212951 -43840 -17,07 

 

За результатами проведеного аналізу визначено, що загальні витрати 

господарської діяльності ТОВ «Експотранс-граніт» у 2018 році становили 

212951 тис.грн., що на 43840 тис.грн., або на 17,07 % менше, ніж у 2016 році. 

Основою витрат складає собівартість реалізованої продукції, яка зменшилась на 

36178 тис.грн., або на 16,81 %. Підприємство значні кошти спрямовує на 

стимулювання збуту, оскільки у 2018 році зафіксовано значну вартість витрат 

на збут в обсязі 5598 тис.грн. Інші операційні витрати ТОВ «Експотранс-

граніт» у 2018 році становили 15221 тис.грн., що на 5481 тис.грн., або на 26,48 

% менше, ніж у 2016 році. Підприємство є значним платником податку на 

прибуток.  
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Додаток Д 

Вихідні дані для проведення факторного аналізу прибутку  

ТОВ «Експотранс-граніт» у 2017-2018 рр., тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 2017 р. 2018 р. 

Відхилення 

тис.грн. % 

1. Чистий дохід від реалізації продукції (ДР) 197849 213167 15318 7,74 

2. Інші доходи (ДІ) 5051 6926 1875 37,12 

3. Собівартість реалізованої продукції (С) 168239 178991 10752 6,39 

4. Витрати на управління (ВУ) 6166 7543 1377 22,33 

5. Витрати на збут (ВЗ) 4830 5598 768 15,90 

6. Інші витрати (ВІ) 14950 16839 1889 12,64 

7. Податок на прибуток (ПП) 2156 3980 1824 84,60 

8. Чистий прибуток (ЧП) 6559 7142 583 8,89 

 

У цьому випадку вплив факторів на прибуток підприємства можна подати 

у такому вигляді: 

ЧП = ДР + ДІ – С – ВУ – ВЗ – ВІ – ПП 

Величина виручки від реалізації залежить від таких факторів, як ціна 

реалізованої продукції, асортимент продукції та кількість її реалізації. Ця 

залежність має такий вигляд: 

ДР = О ∙ НП ∙ Ц, 

де О – обсяг реалізації; НП – номенклатура видів продукції; Ц – ціна 

одиниці продукції. 

Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна подати в 

такому вигляді: 

С = НП ∙ О ∙ ЗЗМН, 

де ЗЗМН – змінні витрати на одиницю виробленої продукції. 

За допомогою даних Звіту про фінансові результати, виявити вплив всіх 

перелічених факторів на фінансовий результат підприємства неможливо, тому 

що нам невідомі такі показники, як питома вага реалізованої та виробленої 

продукції, обсяг випуску та реалізації, а також ціна та собівартість одиниці.  

У той же час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив змін цін, 

обсягу реалізованої та випущеної продукції на розмір чистого прибутку. 
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За даними Держкомстату України у 2018 р. проти 2017 р. (грудень до 

грудня) індекс цін становив 109,1% . 

Визначимо вплив факторів на зміну доходу від реалізації. З таблиці видно, 

що дохід від реалізації у 2018 р. був на 15318 тис. грн. більшим, ніж у 2017 р., 

або на 7,74 %. Це збільшення є наслідком впливу двох факторів: ціни реалізації 

та обсягу реалізованої продукції. Розрахувати величину впливу кожного з них 

можна у такий спосіб: 

ΔДРЦ = ДР2018 – ДР2018 : 1,091 = 213167 – 213167 : 1,091 = 17780 тис. грн. 

ΔДРО = ДР2018 : 1,091 – ДР2017 = 213167 : 1,091 – 197849 = -2462 тис. грн. 

Таким чином зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації на 

17780 тис. грн, а скорочення обсягу випуску – на 2462 тис. грн. 

Прослідкуємо вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції. 

З таблиці видно, що собівартість у 2017 р. становила 168239 тис. грн, а у 2018 р. 

178991 тис. грн, що на 10752 тис. грн або 6,39 % більше. 

ΔСЦ = С2018 – С2018 : 1,091 = 178991 – 178991 : 1,091 = 14930 тис. грн. 

ΔСО = С2018 – С2017 – ΔСЦ = 178991 – 168239 – 14930 = -4178 тис. грн. 

Таким чином, за рахунок зміни ціни собівартість виросла на 14930 тис. 

грн, а за рахунок зміни обсягу випуску – скоротилась на 4178 тис. грн. 

Як показують розрахунки, ціна реалізації впливає на чистий прибуток у 

складі двох факторів – собівартості та доходу від реалізації. При цьому вплив у 

складі собівартості зменшує прибуток, а у складі доходу від реалізації – 

збільшує. З огляду на це загальний вплив ціни реалізації на чистий прибуток 

можна розрахувати у такий спосіб: 

ΔЧПЦ = ΔДРЦ – ΔСЦ = 17780 – 14930 = 2850 тис. грн. 

За рахунок збільшення ціни чистий прибуток підприємства виріс на 2850 

тис. грн. 

Визначаючи вплив на прибуток витрат на управління, на збут та інших 

витрат, треба пам`ятати, що це фактори зворотного впливу, тобто у формули 

треба підставляти знак мінус: 

ΔЧПВ = (ВУ2018 + ВЗ2018 + ВФ2018) – (ВУ2017 + ВЗ2017 + ВФ2017) 
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= (7543 + 5598 + 16839) – (6166 +4830 + 14950) = 4034 

Отже, збільшення цих витрат у 2018 р., порівняно з 2017-м, призвело до 

зменшення прибутку на суму 4034 тис. грн. 

Обчислити вплив величини інших доходів на зміну чистого прибутку 

можна за такою формулою: 

ΔЧПі = ДІ2018 – ДІ2017 = 6926 – 5051 = 1875 тис. грн. 

Як бачимо, за рахунок збільшення суми інших доходів чистий прибуток 

збільшився на 1875 тис. грн. 

Вплив податку на прибуток розраховують за формулою: 

ΔЧППП = – (ПП2018 – ПП2017) = – (3980 – 2156) = – 1824 тис. грн. 

Це означає, що збільшення величини податку на прибуток сприяло 

зменшенню прибутку на суму 1824 тис. грн. 

Отримані дані узагальнено у Додатку Д. 
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Додаток Е 

Узагальнена таблиця впливу факторів на величину прибутку  

ТОВ «Експотранс-граніт» 

№ з/п Показник Сума, тис. грн 

1. Зміна ціни 2850 

2. Обсяг реалізації -2462 

3. Обсяг випуску 4178 

4. Витрати на управління, на збут, фінансові витрати -4034 

5. Інші доходи 1875 

6. Податок на прибуток -1824 

7. Усього 583 

 

Останній рядок таблиці в сумі 583 тис.грн. підтверджує зміну чистого 

прибутку з таблиці, тобто розрахунки факторного аналізу є правильними. 

Збільшення прибутку виникло за рахунок підвищення ціни, збільшення обсягу 

випуску, інших доходів. А збільшення витрат на управління, на збут та інших 

витрат можна вважати резервами подальшого збільнення чистого прибутку. 



 46 

Додаток Ж 

Показники рентабельності та ефективності управління  

фінансовим результатом ТОВ «Експотранс-граніт» 

Показник Роки 2018 р. до 

2016 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Валова рентабельність виробничих витрат 23,58 17,60 19,09 -4,48 

Коефіцієнт окупності виробничих витрат 4,24 5,68 5,24 1,00 

Коефіцієнт окупності чистого доходу 5,24 6,68 6,24 1,00 

Рентабельність операційної діяльності 8,76 5,29 6,14 -2,62 

Рентабельність господарської діяльності 8,16 4,52 5,36 -2,80 

Рентабельність підприємства 6,19 3,40 3,44 -2,74 

Чиста рентабельність виручки від реалізації 

продукції 5,82 3,32 3,35 -2,47 

Коефіцієнт покриття виробничих витрат 0,81 0,85 0,84 0,03 

Коефіцієнт окупності виробничих витрат 1,24 1,18 1,19 -0,04 

Коефіцієнт покриття витрат операційної 

діяльності 0,92 0,95 0,94 0,02 

Коефіцієнт окупності витрат операційної 

діяльності 1,09 1,09 0,04 -1,04 

Коефіцієнт покриття адміністративних витрат 0,02 0,03 0,04 0,01 

Коефіцієнт покриття витрат на збут 0,03 0,02 0,03 -0,01 

Коефіцієнт окупності адміністративних витрат 46,64 32,09 28,26 -18,38 

Коефіцієнт окупності витрат на збут 30,50 40,96 38,08 7,58 

Співвідношення адміністративних витрат і 

собівартості реалізовавної продукції 0,03 0,04 0,04 0,02 

Співвідношення витрат на збут і собівартості 

реалізованої продукції 0,04 0,03 0,03 -0,01 

Частка адміністративних витрат в структурі 

операційних витрат 0,02 0,04 0,04 0,02 

Частка витрат на збут в структурі операційних 

витрат 0,03 0,03 0,03 0,00 

Загальна економічна рентабельність 9,17 4,12 5,09 -4,08 

Рентабельність реалізації продукції 15,82 10,39 10,95 -4,87 

 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що 

ТОВ «Експотранс-граніт» у 2018 році здійснювало свою фінансово-

господарську діяльність ефективно. Показники рентабельності основної 

діяльності, операційної, господарської діяльності мають позитивне значення, 

що свідчить про значну ефективність господарської діяльності 

ТОВ «Експотранс-граніт». 

Важливими показниками, які співвідносять витрати і доходи підприємства, 

є коефіцієнти окупності і покриття витрат. Коефіцієнт покриття показує скільки 
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витрат здійснює підприємство, щоб отримати одну гривню від продажу. 

Відношення чистого доходу до витрат характеризується коефіцієнтом 

окупності витрат підприємства. Коефіцієнт окупності виробничих витрат в 

2018 році збільшився на 1,00 пункт порівняно з 2016 роком.  
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Розрахунок точки беззбитковості надання послуг з транспортної логістики  

ТОВ «Експотранс-граніт» (традиційний метод) 

Показники Види транспортно-логістичних послуг 

№1 (складання 

транспортної 

документації) 

№2 (митне 

оформлення 

вантажів) 

№3 

(консультації у 

сфері ЗЕД) 

1. Фактичний обсяг надання 

послуг, од. за місяць 

5400 3500 3500 

2. Ціна одиниці послуг, грн 1000 530 660 

3. Обсяг реалізації, тис.грн за 

місяць 

5400 1855 2310 

4. Змінні середні витрати грн за 

місяць 

60 30 41,43 

5. Постійні витрати, тис.грн за 

місяць 

3675 

6. Питома вага обсягу реалізації 

кожного виду послуг в загальній 

виручці, % 

56,46 19,39 24,15 

7. Розподіл постійних витрат за 

видами продукції пропорційно 

обсягам реалізації (3675 

тис.грн*п.6/100 %) 

2074,75 712,72 887,53 

8. Точка беззбитковості, од. (п.7 / 

п.2-п.4) 

5100 3100 3600 

9. Запас фінансової міцності, од 300 400 -100 
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Таблиця З.2 

Розрахунок точки беззбитковості надання послуг з транспортної логістики  

ТОВ «Експотранс-граніт» (управлінський підхід) 

Показники Види транспортно-логістичних послуг 

№1 (складання 

транспортної 

документації) 

№2 (митне 

оформлення 

вантажів) 

№3 

(консультації у 

сфері ЗЕД) 

1. Фактичний обсяг надання 

послуг, од. за місяць 

5400 3500 3500 

2. Ціна одиниці послуг, грн 1000 530 660 

3. Обсяг реалізації, тис.грн за 

місяць 

5400 1855 2310 

Продовження таблиці 3.3 
4. Змінні середні витрати грн за 

місяць 

60 30 41,43 

5. Постійні витрати (брокерські 

платежі), тис.грн/місяць 

- 350 - 

6. Постійні витрати (трансфертні 

платежі), грн/місяць 

560 - - 

7. Постійні витрати, тис.грн за 

місяць 

- 2765 - 

8. Питома вага обсягу реалізації 

кожного виду послуг в загальній 

виручці, % 

56,46 19,39 24,15 

9. Розподіл постійних витрат за 

видами продукції пропорційно 

обсягам реалізації (2765 

тис.грн*п.8/100 %) 

1561 536,23 667,76 

8. Точка беззбитковості, од. 

((п.9+п.6) / (п.2-п.4)) 

5300 3800 2700 

9. Запас фінансової міцності, од 100 -300 800 
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Додаток І 

Таблиця І.1 

Розрахунок грошових потоків від реалізації проекту впровадження 

ERP-системи автоматизованого управління фінансовими результатами 

«Renaissance» у ТОВ «Експотранс-граніт», грн. 

№ 
п/п 

Показники 
(параметри) 

Роки 
1 2 3 4 5 

1 
Початкові 
інвестиції, грн. 

700000 - - - - 

2 

Грошові 
надходження від 
надання послуг 
грн.: 

4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 

• оптимістичний 
(ймовірність 10 
%) 

5280000 5280000 5280000 5280000 5280000 

  
• реальний 
(ймовірність 70 
%) 

4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 

  
• песимістичний 
(ймовірність 20 
%) 

4080000 4080000 4080000 4080000 4080000 

3 

Очікувані 
грошові 
надходження від 
надання послуг 

4704000 4704000 4704000 4704000 4704000 

4 

Поточні витрати 
на надання послуг 
за відповідних 
станів економіки, 
грн.:  

650000 650000 650000 650000 650000 

 

• оптимістичний 
(ймовірність 10 
%) 

585000 585000 585000 585000 585000 

 

• реальний 
(ймовірність 70 
%) 

650000 650000 650000 650000 650000 

 

• песимістичний 
(ймовірність 20 
%) 

747500 747500 747500 747500 747500 

5 
Очікувані поточні 
витрати на 
надання послуг 

663000 663000 663000 663000 663000 

6 
Постачальницько-
збутові витрати, 
грн. 

500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 

7 

Очікуваний 
прибуток до 
оподаткування, 
грн. 

3541000 3541000 3541000 3541000 3541000 

8 
Очікуваний 
чистий прибуток, 
грн. 

2939030 2939030 2939030 2939030 2939030 
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Продовження таблиці І.1 

9 

Очікуваний 
чистий грошовий 
потік, 
грн.(р.8+р.6) 

3439030 3439030 3439030 3439030 3439030 

10 
Дисконтований 
чистий грошовий 
потік (р.9/(1+і)t) 

2698241,3
3 

2117023,20 1661003,10 
1303212,6

0 
1022492,42 

11 
Кумулятивний 
дисконтований 
грошовий потік 

2698241,3
3 

4815264,53 6476267,63 
7779480,2

3 
8801972,65 
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