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РЕФЕРАТ 

 
 

Дипломна робота: 3 рис., 5 табл., 37 стор., 36 джерел, 2 додатки. 

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів поняття 

«фінансова діяльність підприємства» та аналіз підходів до оцінювання її 

ефективності та формулювання напрямків удосконалення. 

Об'єкт дослідження – методика аналізу фінансової діяльності 

підприємства. 

Предмет дослідження – фінансові відносини, які виникають в процесі 

формування фінансових ресурсів підприємства, функціонують і 

трансформуються за допомогою фінансових механізмів і інструментів.  

Методи дослідження, які використовувалися в процесі дослідження та 

обробки матеріалів: абстрактно - логічний, порівняльний, коефіцієнтний, 

вертикальний (структурний) і горизонтальний (часовий) фінансовий аналіз.  

Структура основної частини дипломної роботи. Основна частина 

дипломної роботи складається з трьох розділів. У першому розділі визначено 

зміст, цілі та завдання фінансової діяльності підприємства; досліджено 

інформаційну та нормативно-правову базу фінансової діяльності 

підприємства; надано організаційно-економічну характеристику 

досліджуваного підприємства та проведено структурно-динамічний аналіз 

його активів та зобов’язань. У другому проведено аналіз фінансової 

стійкості, платоспроможності, ділової активності підприємства та зроблено 

висновки щодо ефективності його фінансової діяльності.  

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ВЛАСНИЙ 

КАПІТАЛ, ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, 

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ. 
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ВСТУП 

 
 

Аналіз фінансової діяльності є необхідною умовою постійного 

моніторингу ефективності роботи підприємства та заходом для визначення 

його фінансової стійкості, платоспроможності та конкурентоздатності. 

Отриманий результат аналізу показує ефективність ведення фінансово-

господарської діяльності та ефективність використання прибутку 

підприємства. Посилення необхідності аналізу та контролю фінансової 

діяльності відбувається особливо в умовах фінансово-економічної кризи, коли 

суттєво обмежується доступ до ресурсів, зокрема змінюються умови 

отримання кредитів для суб’єктів господарювання. 

Тому питання аналізу ефективності фінансової діяльності підприємства 

на сьогодні залишається актуальною, підтвердженням чого можуть бути 

численні дослідження із зазначеного питання [8-26]. 

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів поняття 

«фінансова діяльність підприємства» та аналіз підходів до оцінювання її 

ефективності та формулювання напрямків удосконалення. 

Завдання дослідження, які поставлені та вирішені для досягнення 

мети дипломної роботи:  

- розкрити  поняття «фінансова діяльність»; 

- розглянути цілі, завдання та зміст фінансової діяльності підприємства;  

- визначити інформаційну та нормативно-правову базу фінансової 

діяльності;  

- - розглянути основні методичні підходи до аналізу фінансової 

діяльності підприємства;  

- проаналізувати ефективність фінансової діяльності досліджуваного 

підприємства. 
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Об'єкт дослідження – методика аналізу фінансової діяльності 

підприємства. 

Предмет дослідження – фінансові відносини, які виникають в процесі 

формування фінансових ресурсів підприємства, функціонують і 

трансформуються за допомогою фінансових механізмів і інструментів.  

Методи дослідження, які використовувалися в процесі дослідження та 

обробки матеріалів: абстрактно - логічний, порівняльний, коефіцієнтний, 

вертикальний (структурний) і горизонтальний (часовий) фінансовий аналіз.  

Структура основної частини дипломної роботи. Основна частина 

дипломної роботи складається з трьох розділів. У першому розділі визначено 

зміст, цілі та завдання фінансової діяльності підприємства; досліджено 

інформаційну та нормативно-правову базу фінансової діяльності 

підприємства; надано організаційно-економічну характеристику 

досліджуваного підприємства та проведено структурно-динамічний аналіз 

його активів та зобов’язань. У другому проведено аналіз фінансової 

стійкості, платоспроможності, ділової активності підприємства та зроблено 

висновки щодо ефективності його фінансової діяльності.  

Фактологічну основу роботи складають теоретичний та статистичний 

матеріал, приведений у підручниках, періодичних виданнях, законодавчі та 

нормативно-правові акти, національні стандарти (положення) 

бухгалтерського обліку та фінансова звітність підприємства. 
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1 МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1 Теоретичні аспекти фінансової діяльності підприємства та основні 

підходи до її аналізу 

 

 

Аналіз наукової літератури дозволяє дійти висновку, що під 

фінансовою діяльністю розуміється комплекс фінансових заходів, здійснення 

яких опосередковує всю господарську діяльність, спрямованих на 

оптимізацію фінансового забезпечення підприємства. Отже, основний зміст 

фінансової діяльності полягає у фінансуванні підприємства у вузькому 

розумінні [8-36]. 

Фінансова діяльність включає в себе різні види операцій. Так автор 

Дорош О.Б. вважає, що до фінансової діяльності слід віднести операції з 

участі у капіталі асоційованих, дочірніх підприємств та спільної діяльності, 

залучення позикового капіталу (випуск, утримання й обіг власних цінних 

паперів, кредитів, позик), фінансового лізингу [14].  

Враховуючи функціональну спрямованість, фінансова діяльність 

підприємства пов’язана з формуванням активів та фінансової структури 

капіталу відповідно до завдань розвитку господарюючого суб’єкта, 

забезпеченням ефективного використання фінансових ресурсів в процесі 

господарювання, а також прибутковості діяльності за умов мінімізації 

фінансових ризиків та забезпечення фінансової стійкості і 

платоспроможності господарюючого суб’єкта [35, с.21]. 

Фінансова діяльність підприємства — це практична робота 

підприємства із ресурсного забезпечення реалізації його стратегії та росту 

ринкової вартості. Фінансова діяльність забезпечує стабілізацію 

економічного розвитку підприємства. Непочатенко О.О. виділяє такі головні 

напрямки фінансової роботи: 

– фінансове планування; 
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– оперативна фінансова робота; 

– контрольно-аналітична робота [36, с.13]. 

Авторка Нескородєва І.І. виділяє дещо інші напрямки фінансової 

діяльності (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 - Напрямки фінансової діяльності підприємства [26] 

 
 

1.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства та 

фінансовий аналіз  його активів і пасивів 

 
 

Для практичних розрахунків нами обрано підприємство «Укртрансгаз» 

відповідно для цьому підприємства будемо проводити аналіз фінансової 

діяльності. 

Бурхливий розвиток газотранспортної системи припадає на середину 

60-х років. Після введення в експлуатацію в 1967 році магістрального 

газопроводу Долина-Ужгород-Державний кордон розпочалась подача 

Напрямки фінансової діяльності 

Фінансове 
прогнозування та 

планування 

Аналіз та контроль 
виробничо- 

господарської 
діяльності 

Оперативна, поточна 
фінансово-

економічна робота 

розробка перспективних, поточних та 
оперативних фінансових планів підприємства, 
бізнес-планів реалізації окремих 

діагностика фінансового стану підприємства, 
виявлення резервів зниження витрат, збільшення 
доходів і прибутків 

робота з постачальниками стосовно розрахунків 
за сировину, матеріали, паливо та з покупцями за 
розрахунками за реалізовану продукцію, 
забезпечення своєчасної сплати податків і 
податкових платежів, погашення банківських 
кредитів і сплати відсотків, своєчасних виплат 
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українського, а потім російського газу в країни Центральної та Західної 

Європи. Це стало початком функціонування найбільшого до сьогоднішнього 

часу коридору по транзиту російського газу, а Україна стала однією з 

найбільших транзитних країн. 

Українська газотранспортна система тісно пов’язана із системами 

сусідніх європейських країн – Білорусі, Польщі, Румунії, Молдови, 

Угорщини, Словаччини, і через них інтегрована в загальноєвропейську 

газову мережу. Музей газової промисловості в УМГ "Київтрансгаз" 

створений на базі першої газорозподільної станції міста Києва, яка розпочала 

свою роботу в 1948 році. 

Метою зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення належного та 

безпечного транспортування природного газу українським та європейським 

споживачам основними напрямками міжнародного співробітництва ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» є операторське, диспетчерське та науково-технічне 

співробітництво із операторами ГТС та повідними  міжнародними 

енергетичними компаніями. 

З метою часткового фінансування зазначеного проекту Товариство 

 співпрацює з такими Міжнародними фінансовими організаціями як 

Європейський банк розвитку та реконструкції, Європейський інвестиційний 

банк та Світовий банк. 

Всі дані які потрібні для аналізу фінансового стану підприємства 

знаходяться в додатку А.  

З початку проведемо горизонтальний аналіз балансу підприємства. 

Горизонтальний аналіз полягає у порівнянні кожної статті балансу з 

попереднім звітним періодом, розрахунку змін абсолютних і відносних 

величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень. Метою 

горизонтального аналізу є виявлення абсолютних i відносних змін величини 

різних статей балансу, його розділів за певний період i критична оцінка 

виявлених змін. 

Горизонтальний аналіз балансу наведений у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1.– Горизонтальний аналіз балансу підприємства  

 

 

За горизонтальним аналізом загальна сума активів підприємства  

зменшилася на 99897 тис.  грн. або більш, ніж на 28,8%. Це зменшення 

відбулось переважно за рахунок значного зменшення оборотних активів. 

Абсолютна величина зниження у оборотних активах склала 5002 тис. грн.  

або більше, ніж 19,63% їх річної величини. У той же час, зменшилася сума 

основних засобів підприємства порівняно з попереднім роком (в 

абсолютному вимірюванні – на 95684 тис. грн.).  

Що стосується структури оборотних коштів, то можна зазначити, що 

вона значно збільшилася. Виробничі запаси збільшилися за рік на 2266 тис.  

грн. або на 19,76%. Все це свідчить про стабілізацію  обороту підприємства і 

позитивну  тенденції у його роботі. В той же час, зменшилася  сума і частка 

дебіторської заборгованості за товари та послуги - в абсолютному 

на початок 
періода

на кінець 
періода

абсолютні 
змінні

відносні 
змінні, %

Активи 445 828 477 345 930 569 -99 897 908 -28,88

1. Необоротні активи 415 342 993 320 447 678 -94 895 315 -29,61

1.1. Основні засоби 411 309 666 315 625 627 -95 684 039 -30,32

1.2. Знос 21 292 160 6 318 141 -14 974 019 -237,00

2. Оборотні активи 30 485 484 25 482 891 -5 002 593 -19,63

2.1. Запаси 9 200 126 11 466 134 2 266 008 19,76

2.2.

Дебіторська 
заборгованість за 

продукцію, товари, 
роботу, послуги

20 129 180 11 852 904 -8 276 276 -69,82

2.3. Гроші та їх еквіваленти 321 935 545 177 223 242 40,95

2.4. Інші оборотні активи 610 639 1 400 399 789 760 56,40

Пасив 445 828 477 345 930 569 -99 897 908 -28,88

3. Власний капітал 353 825 414 276 484 989 -77 340 425 -27,97

3.1. Капітал у дооцінках 350 703 713 297 688 641 -53 015 072 -17,81

4.
Довгострокові 
зобов'язання і 
забезпечення

73 300 987 55 393 623 -17 907 364 -32,33

4.1.
Відстроченні податкові 

зобов'язання
71 915 175 53 282 980 -18 632 195 -34,97

4.2.
Поточні зобов'язання та 

забезпечення
18 702 076 14 051 957 -4 650 119 -33,09

 № п/п Баланс підприємства 

Значення показників Горизонтальний аналіз
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вимірюванні на 8276 тис.  грн. (або на 69,82%). Це означає, що підприємство 

фактично кредитувало своїх партнерів по бізнесу, які вчасно 

розраховувалися за товари та послуги, що надавалися підприємством. Якщо 

підприємство має надійних партнерів, що будуть вчасно сплачувати борги то 

буде стабільність підприємницької діяльності і зберігатися ліквідність 

підприємства. 

Також збільшилася частка найбільш ліквідних активів це  гроші та їх 

еквіваленти абсолютна величина яких склала 223 тис. грн. або на 40,95%. 

При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов’язання 

підприємства скоротилися, у тому числі поточні  зобов’язання зменшилися 

на 4650 тис. грн. (33,09%). Це відбулося внаслідок значного скорочення 

кредиторської заборгованості. Таким чином, підприємство вчасно 

розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та 

отримані послуги. Також зменшилися наступні показники з оплати праці і за 

авансами, що одержані від інших підприємств у рахунок наступних поставок 

продукції. 

Також бачимо що знизилися показники довгострокових зобов’язань та 

забезпечень абсолютна величина склала 17907 тис. грн. або на 32,33%. Але з 

іншої сторони збільшилися показники довгострокових кредитів банків на 489 

тис. грн. порівняно з початком періоду. 

В цілому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є 

позитивною. Зменшення короткострокової заборгованості підприємства 

збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість. 

Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємство має кращі 

зміни показників фінансової стійкості та ліквідності, а саме: 

 спостерігаємо  позитивну тенденцію з дебіторською 

заборгованістю за товари, роботу, послуги; 

 поліпшити структуру оборотних коштів, більш продуктивно 

використовувати нове обладнання, збільшити обсяг продукції, що 

виготовляється; 
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 зменшилася  поточну заборгованість та підприємство намагається  

перейти від короткострокових до довгострокових кредитів банку. 

Для подальшого аналізу балансу використовуємо вертикальний аналіз. 

Метою вертикального аналізу є розрахунок питомої частки окремих 

статей у загальній сумі валюти балансу і оцінка її змін. Вертикальний аналіз 

балансу дозволяє зробити висновок про структуру балансу в поточному 

стані, а також проаналізувати динаміку цієї структури. За допомогою 

вертикального аналізу виявляють основні тенденції та зміни в діяльності 

підприємства. За допомогою вертикального аналізу можна здійснювати 

міжгосподарські порівняння. Крім того, відносні показники пом'якшують 

негативний вплив інфляційних процесів. 

 

Таблиця 1.2 – Вертикальний аналіз балансу підприємства 

 

 

на початок 
періода

на кінець 
періода

на початок 
періода

на кінець 
періода

Активи 445 828 477 345 930 569 100% 100%

1. Необоротні активи 415 342 993 320 447 678 93,16 92,63

1.1. Основні засоби 411 309 666 315 625 627 92,26 91,24

1.2. Знос 21 292 160 6 318 141 4,78 1,83

2. Оборотні активи 30 485 484 25 482 891 6,84 7,37

2.1. Запаси 9 200 126 11 466 134 2,06 3,31

2.2.

Дебіторська 
заборгованість за 

продукцію, товари, 
роботу, послуги

20 129 180 11 852 904 4,52 3,43

2.3. Гроші та їх еквіваленти 321 935 545 177 0,07 0,16

2.4. Інші оборотні активи 610 639 1 400 399 0,14 0,40

Пасив 445 828 477 345 930 569 1,00 1,00

3. Власний капітал 353 825 414 276 484 989 79,36 79,92

3.1. Капітал у дооцінках 350 703 713 297 688 641 78,66 86,05

4.
Довгострокові 
зобов'язання і 
забезпечення

73 300 987 55 393 623 16,44 16,01

4.1.
Відстроченні податкові 

зобов'язання
71 915 175 53 282 980 16,13 15,40

4.2.
Поточні зобов'язання та 

забезпечення
18 702 076 14 051 957 4,19 4,06

Вертикальний аналіз

Баланс підприємства  № п/п

Значення показників
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Частка обігових активів у балансі підприємства є незначною: на 

початок року вона складала 6,84%. Проте протягом аналізованого року 

відбулося збільшення  цієї частки, а на кінець року ця тенденція ще більше 

закріпилась. Зрозуміло, що незначна  частки оборотних коштів позначається 

негативно на показниках фінансової стійкості та ліквідності, тому що 

свідчить про зменшення запасів, розмірів виробництва, готівки для 

придбання матеріально-речових факторів виробництва.  

Частка основних засобів має тенденцію до зменшення, хоч і не значної 

причому, протягом року відбулося зменшення долі основних засобів у сумі 

балансу. З одного боку, це явище свідчить про політику підприємства щодо 

зменшення  матеріально-технічної бази підприємства та його технічного 

переозброєння. Таким чином підприємство погіршило свої показники 

ліквідності й фінансової стійкості внаслідок вилучення коштів на поповнення 

оборотних активів.  

Власний капітал підприємства знаходиться на рівні 79,36% - на початок 

року і 79,92 % - на кінець року від загальної суми пасивів, що говорить про 

стабільну  платоспроможність, нормальні  показники ліквідності і фінансової 

стійкості й низький  рівень ризику підприємства стати банкрутом. 

Довгострокових зобов'язань підприємство, на кінець року знизилися 

показники на 16,01%. Таким чином знизилися показники відстроченні 

податкові зобов’язання, які на початок року становили 16,13%, а на кінець 

року – 15,40%.  Також для підприємства позитивним є те що зменшилися 

поточні та короткострокові зобов’язання. Зменшилися поточні  зобов’язання 

на 4,06%.  

Отже, основними висновками, зробленими при вертикальному аналізі 

балансу підприємства можуть бути такі: 

- структура статей балансу демонструє тенденцію до зменшення  

частки основних засобів і незначного збільшення  частки оборотних активів, 

хоча ця частка є не значною; 
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- у той же час, закріпилася позитивна тенденція до зменшення частки 

дебіторської заборгованості і збільшення грошових коштів у національній 

валюті. 

Таким чином, аналіз балансу підприємства у горизонтальному і 

вертикальному розрізі показав, що підприємству бракує оборотних активів, 

що позначається на рівні показників фінансової стійкості та 

ліквідності. Зокрема, спостерігається зменшення частки короткострокових 

зобов'язань. Частка власного капіталу є значною величиною (біля 79 %), що 

говорить про що підприємство не має ризиків банкрутства. Далі розглянемо 

горизонтальний аналіз «Звіту про фінансовий результати» ( таблиці 1.3). 

 

Таблиця 1.3 – Горизонтальний аналіз Форми №2 підприємства 

 

Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на кінець року і 

становить 12793 тис. грн. або 25%, що є позитивною тенденцією. А ось 

операційні доходи зменшилися на 21,3 тис.  грн.. На кінець року також 

збільшилися адміністративні витрати на 28,57%, також витрати на збут 

збільшилися на 5,1 тис. грн. Дохід з податку на прибуток  також зріс і 

становлять 4407 тис.  грн., хоча на початок періоду були витрати з податку на 

прибуток.  

попередній рік
теперішній 

рік
абсолютні 

змінні
відносні 
змінні, %

1. 

Чистий дохід від 
реалізації 
продукції 38 387 640 51 181 381 12 793 741 25,00

2.

Інші операційні 
доходи 220 030 198 758 -21 272 -10,70

3.

Адміністративні 
витрати -1 004 122 -1 405 685 -401 563 28,57

4. витрати на збут -14 555 -19 735 -5 180 26,25

5. Інші доходи 1 100 737 46 645 -1 054 092 -2259,82

6. Інші витрати -1 252 167 -1 206 297 45 870 -3,80

7.

Витрати (дохід) з 
податку на 
прибуток -935 119 4 407 662 5 342 781 121,22

 № п/п
Форма №2 

підприємства 

Значення показників Горизонтальний аналіз
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2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКТРАНСГАЗ») 

 

 

2.1 Використання коефіцієнтного аналізу для визначення рівня 

фінансової стійкості підприємства 

 

 

За допомогою коефіцієнтного аналізу можна детально проаналізувати 

як ефективність фінансової діяльності підприємства, так і фінансово-

господарську діяльність в цілому. 

Коефіцієнт автономії важливий як для власників, так і для кредиторів 

компанії. Низьке значення показника буде сигналізувати про високий рівень 

ризиків і низьку стійкість компанії в середньостроковій перспективі. 

Нормальне значення коефіцієнта повинно бути більше 0,5. 

Проаналізувавши діяльність підприємства можемо зробити висновок, що 

коефіцієнти знаходяться в нормі на кінець періоду становить 0,8. 

Маневреність власного капіталу означає те що частина власного капіталу 

може бути використана для фінансування оборотних активів, а яка частина 

спрямована на фінансування необоротних активів. Позитивне значення 

свідчить про достатність власних фінансових ресурсів для фінансування 

необоротних активів і частини оборотних. Від’ємне значення показника 

свідчить, що власний капітал і кошти, залучені на довгостроковій основі, 

спрямовані на фінансування необоротних засобів, тому для фінансування 

оборотних активів необхідно звертатися до позичкових джерел фінансування. 

Це веде до зниження фінансової стійкості. На даному підприємстві 

спостерігається позитивна тенденція, показник якого дорівнює 1,32. 

Коефіцієнт фінансової залежності повинен знаходитися не більше 2. 

Порівняно з попереднім роком цей показник знаходиться в нормі і дорівнює 

1,25.  
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Таблиця 2.1 – Коефіцієнтний аналіз фінансово-господарської діяльності 

підприємства 

2016 2017

коефіцієнт 

автономності 

(концентрації 

власного капіталу)

Власний капітал/підсумок балансу 

пасиву

0,79 0,80

Маневреність 

робочого капіталу

(виробничі запаси+поточні 

біологічні активи+незавершене 

виробництво+готова 

продукція+товари)/(оборотні 

активи-поточні зобов'язання) 1,06 1,32

Коефіцієнт фінансової 

залежності

підсумок балансу активу/власний 

капітал
1,26 1,25

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу

(оборотні активи-поточні 

зобов'язання)/власний капітал
0,03 0,04

Коефіцієнт 

концентрації 

залученого капіталу

(довгострокові 

зобов'язання+поточні 

зобов'язання)/підсумок балансу 

активу 0,21 0,20

Коефіцієнт залучених 

джерел у необоротних 

активах

довгостокові 

зобов'язання/необоротні активи

0,18 0,17

Коефіцієнт 

довгострокового 

залучення позикових 

коштів

довгострокові зобов’язання / 

(довгострокові зобов’язання + 

власний капітал)
0,17 0,17

Коефіцієнт 

довгострокових 

зобов’язань

довгострокові зобов’язання / 

(довгострокові зобов’язання + 

поточні зобов’язання) 0,80 0,80

Коефіцієнт поточних 

зобов’язань

поточні зобов’язання / 

(довгострокові зобов’язання  + 

поточні зобов’язання) 0,20 0,20

Коефіцієнт 

співвідношення 

залученого і власного 

капіталів 

(довгострокові зобов’язання + 

поточні зобов’язання) / власний 

капітал 0,26 0,25

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними коштами

(власний капітал – необоротні 

активи) / оборотні активи
-2,02 -1,73

Коефіцієнт фінансової 

стабільності

власний капітал / (довгострокові 

зобов’язання + поточні 

зобов’язання) 3,85 3,98

Коефіцієнт 

фінансового 

левериджу

довгострокові зобов’язання / 

власний капітал 0,21 0,20

Коефіцієнт 

забезпечення запасів 

робочим капіталом

(оборотні активи – поточні 

зобов’язання) / (виробничі запаси 

+ поточні біологічні активи + 

незавершене виробництво + 

готова продукція + товари)
0,94 0,74

Коефіцієнт 

забезпеченості 

оборотних активів 

робочим капіталом

(оборотні активи – поточні 

зобов’язання) / оборотні активи

0,39 0,45

Коефіцієнт 

мобільності активів

Оборотні активи/підсумокбалансу 

активу

0,07 0,07

Коефіцієнт 

постійності активів

Необоротні активи/підсумок 

балансу активів 0,93 0,93

Періодинайменування 

показника
Розшивровка формул
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Продовження таблиці 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу

Накопичений знос/ первісна 

вартість ОЗ 0,05 0,02

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів

Вартість ОЗ, що надійшли за 

період/Первісна вартість ОЗ на 

кінець періоду 0,004 0,00

Коефіцієнт покриття

оборотні активи/поточні 

зобов'язання 1,63 1,81

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності

(Оборотні активи- запаси)/поточні 

зобов'язання 1,14 1,00

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності

(грошові кошти та їх еквіваленти + 

поточні фінансові 

інвестиції)/поточні зобов'язання 0,02 0,04

Чистий оборотний 

капітал

Оборотні активи - поточні 

зобов'язання 11783408,00 11430934,00

Частака оборотних 

активів в активах оборотні активи/ валюту балансу 0,07 0,07

Частка виробничих 

запасів у поточних 

активах виробничі запаси/оборотні активи 0,30 0,45

Коефіцієнт 

оборотності

Виручка(Собівартість)/Середня 

вартість активу (пасиву) -0,09 -0,17

Період обороту

Кількість днів в досліджувальному 

періоді/ коефіцієнт оборотності -4013,12 -2173,19

Коефіцієнт 

оборотності активів

Виручка від реалізації 

продукції/Середньорічна вартість 

майна підприємства 0,10 0,14

Коефіцієнт обертання 

виробничих запасів

собівартість/середньорічну 

вартість ВЗ -4,41 -6,35

Тривалість обертання 

виробничих запасів

кількість днів в періоді/Коефіцієнт 

обертання виробничих запасів -81,61 -56,68

Коефіцієнт обертання 

дебіторської 

заборгованості

Чиста виручка/ Середнє значення 

дебіторської заборгованості 2,19 3,13

Тривалість обертання 

дебіторської 

заборгованості

Кількість днів в періоді/Коефіцієнт 

обертання дебіторської 

заборгованості 164,47 115,05

Фондоввідача 

основних засобів

Виручка від реалізації/Залишкова 

вартість ОЗ 0,09 0,16

Коефіцієнт структури 

покриття 

довгострокових 

вкладень

Довгострокові пасиви/ необоротні 

активи 0,18 0,17

Коефіцієнт 

довгостоковості 

залучених коштів

Довгострокові 

зобовязання/(Власний капітал 

+Довгострокові зобов'язання) 0,17 0,17

Коефіцієнт фінансової 

незалежності 

капіталізованих 

джерел

Власний капітал/(Власний 

капітал+Довгострокові 

зобов'язання 0,83 0,83

Ліквідність підприємства

Ділова активність

Майновий стан підприємства
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Продовження таблиці 2.1. 

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу повинен збільшуватися і 

становити більше 0,5. Цей показник не відповідає нормативному значенню, 

що говорить про зменшення частини власного капіталу, яка використовується 

для фінансування поточної діяльності, та зменшення капіталізованої частини. 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу повинен бути менший за 

0,5. Якщо значення показника є вищим, то рівень фінансових ризиків також є 

високим. Якщо ж значення показника є нижчим, то це може свідчити про 

неповне використання фінансового та виробничого потенціалу компанії. 

Показники знаходяться в нормі тому фінансові ризики знаходяться в 

стабільному стані і становить 0,2. 

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань, характеризує частку 

довгострокових зобов'язань у загальній сумі джерел формування. Норматив 

Показник частки 

чистого прибутку в 

ЧГП від операційної 

діяльності ЧП/ЧГПОПДт -1,38 -5,12

Коефіцієнт ліквідності 

грошового потоку ПГП/ВГП -1,29 -1,25

Показник грошової 

продуктивності 

фінансового 

результату від 

операційної діяльності ЧГПОпДт/ФРОпДт -0,64 -0,04

Показник грошової 

віддачі власного 

капіталу на 

операційну діяльність ЧГПОпДт/Вксер 0,0095 0,0035

Показник грошової 

віддачі за 

інвестиційним 

капіталом на 

операційній діяльності ЧГПОпДт/(ВК+ДЗ)сер 0,0079 0,0029

Аналіз грошового потоку
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цього показника складає менше 0,2. Якщо дивитися по підприємству то цей 

коефіцієнт завищений і складає 0,8. А ось коефіцієнт поточних зобов’язань 

навпаки занижені від норми( більше 0,5). 

Коефіцієнт співвідношення залученого капіталу і власного капіталу 

знаходять в нормі 0,2, що відображає позитивну динаміку. Показник 

забезпечення власними коштами не співпадає з нормою більше 0,1, це 

свідчить проте що підприємство не може забезпечити функціонування 

підприємства власними коштами. 

Коефіцієнт фінансової стабільності  індикатор фінансової стійкості, 

який говорить про здатність компанії відповідати за своїми зобов'язаннями в 

середньо- і довгостроковій перспективі. Значення показника вказує на те, 

скільки гривень власного капіталу припадає на кожну гривню зобов'язань 

компанії. Високе значення говорить про низький рівень фінансових ризиків. 

У підприємства завищений показник фінансової стабільності і 

становить 3,98. 

Коефіцієнт фінансового левериджу – показник використовується для 

оцінювання ефекту фінансового важеля. У разі, коли значення диференціалу 

фінансового важеля більше нуля і спостерігається його зростання у динаміці, 

позитивно розцінюється підвищення коефіцієнту фінансового левериджу, 

адже це сприяє зростанню рентабельності власного капіталу. У випадках, 

коли диференціал менший нуля або скорочується у динаміці, позитивно 

розцінюється зниження коефіцієнту фінансового левериджу. 

Під час оцінювання цього показника можна сказати що не значно 

високий, але з кожним роком збільшується. 

Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом, норма якого 

більше 0,2. За проаналізованими показниками, ці показники знаходяться в 

нормі і дорівнюють 0,74. 

Коефіцієнт мобільності активів означає здатність активів переходити з 

однієї форми в іншу. Висока мобільність говорить про те, що підприємство 

зможе змінити структуру активів протягом короткого періоду часу. Це 
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поняття пов'язане з ліквідністю - швидкістю конвертації в грошові кошти без 

втрати вартості. Однак, якщо показники ліквідності вимірюють здатність 

підприємства відповідати за поточними зобов'язаннями (тобто вимірюють 

платоспроможність), то показник мобільності активів говорить про здатність 

підприємства підлаштовуватися  під зовнішній вплив ринку, проводити 

гнучку діяльність. Показники мобільності активів дуже низькі (0,07), це 

говорить про те що підприємство не може швидко змінювати свою структуру. 

 

 

2.2 Результати аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 

 

 

Для оцінювання ліквідності підприємства використовуються такі 

показники покриття, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності. 

Коефіцієнт покриття показує, у скільки разів оборотні активи 

перевищують поточні зобов’язання. Це дає можливість оцінити розрахунки 

підприємства за своїми боргами терміном погашення до одного року. 

Критичне значення показника дорівнює 1. Цей показник знаходить в нормі 

1,81, означає що підприємство може своєчасно ліквідувати борги. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує спроможність 

підприємства розрахуватися за своїми боргами за рахунок більш ліквідної 

частини оборотних активів. Нормативне значення 0,6 – 0,8. Цей показник 

даного підприємства перевищує норму і дорівнює 1, тобто підприємство може 

погасити поточні зобов’язання раніше. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує можливість розрахуватися в 

найкоротший період за своїми боргами. Цей показник трохи занижений від 

норми. 

Частка оборотних активів в активах показує питому вагу оборотних 

активів у майні підприємства. На підприємстві знаходиться 7% оборотних 

активів. 
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2.3 Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства 

 

 

Ділову активність підприємства визначають такі коефіцієнти 

оборотності.  

Щоб проаналізувати ділову активність підприємства потрібно оцінити 

коефіцієнт оборотності, що характеризує швидкість обігу капіталу та активів, 

визначають скільки оборотів зробили протягом року. Якщо зростає показник 

то для всіх видів активів позитивне з точки зору використання фінансових 

ресурсів, тому і зменшується величина активів по відношенню до виручки. 

Коефіцієнт оборотності у даній ситуації низький порівняно з нормою. 

За допомогою коефіцієнта оборотності активів оцінюється ефективність 

використання всіх наявних ресурсів не залежно від джерел їх залучення. 

Відповідно до попереднього року показники зросли на 0,17. 

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів показує скільки оборотів за 

період роблять кошти, вкладені у виробничі запаси. Цей коефіцієнт складає 

6,35. Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості складає 3,13 що 

характеризує скільки за період погашається заборгованість. 

Фондовіддача основних засобів характеризує стан ефективності 

використання основних засобів. Цей показник дорівнює 0,16 що означає не 

ефективне використання засобів.  
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Таблиця 2.2 – Аналіз рентабельності підприємства 

 

 

Аналіз рентабельності відображає ефективність діяльності підприємства 

загалом, також показує високий рівень реалізації продукції та контроль 

витрат. Чим більший показник, який відповідає нормативу, навіть якщо 

негативні показники збільшуються, тим краще. Бачимо, відносно наших 

коефіцієнтів, то показники є негативними. Якщо аналізувати показники 

збитковості власного капіталу за досліджуваний період, то цей показник 

збільшився на 0,06 одиниць, що позитивно  впливає на діяльність 

підприємства.  

Відносно рентабельності(збитковості) продукції не дуже високе 

збільшення (до 0,28 одиниці) показників порівняно з попередніми 

коефіцієнтами. Слід зазначити що збільшення  цих показників свідчить про 

2016 2017

Збитковість(Рентабельність) 

активів

Визначається як 

відношення чистого 

прибутку(збитку)до 

середньорічної вартості 

усіх активів -0,01 -0,06

Збитковість(Рентабельність) 

власного капіталу

Розраховується як 

відношення чистого 

прибутку(збитку) до 

середньорічної вартості 

власного капіталу -0,02 -0,08

Збитковості (Рентабельність) 

продажу

відношення валового 

прибутку(збитку) до 

чистої виручки від 

продажу продукції 0,03 0,28

Збитковість(Рентабельність) 

сукупного капіталу

Прибуток (збиток) до 

оподаткування/Всього 

джерел засобів -0,01 -0,08

Операційна збитковість 

(рентабельність) реалізованої 

продукції

Операційний прибуток 

(збиток)/Виручка від 

реалізації -0,13 -0,54

Чиста збитковість 

(рентабельність) реалізованої 

продукції

Чистий прибуток(збиток)/ 

Виручку від реалізації
-0,16 -0,49

Періоди
ФормулаПоказник
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ефективне використання активів, загальної рентабельності його діяльності та 

вкладення коштів до підприємства. 

Аналіз грошових потоків здійснюється по підприємству в цілому, по 

окремим підрозділам. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 1,25, що 

показує що залишки грошового потоку на кінець року знаходяться в нормі.  

Визначимо основні заходи щодо покращення фінансових показників 

підприємства:  

1) збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації.  

2) збільшення прибутку за рахунок зменшення витрат підприємства. 

3) за рахунок поліпшення якісного складу товарної продукції. 

4) технічна модернізація виробництва. 

5) ефективна маркетингова стратегія. 

6) підвищення кваліфікації трудових ресурсів. 

Для якісного функціонування підприємства та для збільшення прибутку 

необхідно підвищувати кваліфікацію працівників за допомогою певних 

тренінгів, семінарів та ін. [20-30].  

  



24 
 

ВИСНОВКИ 

 
 

В дипломні роботі було розглянуто діяльність ПАТ «УКТРАНСГАЗ» 

та проведено аналіз ефективності  фінансової діяльності підприємства. 

Аналізуючи показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» за періоди 2 роки бачимо, що підприємство працює 

стабільно. Бачимо, що за ці роки чистий фінансовий результат (в нашому 

випадку це збиток) з кожним роком збільшується що є негативним 

показником для підприємства. Якщо порівнювати показники ділової 

активності та фінансової стійкості , бачимо що ці два показники відхилені від 

норми, що й доводить середню  платоспроможність підприємства. 

Таким чином, враховуючи нестабільну, але збалансовану  діяльність 

підприємства. Можемо зробити висновок, що товариство має в цілому 

позитивний  прогноз щодо майбутнього функціонування. Тому керівництву 

товариства потрібно застосувати певні методи для покращення фінансово-

господарської діяльності, щоб  уникнути негативних наслідків. 

Розвиток ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» був досить не легким, це також 

стосується і фінансового розвитку. Аналізуючи фінансові коефіцієнти за 2 

роки спостерігаємо не рівномірні економічні показники. Це підприємство є 

прибутковим, тому з кожним роком його дохід зростав, але також зростали 

певні витрати. 

Знаючи основні завдання Укртрансгазу – це основні напрямки: 

транспортування газу в Європу і забезпечення газом населення та 

промисловість України. 

Щоб покращити фінансовий результат підприємства потрібно 

вдосконалювати технології зберігання газу, також потрібно оновлювати 

хімічний склад газу до більш Європейських стандартів, застосовувати більш 

якісний підхід до газопостачання, намагатися більше співпрацювати на 

міжнародній арені. 
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Таким чином щоб підприємство залишалося фінансово стійким, 

потрібно залучати європейських та американських партнерів, підвищити 

рівень надійності та безпеки ГТС та ПСГ. Основне завдання для ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» це поступова реорганізація  з метою створення та 

впровадження нової операційної моделі діяльності товариства, результатом 

чого буде максимальне наближення операційної моделі діяльності Оператора 

ГТС для встановлення оптимальних передумов передачі функцій та майна 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Щоб газ був якісним науково-технологічна група 

підприємства вдосконалює хімічний склад газу. Також для фінансового 

результату потрібно вдосконалювати допоміжну діяльність. 

Отже, бачимо що за певний період часу підприємство стало більш 

прибутковим та вибрало правильну тактику для власного розвитку. 

Підприємство якісно виконує свою роботу та забезпечує газом як і населення 

та підприємства України, так і добуває та транспортує газ до Європи.
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Додаток А 
 

Таблиця А.1. Баланс підприємства за попередній період 
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Продовження таблиці А.1. 
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Таблиця А.2. – Баланс підприємства за звітний період 
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Продовження таблиці А.2. 
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Таблиця А.3. – Звіт про фінансовий результат за звітний період 
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Продовження таблиці А.3.  
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Таблиця А.4. – Звіт про рух грошових коштів за звітний період 
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Додаток Б 
 

Таблиця Б.1. – Порівняльний аналіз балансу за 2017 р. 
 
 

 
 
 

абсолютні 

величини

відносні 

величини
абсолютні величини

відносні 

величини

В абсолютних 

величинах 
В структурі

Базисні темпи 

зростання, %

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9

Необоротні активи 1 095 415 342 993 93,16 320 447 678 92,63 -94 895 315 -0,53 77,15

Основні засоби 1 010 411 309 666 92,26 315 625 627 91,24 -95 684 039 -1,02 76,74

Знос 1 012 21 292 160 4,78 6 318 141 1,83 -14 974 019 -2,95 29,67

Оборотні активи 1 195 30 485 484 6,84 25 482 891 7,37 -5 002 593 0,53 83,59

Запаси 1 100 9 200 126 2,06 11 466 134 3,31 2 266 008 1,25 124,63

Дебіторська 
заборгованість за 

продукцію, товари, 
роботу, послуги

1 125 20 129 180 4,52 11 852 904 3,43 -8 276 276 -1,09 58,88

Гроші та їх еквіваленти 1 165 321 935 0,07 545 177 0,16 223 242 0,09 169,34

Інші оборотні активи 1 190 610 639 0,14 1 400 399 0,40 789 760 0,27 229,33

Валюта балансу 1 300 445 828 477 100,00 345 930 569 100,00 -99 897 908 0,00 77,59

Власний капітал 1 495 353 825 414 79,36 276 484 989 79,92 -77 340 425 0,56 78,14

Капітал у дооцінках 1 405 350 703 713 78,66 297 688 641 86,05 -53 015 072 7,39 84,88

Довгострокові 
зобов'язання і 
забезпечення

1 595 73 300 987 16,44 55 393 623 16,01 -17 907 364 -0,43 75,57

Відстроченні податкові 
зобов'язання

1 500 71 915 175 16,13 53 282 980 15,40 -18 632 195 -0,73 74,09

Поточні зобов'язання та 
забезпечення

1 695 18 702 076 4,19 14 051 957 4,06 -4 650 119 -0,13 75,14

Валюта балансу 1900 445 828 477 100,00 345 930 569 100,00 -99 897 908 0,00 77,59

Пасив

На початок звітного періода
На кінець звітного періоду Змінни

Найменування статей 

код

Актив


