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У статті розглянуто основні принципи і завдання фінансово�аналітичних інструментів в управ�
лінні процесами виробництва й реалізації харчової продукції. Доведено, що при аналізі фінан�
сового стану насамперед визначається забезпеченість власними оборотними коштами. Варто
мати на увазі, що при визначенні дійсної забезпеченості власними оборотними коштами хар�
чових об'єднань (підприємств) необхідно в балансові дані внести ряд уточнень, викликаних
змінами в стані оборотних коштів після складання звіту. До таких змін відносяться: перераху�
нок по даних звіту платежів із прибутку виходячи з фактичного одержання прибутку і його роз�
поділу; суми недовнесків або переплати по платежах із прибутку в бюджет; зміни відрахувань у
фонди економічного стимулювання та ін. Якщо при аналізі стану власних оборотних коштів буде
виявлений їх недолік, необхідно з'ясувати причини його виникнення.

The basic principles and tasks of financial and analytical tools in the management of processes of
production and sale of food products are considered. It is proved that the analysis of the financial
state primarily determines the availability of own working capital. It should be borne in mind that in
determining the actual availability of own working capital of food associations (enterprises) it is
necessary to make a number of clarifications in the balance sheet data due to changes in the state of
working capital after the report is drawn up. Such changes include: recalculation of data from the
report of payments from profit based on actual receipt of profit and its distribution; short�term or
overpayment payments from profit to the budget; changes in deductions in funds of economic
stimulation, etc. If the analysis of the state of their working capital will be identified their lack, it is
necessary to find out the reasons for its occurrence.

Disadvantages lead to arrears on payments to the budget, overdue debts on bank loans and supplier
accounts, so they should be analyzed based on the data of the balance sheet and the corresponding
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стан товарного ринку в Україні, на якому діють

суб'єкти харчової галузі, суттєво відрізняється від

економічно розвинених країн. Розвиненим ринко�

вим відносинам притаманні переважаючий вплив

попиту з швидкою реакцією на нього, пріоритет

приватної власності, розвинена ринкова інфраст�

руктура, дієвість та усталеність законодавства,

фінансова стабільність, доступність засобів вироб�

ництва, традиції використання договірних відносин,

інформаційна відкритість, мінімальна криміналіза�

ція.

Динамічний розвиток харчової галузі сприяє загаль�

ноекономічному росту. Однак його активність стри�

мується фінансовими бар'єрами. Основним джерелом

інвестицій всі ще залишаються власні фінансові ресур�

си підприємств та кредити банків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методичною і теоретичною основою дослідження

контролю фінансово�економічної діяльності харчових

підприємств стали наукові праці: Н. Брюховецької,

О. Вартанова, Н. Дмітрієвої, О. Гетьман, Н. Євдокимо�

вої, Т. Загорної, Л. Лігоненко, Т. Костенко, Л. Крепко�

го, І. Кривов'язюка, В. Раппопорта; діагностиці фінан�

сового стану — Т. Берднікової, О. Виборової, Л. Кос�

тирко, О. Мороза, А. Теребуха; управлінню фінансово�

господарською діяльністю — І. Бланка, О. Гавриша,

appendices to it in order to eliminate the negative phenomena in the economic and financial activities
of food associations (enterprises).

In analyzing the financial state, the security of own working capital is determined first of all. It
should be borne in mind that in determining the actual availability of own working capital of food
associations (enterprises) it is necessary to make a number of clarifications in the balance sheet
data due to changes in the state of working capital after the report is drawn up. Such changes include:
recalculation of data from the report of payments from profit based on actual receipt of profit and its
distribution; short�term or overpayment payments from profit to the budget; changes in deductions
in funds of economic stimulation, etc. If the analysis of the state of their working capital will be
identified their lack, it is necessary to find out the reasons for its occurrence.

The stability of the financial state of food associations (enterprises) is largely dependent on the
use of short�term bank loans in circulation. Here it is necessary to establish whether the company
has fully used the possibilities for obtaining a loan. Are loans secured and their timely repayment
possible.

Ключові слова: підсистеми, моніторинг, управління, продовольчі товари, харчові підприємства.

Key words: subsystems, monitoring, management, food products, food enterprises.

П. Круша, В. Савчука, А. Сігайова, Д. Стеченка, А. Шег�

ди. Проте у працях зазначених авторів не в повній мірі

розкрито проблеми використання фінансово�аналітич�

них інструментів в управлінні процесами виробництва й

реалізації продукції харчових підприємств, а тому дані

питання потребують подальшої розробки та системати�

зації.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення особливостей прин�

ципів, завдання фінансово�аналітичних інструментів в

управлінні процесами виробництва й реалізації харчо�

вої продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На фінансовий стан харчового об'єднання (підприє�

мства) великий вплив має виконання програм іннова�

ційного розвитку, запровадження в дію виробничих по�

тужностей, скорочення витрат сировини, матеріалів,

палива, електроенергії тощо. Використання нової тех�

ніки й виробничих потужностей сприяє росту продук�

тивності праці, зниженню собівартості продукції, наро�

щування прибутку.

Забезпечення рентабельної роботи харчового

об'єднання (підприємства) залежить від ряду причин:

— виробничих (виконання планів (програм) вироб�

ництва й реалізації продукції, ритмічність випуску про�

дукції, ефективне використання основних виробничих
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фондів, досягнення заданого рівня продуктивності

праці, зниження собівартості продукції);

— постачальницько�збутових;

— загальногосподарських (цільове використання

коштів, результати діяльності підсобних, допоміжних

підприємств й т.д.);

— фінансових (обгрунтований рівень цін на реалі�

зовану продукцію, своєчасність здійснення розрахунків,

дотримання покупцями платіжної дисципліни й ін.).

Важливим фактором, що характеризує фінансовий

стан харчового об'єднання (підприємства), є стан обо�

ротних коштів. Підвищення ефективності їх використан�

ня є одним з головних завдань фінансових служб об'єд�

нання (підприємства). Воно вирішується в процесі управ�

ління оборотними коштами, включаючи їх нормування,

планування джерел формування оборотних коштів і

здійснення контролю за їх використанням.

Порушення цільового принципу використання обо�

ротних коштів призводить до їх іммобілізації, погіршує

фінансовий стан підприємств. Іммобілізація оборотних

коштів може виникнути: при відволіканні оборотних

коштів у наднормативні запаси товарно�матеріальних

цінностей, не прокредитовані банком, у товари відван�

тажені, не оплачені в строк покупцями й товари, що пе�

ребувають на відповідальному зберіганні, у витрати, не

перекриті коштами спеціальних фондів і цільового

фінансування; при різних перевитратах і втратах, вик�

ликаних безгосподарністю; при перевищенні витрат на

проведення капітального ремонту над джерелами

коштів, призначених на ці цілі, й т.д.

Фінансові служби повинні встановити, коли виник�

ла іммобілізація по всіх видах оборотних коштів, з яких

причин і із чиєї вини, вжити заходів, що забезпечують

вивільнення відвернених на позапланові цілі оборотних

коштів, й попереджувати подібні явища в майбутньому.

Фінансовий стан харчового об'єднання (підприєм�

ства) залежить також від оборотності оборотних коштів.

Використання оборотних коштів не за призначенням,

зокрема нагромадження наднормативних несезонних

запасів товарно�матеріальних цінностей, сповільнює

оборотність оборотних коштів, призводить до порушен�

ня стабільності фінансового стану об'єднання (підприє�

мства).

Важливим завданням фінансових служб є розроб�

ка заходів щодо прискорення оборотності оборотних

коштів, що функціонують у виробничих запасах, неза�

вершеному виробництві й готовій продукції. Більш ефек�

тивне використання виробничих запасів можливе в ре�

зультаті вдосконалювання діючої системи матеріально�

технічного постачання; ощадливої витрати сировини й

матеріалів, покупних напівфабрикатів, малоцінних і

швидкозношуваних предметів, тари; розробки науково

обгрунтованих норм і нормативів обігових коштів; ви�

явлення непотрібних матеріальних цінностей і вживан�

ня заходів до їх реалізації й ін.

Поліпшення використання оборотних коштів, що

перебувають у незавершеному виробництві, може бути

забезпечене за рахунок прискорення процесу виготов�

лення продукції, зниження її собівартості, виявлення

витрат у незавершеному виробництві по припинених і

знятих з виробництва замовленнях на продукцію, неком�

плектних заділів і запасів напівфабрикатів.

Значні резерви прискорення оборотності оборотних

коштів закладені в скороченні залишків готових виробів

на складі й у відвантаженні. Для досягнення цього фі�

нансові служби об'єднань (підприємств) повинні брати

активну участь у розробці й здійсненні заходів щодо

поліпшення нормування оборотних коштів по готовій

продукції, рівномірної здачі продукції на склад, поліп�

шенню організації збуту продукції, впровадженню

найбільш доцільних форм розрахунків з покупцями,

стягнення простроченої дебіторської заборгованості.

Істотне значення для прискорення оборотності оборот�

них коштів має вдосконалювання системи матеріально�

го заохочення.

На фінансовий стан також впливає забезпеченість

отриманих позичок товарно�матеріальними цінностями,

дотримання цільової спрямованості кредитів.

Цілі будь�якого підприємства практично завжди

орієнтовані на досягнення фінансового результату.

Це може бути виражено прямо: максимум прибутку

(сьогодні або в перспективі), досягнення обумовле�

ного рівня продажів, зайняття заданої частки ринку

та інше. Побічно чи опосередковано на фінансові ре�

зультати впливають такі орієнтири: продуктивність

праці менеджерів, культура підприємства, його імідж

тощо. Фінансове управління та контроль, або фінан�

совий менеджмент, є однією з найбільш централізо�

ваних спеціальний функцій управління. Практично всі

життєво важливі для організації питання — інвесту�

вання, оновлення, реконструкція, підготовка персо�

налу, впровадження інформаційних систем — вирі�

шуються з урахуванням фінансових обмежень та з

метою досягнення обумовлених фінансових резуль�

татів у перспективі. Тому стратегічне управління,

якщо не прямо, то побічно орієнтоване на одержан�

ня обумовленої віддачі, вираженої у вартісній (гро�

шовій) формі.

Рис. 1. Базові варіанти стратегії поведінки підприємства
в умовах нестабільного середовища

 

Стратегія поведінки підприємства 

Наступальна Захисна 

- скорочення витрат; 
- скорочення персоналу; 
- ліквідація підрозділів; 
- скорочення виробництва та збуту 

- активний маркетинг, підвищення цін; 
- мобілізація резервів; 
- удосконалення управління; 
- інновації 
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Для багатьох вітчизняних харчових підприємств най�

важливішим завданням є виживання та фінансове оздо�

ровлення, що часто пов'язано із залученням додатково�

го капіталу. Основним зведеним документом поліпшення

фінансового стану є бізнес�план. У ньому мають бути

запропоновані шляхи розв'язання стратегічних завдань:

— обгрунтування стратегії виведення підприємства

з кризової ситуації або стану неспроможності;

— визначення ринкових перспектив (обсягів про�

даж, завойовування обумовлених сегментів ринків та

категорій споживачів й, таким чином, очікуваних фінан�

сових результатів);

— визначення джерел та обсягів фінансування

намічених заходів, а також термінів та порядку розра�

хунків з інвесторами.

При цьому керівництво підприємства може додер�

жуватися різних типів стратегій (рис. 1).

Як показує досвід, масове застосування підприєм�

ствами захисних стратегій погіршує загальну кон'юнк�

туру ринку. Існує прямий зв'язок між макро� та мікрор�

івнями економіки. Саме для наступальних дій ефектив�

ним є застосування стратегічного управління та плану�

вання тощо. Однак антикризове управління з перепек�

тивою виходу з такої ситуації може включати комплекс

як тактичних, так і стратегічних ходів.

До оперативних заходів можна віднести: мініміза�

цію збитків, виявлення резервів, залучення спеціалістів

(експертів), кадрові переміщення, відстрочку платежів,

отримання короткотермінових, можливо комерційних,

кредитів, зміцнення дисципліни тощо.

Стратегічне реагування може включати аналіз та оц�

інку потенціалу програм основної діяльності, доходів та

інновацій. Водночас необхідне стратегічне планування

розвитку основних складових потенціалу, які відповіда�

ють напрямам діяльності підприємства: фінансів, марке�

тингу, технічного потенціалу (обладнання та технології),

менеджменту, інвестиційної політики.

Найважливішим та визначальним розділом страте�

гічного планування є фінансове планування. В умовах

трансформації організаційних форм, інтеграції під�

приємств, особливо важливим планування структури

капіталу, а саме: співвідношення між власним та пози�

ковим капіталом. Для акціонерних товариств як розпов�

сюдженої форми господарювання структура капіталу

може відбивати співвідношення первинного (статутно�

го) капіталу засновників та акціонерного капіталу, за�

лученого за рахунок емісій акцій. Цей фінансовий важіль

управління слід використовувати відповідно до загаль�

ної ситуації. Як високий, так і низький рівень такого

співвідношення має свої недоліки.

Для високого рівня співвідношення між "власним"

та акціонерним капіталом до потенційних переваг мож�

на віднести:

— "власний" капітал, який протягом часу може

включати віднесені до пасивів довгострокові зобов'я�

зання, для умов української економіки може виявити�

ся, по�перше, більш реальним (забезпеченим готівкою),

а по�друге (у перспективі) — дешевшим за акціонерний,

зважаючи на необхідність виплат по привілейованих

акціях та рішення акціонерів на зборах;

— емісії можуть спричинити ослаблення фінансо�

вого контролю над корпорацією;

— нарешті, високий рівень "власного" капіталу без�

посередньо підвищує ринкову вартість компанії, тоді як

акції, зрозуміло, можуть лише символічно поліпшити

фінансовий стан.

Деякі дослідники відзначають можливі недоліки

високого співвідношення між "власним" та акціонерним

капіталом, з яких доцільно звернути увагу на такі:

— високий рівень фінансового ризику, якщо бізнес

не виявиться таким прибутковою, як передбачалося;

— можливість розрахунку з акціонерами за додат�

ковий ризик, пов'язаний із залученням капіталу.

Фінансовий важіль — це підвищення рентабельності

власного капіталу підприємства за допомогою підви�

щення частки боргу в загальному обсязі капітальних

вкладень. До того ж, це не позначиться на рентабель�

ності власного капіталу, — навпаки, прибуток на акцію

може підвищитися.

"Сила фінансового важеля" (СВФ) звичайно вира�

жається у відсотках виходячи із співвідношення:

ВКОД
ОД

ОД
АК

ОД
ЧПСФВ

−
==

Δ
Δ

= (1),

де ΔЧП — приріст чистого прибутку;

ΔОД — приріст операційного доходу від основної

діяльності;

АК — акціонерний капітал;

ОД — доход від основної діяльності;

ВК — виплата відсотків по кредитах.

Показник СФВ може також розраховуватися на

основі поняття рентабельності капітальних інвестицій.

dіКДК
КДК

dКіКДК
КДК

ВКОД
ОДСФВ

)*(
*

***
*

=
−

=
−

=
−

=

dіДК
ДК

*−
= (2),

де і — відсоткова ставка кредиту;

Б — сума позикових коштів (борг);

К — сума основного та чистого оборотного капіта�

лу;

d = Б/К; І=і Ч Д=і Ч K4d;

ДК — доходність капіталовкладень (або активів),

яка дорівнює ОД/К;

ОД — операційний доход, тобто сума виручки від

реалізації за відрахуванням витрат виробництва, але до

відрахування податків та процентів за кредит.

З точки зору стратегічного менеджменту ефек�

тивність управління фінансами харчового підприємства

має підкріплюватися системами подвійного управління

та стратегічного контролю.

Перша означає, що менеджмент (чи експерти) кон�

струює два плани дій та два бюджети. При цьому цілі,

пов'язані з одержанням короткотермінових прибутків,

розгортаються в поточні плани, а цілі на перспективу —

у плани розвитку. Стратегічний контроль, пов'язаний із

значною невизначеністю, потребує підприємницького

підходу, інтуїції й не може грунтуватися на аналізі кон�

кретних результатів.

Бюджет повинен конкретизуватися з розрахунку

визначеної програми. При цьому бюджет та його фор�

мування невід'ємно пов'язані із загальною процедурою

стратегічного управління:

1. Встановлення довгострокових цілей.

2. Розробка стратегії.
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3. Визначення проміжних (підтримуючих) цілей.

4. Розробка проміжних планів.

5. Здійснення аналізу "вартість�ефективність" (або

як частковий випадок "витрати�прибуток").

6. Ув'язування із ресурсами, які наявні у розпоряд�

женні.

7. Встановлення цілей основної діяльності.

8. Розробка відповідних планів.

9. Досягнення цілей у визначені строки та відповід�

но до бюджету.

10. Контроль та зворотний зв'язок.

При програмуванні бюджет залежить від дерева

цілей (дерева цілей програми) та наявних ресурсів.

Інформаційною базою для аналізу служать дані

фінансового плану, періодичної (місячної й кварталь�

ної) звітності, річного балансу (з додатками), матеріа�

ли поточного бухгалтерського обліку, дані про наявність

коштів на рахунках, прострочену заборгованість, опе�

ративні дані про виконання фінансового плану.

При аналізі виконання плану реалізації насамперед

варто звернути увагу на його обгрунтованість, взаємне

ув'язування із планами виробництва й відвантаження

продукції. Оскільки обсяг реалізованої продукції зале�

жить у першу чергу від виконання плану виробництва,

необхідно його проаналізувати, звернувши особливу

увагу на виконання плану по асортиментах, комплект�

ності і якості продукції, на ритмічність виробництва,

використання трудових ресурсів, основних виробничих

фондів, на матеріально�технічне постачання.

Виручка від реалізації продукції залежить також від

перехідних залишків готової продукції й товарів відван�

тажених. Тому необхідно перевірити обгрунтованість

розмірів перехідних залишків, проаналізувати ритміч�

ність випуску продукції, виконання договірних зобов'я�

зань постачальниками, виконання зобов'язань по коо�

перованих поставках, причини відмов від акцепту за

відвантажену продукцію тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

При аналізі фінансового стану розглядаються всі

сторони діяльності об'єднання (підприємства). Поганий

фінансовий стан зумовлюється, як правило, недоліком

власних оборотних коштів й утворенням наднорматив�

них товарно�матеріальних цінностей, іммобілізацією

оборотних коштів у дебіторську заборгованість, у над�

планові капітальні вкладення й капітальний ремонт. По�

гіршують фінансовий стан невиконання плану реалізації

продукції, подорожчання собівартості, сплата штрафів,

пені, втрати від браку, несвоєчасне надходження пла�

тежів від покупців.

Зазначені недоліки призводять до недоїмок по пла�

тежах у бюджет, простроченої заборгованості по бан�

ківських позиках і рахункам постачальників, тому вони

повинні бути проаналізовані на основі даних бухгал�

терського балансу й відповідних додатків до нього з

метою усунення негативних явищ у господарсько�фінан�

совій діяльності харчових об'єднань (підприємств).

При аналізі фінансового стану насамперед визна�

чається забезпеченість власними оборотними коштами.

Варто мати на увазі, що при визначенні дійсної забез�

печеності власними оборотними коштами харчових

об'єднань (підприємств) необхідно в балансові дані вне�

сти ряд уточнень, викликаних змінами в стані оборот�

них коштів після складання звіту. До таких змін відно�

сяться: перерахунок по даних звіту платежів із прибут�

ку виходячи з фактичного одержання прибутку і його

розподілу; суми недовнесків або переплати по плате�

жах із прибутку в бюджет; зміни відрахувань у фонди

економічного стимулювання й ін. Якщо при аналізі ста�

ну власних оборотних коштів буде виявлений їх недолік,

необхідно з'ясувати причини його виникнення.

Стабільність фінансового стану харчових об'єднань

(підприємств) багато в чому залежить від використання

в обороті короткострокового банківського кредиту. Тут

необхідно встановити, чи повністю підприємство вико�

ристало можливості на одержання кредиту. Чи забез�

печені кредити та чи можливе їх вчасне повернення.
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