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ВСТУП 

 

Підприємство в умовах ринкової економіки стало центром економічної 

діяльності. Це найважливіша структурна частина й основна ланка економіки. 

На підприємстві вирішуються питання обсягу і асортименту продукції, що 

випускається, вибору постачальників і покупців, формування цін, ощадливої 

витрати ресурсів, застосування кадрів, високопродуктивної техніки і технології. 

Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а з 

допомогою цілеспрямованої їх організації. Під організацією фінансів 

підприємств розуміють форми, методи, способи формування та використання 

ресурсів, контроль за їх кругооборотом для досягнення економічних цілей 

згідно з чинними законодавчими актами. 

Ефективне управління фінансами значною мірою визначається рівнем 

розвитку та забезпечення фінансового зростання. Дослідження даного питання 

є особливо важливим сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни у сфері 

фінансових відносин, ускладнення ринкової ситуації, постійна зміна зовнішніх і 

внутрішніх чинників. 

В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний 

розрахунок. За ринкової економіки господарський механізм саморозвитку 

базується на таких основних принципах: саморегулювання, самоокупність та 

самофінансування. Цим принципам відповідає комерційний розрахунок, тобто 

метод ведення господарювання, що полягає в постійному порівнюванні (у 

грошовому вираженні) витрат та результатів діяльності. Його метою є 

одержання максимального прибутку за мінімальних витрат капіталу та 

мінімально можливого ризику. Питання про те, що виробляти, як виробляти, 

для кого виробляти, за ринкових умов для підприємств визначається основним 

орієнтиром – прибутком. 

Суб'єкт господарювання має справжню фінансову незалежність, тобто 

право самостійно вирішувати, що і як виробити, кому реалізувати продукцію, 

як розподілити виручку від реалізації продукції, як розпорядитися прибутком, 
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які фінансові ресурси формувати та як їх використовувати. Повна 

самостійність підприємств не означає, однак, відсутності будь-яких правил 

їхньої поведінки. Ці правила розроблено та законодавче закріплено у 

відповідних нормативних актах. Ясна річ, що підприємства можуть приймати 

рішення самостійно тільки в рамках чинних законів. 

Суб'єкти фінансових відносин несуть реальну економічну 

відповідальність за результати діяльності та своєчасне виконання своїх 

зобов'язань перед постачальниками, споживачами, державою, банками. За 

своїми зобов'язаннями підприємство відповідає власним майном і доходами. За 

невиконання зобов'язань підприємством до нього застосовується система 

фінансових санкцій. Справді самостійне підприємство покриває свої втрати та 

збитки за рахунок фінансових резервів, системи страхування та за рахунок 

власного прибутку. Воно зобов'язане компенсувати збитки, завдані 

нераціональним використанням землі та інших природних ресурсів, 

забрудненням навколишнього середовища, порушенням безпеки виробництва. 

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємств є реально 

зароблені доходи від реалізації продукції та від фінансових інвестицій. 

Економічна відповідальність підприємства настільки велика, що його можуть 

оголосити банкрутом у разі завеликих збитків та неспроможності виконати 

зобов'язання перед кредиторами. 

На організацію фінансів впливають організаційно-правові форми 

господарювання, сфера та характер діяльності підприємств. Це проявляється в 

процесі формування капіталу (статутного фонду), розподілу прибутку, 

утворення грошових фондів, внутрішньовідомчого розподілу засобів, у 

взаємовідносинах з бюджетом тощо. 
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Метою випускної роботи є більш детальне вивчення фінансового 

зростання діяльності суб’єктів підприємництва; вивчення критеріїв прийняття 

фінансових рішень; розгляд питань щодо формування операційного прибутку 

від фінансової діяльності. 

Відповідно до поставленої мети в процесі виконання роботи були 

поставлені наступні завдання: 

— опрацювати теоретичні аспекти сутності фінансового зростання 

підприємства; 

— розглянути основі елементи фінансового зростання; 

— охарактеризувати вибране для дослідження підприємство – ППБФ 

«Золотий ключ». 

— дослідити фінансових методів, що застосовуються на підприємстві; 

— проаналізувати систему фінансового зростання ППБФ «Золотий 

ключ»; 

— визначити проблеми та шляхи вдосконалення фінансового зростання 

управління підприємством. 

Предметом дослідження у випускній роботі виступає сукупність 

теоретичних та практичних завдань поставлених перед підприємством ППБФ 

«Золотий ключ» основним з яких являється стратегія фінансового зростання. 

Для розкриття теми використовувалися різні методи та прийоми аналізу: 

математико-статистичні, методи економічної статистики, методи фінансового 

аналізу, прийоми групування, порівняння. А також нормативно-правові 

документі, періодичні видання, книги, інтернет-ресурси, внутрішні документи – 

річна  фінансова звітність за 2011–2013 роки.  
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Основною метою фінансового зростання є одержання максимальної 

вигоди від функціонування підприємства в інтересах його власників. Зміст 

фінансового зростання полягає в ефективному використанні фінансового 

механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.  

Значення управління фінансами підприємств полягає в такій організації 

роботи фінансових служб, яка дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси 

на найвигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити 

прибуткові операції на фінансовому ринку. 

Дуже важливим у процесі управління фінансами підприємств є 

визначення такої потреби в оборотних коштах, яка забезпечувала б мінімально 

необхідні розміри виробничих запасів, незавершеного виробництва, залишків 

готової продукції для виконання виробничої програми. 

У дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти управління фінансами 

підприємства та проведено аналіз управління фінансами підприємства на 

прикладі ППБФ «Золотий ключ», а також розроблено рекомендації щодо 

вдосконалення управління фінансами досліджуваного підприємства. 

Майно підприємства на початок 2011 року дорівнювало 17873,5 тис. грн.. 

За звітний період 2013 року спостерігається збільшення майна на 6543,4 тис. 

грн. В структурі активів підприємства найбільшу питому вагу на початок 2011 

року займали необоротні активи і це свідчило про недостатню мобільність 

майна. В свою чергу на початок 2013 року найбільший внесок у формування 

оборотних активів підприємства внесли кошти у розрахунках, а саме 

дебіторська заборгованість. Але за 2011 – 2013 рік спостерігається зменшення 

питомої ваги необоротних активів. За рахунок цього збільшувалася питома вага 

оборотних активів. На кінець 2013 року підприємство має „важку” структуру 

активів, а це свідчить про значні накладні витрати, високу чутливість до зміни 

виручки та сприяє зменшенню оборотності майна. 

Основним джерелом формування майна ППБФ «Золотий ключ» є 
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позиковий капітал. Найбільш питому вагу власного капіталу підприємство 

мало на кінець 2011 року, але на кінець 2013 року вона збільшилась. 

Зменшення питомої ваги власного капіталу означає зміну співвідношення 

власного та позичкового капіталу, яке веде до зміни фінансової стійкості. 

Зобов’язання підприємства складаються на 100% з поточних, які в свою чергу 

складаються тільки з кредиторської заборгованості. Підприємство не 

користується довгостроковими позичками та не створює забезпечення 

наступних витрат та платежів.  

У звітному 2013 році відбулося перевиконання плану підприємства по 

таким показникам, як виручка від реалізації на 3,9%, собівартість реалізованої 

продукції на 2,5%, прибуток від операційної діяльності в 2,3 раза, прибуток від 

звичайної діяльності в 2,42 раза тощо. Потенційна дохідність товариства за 

2011-2013 роки поступово зменшувалася, що було спричинено збільшенням 

обсягів продажу. Доходи товариства сформовані в цілому за рахунок доходів, 

отриманих у результаті операційної діяльності. 

В діяльності товариства спостерігаються випереджальні темпи зростання 

доходів порівняно з темпами зростання витрат: 24,6% проти 2,5% відповідно. 

Відбувалося зменшення чистого грошового потоку від операційної 

діяльності, що пов’язане із значним збільшенням оборотних активів. 

У товаристві прослідковується тенденція до зростання впливу усіх 

фінансових важелів: прибутку, доходу, амортизаційних відрахувань, цін та 

податків. 

На пiдставi аналізу показників фінансового стану ППБФ «Золотий ключ» 

можна зробити висновок, що підприємство є прибутковим та характеризується 

високим рівнем лiквiдностi та платоспроможності, що свідчить про те що той 

фінансовий механізм, який розроблений у даному є ефективним, адже 

підприємство отримує стабільні зростаючі прибутки. Тому подальшою метою 

фінансового управління даного підприємства має бути подальше забезпечення 

стійкості фінансового стану товариства, зростання обсягів випуску якісної 

конкурентоздатної продукції, економія ресурсів, впровадження інновацій та 
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також інвестування пріоритетних сфер виробництва. 

Розробка стратегії, як шлях покращення управління фінансового 

менеджменту підприємства дасть можливість підвищити ефективність 

господарювання та вивільнити кошти для розширення виробництва і підвищити 

прибутковість підприємства. 

Для того щоб поліпшити фінансовий стан ППБФ «Золотий ключ», 

необхідно нормалізувати поточну фінансову ситуацію, збалансувати і 

синхронізувати надходження і витрати його коштів. 

Необхідно скоротити поточні витрати підприємства з метою 

попередження зростання фінансових зобов'язань і реалізації окремих видів 

активів з метою збільшення позитивного грошового потоку. 

Після цього слід вжити тактичних заходів, спрямованих на досягнення 

фінансової рівноваги підприємства в майбутньому періоді, за принципом 

"стискання підприємства", тобто перевищення обсягу генерування над обсягом 

споживання власних фінансових ресурсів. 

Повна фінансова стабілізація досягається за умови, якщо підприємство 

забезпечило тривалу фінансову рівновагу. Тому стратегічний механізм 

захисних заходів має бути спрямовано на підтримку фінансової стабільності 

підприємства протягом тривалого періоду. 

Один із шляхів удосконалення фінансового стану впровадження системи 

контролінгу на підприємстві та системи управління капіталом підприємства, що 

принесе позитивний ефект на господарські процеси. 

Враховуючи цю негативну особливість лінійної організації управління, 

підприємству можна рекомендувати впровадження служби контролінгу з 

погляду штабної функції. 

Органічно вбудована в систему економічних служб підприємства служба 

контролінгу є функціонально відособленим напрямом в його роботі, який 

дозволяє оптимізувати діяльність інших економічних служб з погляду 

аналітичних позицій, а також можливість якнайповніші реалізувати вироблення 

альтернативних підходів для ухвалення оперативних і стратегічних 
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управлінських рішень. 

Виконання вимог дозволить охарактеризувати роботу служби 

контролінгу ефективною. До них відносяться: створення системи збору 

оперативної інформації; формування аналітичних звітів по витратах для 

керівників; збільшення ступеня деталізації інформації про витрати; 

рекомендації по ціноутворенню; аналіз і вдосконалення документообігу; 

допомога в постановці задачі по автоматизації обробки інформації про 

фінансово-господарську діяльність і ін. 

Також на підприємстві існує нормальне забезпечення сировиною та 

матеріалами, а також раціональним їх використанням. Але маркетингові 

дослідження ринку сировини майже не розвинені, внаслідок чого підприємство 

часто закуповує сировину. 

Таким чином, враховуючи оцінку ефективності заходів в умовах 

невизначеності і ризику, а також приймаючи до уваги наявні джерела 

фінансування, в першу чергу власні, можна встановити переважні варіанти 

управлінських рішень: модернізація устаткування і обладнання; своєчасна 

поставка сировини і матеріалів; удосконалення договірної системи з 

постачальниками сировини і матеріалів. 

Єдиним правильним рішенням для підприємства в умовах, що склалися, є 

реалізація альтернативи щодо модернізації устаткування і обладнання із 

найбільшою величиною економічного ефекту 11916,2 тис. грн. Також, 

можливості підприємства дозволяють реалізувати додатково ще такі 

альтернативи – своєчасна поставка сировини і матеріалів з величиною 

економічного ефекту 31,2 тис. грн. та удосконалення договірної системи з 

постачальниками з величиною економічного ефекту 30,8 тис. грн. 
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