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ВСТУП 

 

В сучасних складних умовах розвитку світової економіки очевидним є 

той факт, що для забезпечення життєздатності і конкурентної позиції га ринку 

підприємства повинні постійно корегувати напрямки своєю діяльності, 

підлаштовувати їх довимог зовнішнього середовища, що постійно змінюються. 

Динамічні чинники бізнес-середовища створюють дисбаланс між зовнішнім 

середовищем і внутрішнім потенціалом і підприємств, що формує загрози 

стабільному розвитку суб’єктів господарювання. Процеси глобалізації ринків 

та постійні інституційні зміни в економіці, формування нового технологічного 

устрою і поступовий перехід від постіндустріальної економіки до економіки 

знань, зміна значущості традиційних ресурсів і преорієнтація виробництв на 

ресурси відновлювального типу сприяють тому, що адаптація підприємств стає 

обов’язковою умовою їхнього безперебійного функціонування і забезпечення 

виживання в турбулентному середовищі. 

Об’єктом дослідження виробничої практики є процеси аналітичного 

забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства. Предметом 

діяльності є аналіз фінансово-господарської діяльності Акціонерного 

Товариства «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» (ПрАТ «ПГЗК»). 

Завдання виробничої практики, відповідно до мети, полягали у 

наступному: 

- ознайомлення із підприємницькою організацією, технікою і технологією 

виробництва, сферами постачання сировини і матеріалів; 

- ознайомлення з організацією обліку та звітності підприємства, існуючою 

системою інформації про діяльність підприємства; 

- засвоєння принципів і методів економічного аналізу виробничо - 

господарської діяльності підприємства; збір матеріалів для аналітичної роботи 

при виконанні кваліфікаційної роботи бакалавра. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

 

1.1 Загальна характеристика підприємницької діяльності 

 

Родовище Кременчуцької магнітної аномалії, яка є сировинною базою 

Полтавського гірничозбагачувального комбінату, було відкрито у 1928 році, а з 

1961 року почалася безпосередня розро4ка Горiшнє-Плавнiнського i 

Лаврикiвського родовищ. Виробництво залізорудного концентрату було 

розпочато у 1970 році, тому саме цей рік вважається початком існування 

Полтавського гірничозбагачувального комбінату. 

У 1995 році комбінат було приватизовано і створено відкрите акціонерне 

товариство «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат». У 2016 році ВАТ 

«ПГЗК» змінило організаційно-правову форму з відкритого на приватне 

акціонерне товариство. 

Основним видом діяльності ПрАТ «ПГЗК» відповідно до Класифікатора 

видів економічної діяльності є добування залізних руд (КВЕД 07.10). 

На сьогодні ПГЗК – це гірничорудне підприємство з повним 

технологічним циклом виробництва залізорудного концентрату: від 

видобування руди откритим способом до збагачення руди і виробництва 

окатків. 

До виробничої структури підприємства входять 7 основних підрозділів: 

- Дніпровське рудоуправління, функціями якого є розробка кар’єру та 

проведення гірничих робіт; 

- цех вибухових робіт; 

- гірничотранспортний цех, функціями якого є транспортування руди та 

пустої породи автомобільним транспортом; 

- залізничний цех, що займається транспортуванням руди і пустої 

породи залізничним транспортом; 
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- дробильно-збагачувальна фабрика, дк відбувається загачення руди і 

виробництво концентрату; 

- цех виробництва окатків; 

- цех шламового господарства, що відповідає за транспортування 

пульпи, відходів виробництва до шламосховища та постачання технічної води. 

Крім основних виробничих підрозділів до складу підприємства входять 

ще 15 допоміжних цехів і 8 обслуговуючих підрозділів. 

 

1.2 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції 

 

Основним видом продукції ПрАТ «ПГЗК» є залізорудні офлюсовані 

окатки, що використовуються в якості сировини в металургійному виробництві. 

Вміст заліза в окатках виробництва ПрАТ «ПГЗК» складає близько 65%. 

У 2018 році підприємством добуто 20876 т власної руди, виконано 22951 

тис. м3 розкривних робіт, випущено 10607,2 тис. т окатків, з яких 9924,7 тис. т, 

або 93,6% - окатки з вмістом заліза 65%. 

Динаміку обсягів виробництва і реалізації продукції ПрАТ «ПГЗК» в 

натуральних вимірниках можна простежити на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1 Динаміка обсягів випуску і реалізації продукції ПрАТ «ПГЗК», 

тис. т. 
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Результати проведеного аналізу свідчать, що протягом 2013-2015 років 

підприємство нарощувало фізичні обсяги виробництва, а протягом 2016-2017 

років вони дещо зменшилися, хоча протягом всього аналізованого періоду 

значних коливань в обсягах виробництва продукції підприємства не 

спостерігалося. 

З результатів графічного аналізу, представлених на рис. 1.2, можна 

побачити, що обсяги виручки від реалізації в еквіваленті $ США різнять як 

порівняно з фізичними обсягами реалізації, так і порівняно з обсягами 

реалізації в гривнях. 
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Рис. 1.2 Динаміка обсягів реалізації продукції ПрАТ «ПГЗК», тис. $ США 

 

Дані рисунку 2.3 свідчать, що у 2015-2016 рока спостерігалося значне 

скорочення валютних надходжень від реалізації продукції підприємства, в той 

час як фізичні обсяги реалізації продукції були найбільшими за аналізований 

період. Це пов’язано зтим, що у 2015-2016 році сталося різке зниження світових 

цін на залізорудну сировину. 

Так, якщо у 2014 році середня ціна за т залізорудного концентрату 

складала 67,5 $, то у 2015 році вона впала до позначки 37,1 $ за тону, і у 2016 

році зросла лиш на два $. 
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З проведеного аналізу можна зробити висновок, що обсяги надходжень 

від реалізації продукції ПрАТ «ПГЗК» значно залежать від кон’юнктури 

світового ринку залізорудної сировини, і рівень світових цін суттєво впливає на 

результати діяльності підприємства. 

Реалізація продукції ПрАТ «ПГЗК» має широку географію. Серед 

споживачів продукції підприємства країни Центральної Європи (Австрія, Чехія, 

Словачина, Угорщина), Західної Європи (Німеччина, Італія), Туреччина, Індія, 

Китай, Тайвань, країни Близького Сходу та Північно-Східної Азії. На світовому 

ринку підприємство позиціонує себе як виробник високоякісних окатків для 

сталеливарних заводів преміум-класу з виробництва складних сталевих 

виробів. 

 

1.3 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 

 

Однією із стратегічних цілей, які ставить перед собою ПрАТ «ПГЗК» є 

забезпечення конкурентоспроможної ціни продукції при дотриманні її високої 

якості. Цієї цілі неможливо досягти, не маючи у виробничому арсеналі 

достатньої кількості сучасних основних засобів. Основна частка вартості 

основних засобів ПрАТ «ПГЗК» припадає на три групи: «Силові і робочі 

машини», «Будівлі, споруди, передавальні пристрої» та «Автомобільний 

транспорт». Стурктуру основних засобів підприємства станом на 31.12.2018 

року проілюстровано на рис. 1.3. 
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Земельні ділянки Гірничо-добувні активи

Будівлі, споруди і передавальні пристрої Силові і робочі машини 

Автомоб. транспорт Меблі і інший інвентар

 

Рис. 1.3 Структура основних засобів ПрАТ «ПГЗК» 
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1.4 Результативність використання оборотних активів підприємства 

 

Важливим елементом фінансово-господарських процесів промислового 

підприємства є його оборотні кошти, без яких здійснення виробничих та 

комерційних операцій є неможливим. 

Графічний аналіз структури оборотних коштів в розпорядженні ПрАТ 

«ПГЗК» проведено на рис. 1.4. 

15,05%

36,89%

4,18%

34,07%

8,36% 1,45%

Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Грошові кошти

 

Рис. 1.4 Структура оборотних коштів ПрАТ «ПГЗК» станом на 31.12.2018 

р. 

Результати проведеного аналізу свідчать, що найбільша частка оборотних 

кошів підприємства  припадає на незавершене виробництво (36,89%). 

Високу питому вагу має також дебіторська заборгованість в структурі 

оборотних засобів ПрАТ «ПГЗК». Так, сукупно на дебіторську заборгованість 

за товари, роботи, послуги та іншу поточну дебіторську заборгованість 

припадає 42,43% всієї вартості обігових коштів підприємства.  

 

1.5 Аналіз витрат на виробництво  

 

Графічний аналіз структури операційних витрат ПрАТ «ПГЗК» 

представлено на рис. 1.5. 
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Абсолютну результативність фінансово-господарської дяльності 

підприємства характеризують показники прибутку. 

Динаміку прибутку ПрАТ «ПГЗК» у 2013-2018 роках проілюстровано на 

рис. 1.6. 
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Рис. 1.5 Графічний аналіз структури операційних витрат ПрАТ «ПГЗК», 
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Рис. 1.6 Динаміка прибутку ПрАТ «ПГЗК», тис. грн.. 
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1.6 Аналіз рентабельності діяльності підприємства 

 

Відносну ефективність діяльності підприємства характеризують 

показники рентабельності, динаміку яких для ПрАТ «ПГЗК» проілюстровано 

на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7 Динаміка показників рентабельності діяльності ПрАТ «ПГЗК», % 

Результати проведеного аналізу свідчать, що рентабельність реалізованої 

продукції підприємства протягом 2013-2018 років мала позитивне значення і в 

цілому демонструє тенденції до зростання. 

Позитивці тенденції спостерігаються і в динаміці показника 

рентабельності операційної діяльності за виключенням 2015 року, що в цілому 

свідчить про те, що виробничо-господарська діяльність ПрАТ «ПГЗК» є 

ефективною і забезпечує окупність витрат і отримання прибутку. 

Найбільші коливання серед показників рентабельності протягом 

аналізованого періоду демонстрував показник рентабельності власного 

капіталу, що зумовлено не лише коливаннями рівня прибутковості, а й 

коливанням вартості самого власного капіталу підриємства. 
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На фоні відновлення прибутковості діяльності при невисокій 

середньорічній сумі власного капіталу у 2017 році спостерігалося різке 

зростання рівня рентабельності власного капиталу, яке поступово 

зменшувалося у 2018 році в процесі зростання суми власного капіталу у складі 

джерел формування майна підприємства після його виходу із кризового стану 

2014-2016 років. 

В цілому з результатів аналізу техніко-економічних показників діяльності 

ПрАТ «ПГЗК» можна зробити висновок, що найбільший негативний вплив на 

діяльність підприємства здійснює коливання ринкової кон’юнктури, на яке 

воно не завжди своєчасно реагує.  

Матеріально-технічна база підприємства використовується достатньо 

ефективно, основвні засоби мають відносно не високий ступінь зносу порівняно 

з середнім по промисловості, що свідчить про ефективну політику капітальних 

інвестицій. 

Несприятливі ринкові умови, що склалися у 2015-2016 роках, призвели до 

втрати підприємством рівноваги та збитковості його діяльності, але станом на 

кінець 2018 року піприємство вийшло з кризи та відновило прибутковість. 

Тим не менш на сьогодні перед підприємством постають нові виклики, 

зумовлені загальною світовою економічною кризою, що потребує розробки і 

впровадження дієвого механізму адаптації, що дозволить підприємству 

зберегти стійкість і рівновагу в непростих економічних умовах. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРАТ «ПГЗК» 

 

Необхідно складовою управління будь-яким підприємством, в тому числі 

і промисловим, є наліз і контроль його фінансового стану. Фінансовий стан 

підприємства  важливим чинником його життєздатності, зумовлює подальші 

перспективи і можливості розвитку підприємства. 

Початкови етапом аналізу фінансового стану підприємства є аналіз 

динаміки і стуктури його майна. 

Динаміку вартості майна ПрАТ «ПГЗК» проілюстровано на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1 Динаміка вартості майна ПрАТ «ПГЗК», тис. грн. 

 

Результати проведеного аналіу свідчать, що вартість майна підприємства 

протягом останніх шести років збільшилася більше ніж у 2,5 рази, що свідчить 

про те,що підприємство розвивається.  

Основний приріст вартості майна відбувся за рахунок приросту вартості 

оборотних активів, вартість яких протягом аналізованого періоду збільшилася в 
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3,5 рази, в той час як вартість необоротних активів зросла в 1,75 рази, тобто 

зростала вдвічі повільніше. Така динаміка майна свідчить про підвищення рівня 

його мобільності і позитивно впливає на показники ліквідності підприємства. 

Більш детальну характеристику процесів фінансування діяльності 

підприємства дозволяє отримати аналіз ліквідності його балансу, результати 

якого наведені в таблиці 2.1. 

Результати проведеного аналізу свідчать, що на жодну дату аналізованого 

періоду співвідношення вартості ативів за ступенем ліквідності і пасивів за 

термінами погашення ПрАТ «ПГЗК» не відповідало нормативним вимогам 

абсолютної ліквідності балансу підприємства. 

Крім аналізу ліквідності балансу для оцінювання рівня 

платоспроможності та ліквідності підприємства використовують сукупність 

відносних показників, доякої належать коефіцієнт абсолютної ліквідності, 

коефіцієнт проміжно ліквідності та коефіцієнт поточної ліквідності. 

Динаміку зазначених показників та їх відповідність нормативним 

значенням проілюстровано на рис. 2.2. 
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Рис. 2.9 Динаміка відносних показників ліквідності ПрАТ «ПГЗК» 
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Таблиця 2.1 

Аналіз ліквідності балансу ПрАТ «ПГЗК» 

  
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

А1 1006249 783763 1944588 320413 1087038 218364 224791 

А2 2403658 3293452 3857823 4740635 5264492 5337292 6560901 

А3 962404 1413783 2508672 3849092 4974131 6823576 8687226 

А4 7062628 7843293 9055162 10484459 9964357 10450595 12394698 

Активи всього: 11434939 13334291 17366245 19394599 21290018 22829827 27867616 

П1 432468 636224 887564 1232608 1140717 1073226 1363261 

П2 59489 1330039 180693 17859397 20056476 17660941 17352164 

П3 4028897 4320967 10973387 692320 510051 246176 62970 

П4 6914783 7047061 5324601 -389726 -417226 3849484 9089221 

Пасиви всього: 11435637 13334291 17366245 19394599 21290018 22829827 27867616 

Перевірка умови А1˃П1 

(А1-П1) 

573781 

Виконується 

147539 

Виконується 

1057024 

Виконується 

-912195 

Не виконується 

-53679 

Не виконується 

-854862 

Не виконується 

-1138470 

Не виконується 

Перевірка умови А2˃П2 

(А2-П2) 

2344169 

Виконується 

1963413 

Виконується 

3677130 

Виконується 

-13118762 

Не виконується 

-14791984 

Не виконується 

-12323649 

Не виконується 

-10791263 

Не виконується 

Перевірка умови А3˃П3 

(А3-П3) 

-3066493 

Не виконується 

-2907184 

Не виконується 

-8464715 

Не виконується 

3156772 

Виконується 

4464080 

Виконується 

6577400 

Виконується 

8624256 

Виконується 

Перевірка умови П4˃А4 

(П4-А4) 

-147845 

Не виконується 

-796232 

Не виконується 

-3730561 

Не виконується 

-10874185 

Не виконується 

-10381583 

Не виконується 

-6601111 

Не виконується 

-3305477 

Не виконується 



15 

 

Результати проведеного аналізу свідчать, що протягом 2013-2014 років 

показники ліквідності зазнавали суттєвих коливань, але тим не менш 

перебували в нормативних межах, що свідчило про достітній рівень 

платоспроможності на ліквідності підприємства. 

Станом на кінець 2015 року всі показники ліквідності значно 

погіршилися і жоден з них не відповідав нормативу, причому такий стан 

зберігався вже до кінця аналізованого періоду, що свідчить про те, що, не 

дивлячись на певну стабілізацію фінансового стану протягом останні двох 

років, повноцінно відновити платоспроможність ПрАТ «ПГЗК» так і не 

вдалося. 

Недотримання нормативного значення коефіцієнта абсолютної 

ліквідності свідчить про те, що навіть мінімальну частку термінової 

заборгованості на рівні 20% ПрАТ «ПГЗК» не може погасити в поточний 

момент або найближчим часом. 

Недотримання нормативного значення коефіцієнта проміжної ліквідності 

свідчить про те, що підприємство не має можливості погасити короткострокові 

зобов’язання у разі вимоги кредиторів ща рахунок швидкореалізовуваних 

активів. 

Недотримання нормативного значення коефіцієнта поточної ліквідності 

свідчить про те, що вартості поточних активів підприємства не вистачає для 

покриття його короткострокових зобов’язань, тобто у випадку необхідності для 

покриття поточної заборгованості підприємству доведеться реалізовувати 

чстину необоротних активів. Це свідчить про вислкий ступінь фінансового 

ризику для підприємства. Для формування цілісної картини фінансового сану 

підприємства важливе значення має крім аналізу платоспроможності ще й 

аналіз рівня фінансової стійкості підприємства. Абсолютно фінансово стійким 

вважається підприємство, в якого запаси цілком сформовані за рахунок власних 

оборотних засобів, тобто будь-які вимоги кредиторів ніяким чином не можуть 

позначитися на забезпеченні операційної діяльності підприємства. 

Аналіз типу фінансової стійкості ПрАТ «ПГЗК» проведено в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Визначення типу фінансової стійкості ПрАТ «ПГЗК» 

  01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Власні оборотні засоби (ВОЗ) -410461 -1294412 -4254315 -11289803 -10803236 -7195131 -3927900 

Довгострокові джерела формування 

запасів (ДДФЗ) 
3618436 3026555 6719072 -10597483 -10293185 -6948955 -3864993 

Загальна величина джерел формування 

запасів (ЗВДФЗ) 
4110393 4992818 7787329 8494522 10904008 11785212 14850432 

Вартість запасів підприємства (ВЗ) 960180 1411854 2508628 3848394 4973315 6822645 8678814 

ВОЗ - ВЗ -1370641 -2706266 -6762943 -15138197 -15776551 -14017776 -12606714 

ДДФЗ - ВЗ 2658256 1614701 4210444 -14445877 -15266500 -13771600 -12543807 

ЗВДФЗ - ВЗ - - - 4646128 5930693 4962567 6171618 

Тип фінансової стійкості 

Нормальна 

фінансова 

стійкість 

Нормальна 

фінансова 

стійкість 

Нормальна 

фінансова 

стійкість 

Нестійкий 

фінансовий 

стан 

Нестійкий 

фінансовий 

стан 

Нестійкий 

фінансовий 

стан 

Нестійкий 

фінансовий 

стан 
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З даних талиці 2.2 можна побачити, що оскільки підприємство протягом 

аналізованого періоду не мало в розпорядженні власних оборотних коштів, то 

умова абсолютної фінансової стійкості не виконувалася. Тим не менш протягом 

2013-2014 років підприємство мало достатню кількість довгострокових джерел 

формування запасів, тобто запаси фінансувалися за рахунок довгострокових 

позик підприємства, що забезпечувало йому нормальну фінансову стійкість і 

гарантувало відсутність загрози вилучення коштів з операційного обігу.  

Але збиткова діяльність у 2015 році внаслідок несприятливої ринкової 

кон’юнктури негативно вплинула на рівень фінансової стійкості підприємства, і 

воно було змушене фінансувати запаси операційної діяльності цілком за 

рахунок короткострокових джерел фінансових ресурсів, що негативно 

вплинуло на стійкість його фінансового стану. 

Таким чином, з проведеного аналізу фінансового стану ПрАТ «ПГЗК» 

можна зробити висновок, що фінансова система підприємства зазнала значного 

удару внаслідок збиткової діяльності протягом 2015-2016 років, насліки якого 

підприємству не вдалося подолати в повній мірі протягом 2017-2018 років і 

повністю відновити втрачену фінансову рівновагу. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В 

АДАПТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ПРАТ «ПГЗК» 

 

Процеси, що відбуваються як у світовій економіці, так і в економіці 

України, характеризуються нестабільністю та мінливістю зовнішнього 

середовища. Це вимагає від підприємства, особливо підприємства, що 

функціонує на міжнародному ринку, своєчасного та адекватного реагування на 

зміни, що забезпечить йому можливість подальшого існування та розвитку.  

Прийняття управлінського рішення щодо реалізаціїї певної стратегії в 

зазначених умовах неможливе без оцінки рівня адаптації підприємства до умов 

його функціонування та достатності цієї адаптації для забезпечення ефективної 

поточної діяльності і досягнення стратегічних цілей функціонування.  

Таблиця 3.1 

Результати експертного оцінювання рівня адаптації ПрАТ «ПГЗК» за змінами 

конкурентної позиції підприємства у ринковому середовищі 

  

Коефіцієнт 

вагомості kі 

Середньозважена 

бальна оцінка 

експертів, bі 

ki ‧bi 

Ступінь протистояння загрозам 

зовнішнього середовища 
0,12 1,1 0,132 

Ступінь використання можливостей 

зовнішнього середовища 
0,14 2,3 0,322 

Розмір відриву між фактичною та 

бажаною конкурентними позиціями  
0,09 1,4 0,126 

Відповідність стратегічних заходів, що 

реалізуються, бажаній стратегічній 

позиції та стратегічним цілям 

підприємства 

0,09 2,6 0,234 

Отримання конкурентних переваг 0,15 1,3 0,195 

Збільшення частки ринку 0,17 1,05 0,1785 

Покращення іміджу підприємства 0,14 3,1 0,434 

Ступінь досягнення стратегічних цілей 0,1 1,7 0,17 

Загальна бальна оцінка за етапом - - 1,7915 

 

Оцінку ефективності функціонування системи адаптації підприємства за 

зміною його конкурентної позиції у зовнішньому ринковому середовищі 
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проведемо з використанням методу бальної експертної оцінки [18].  

При проведенні оцінки пропонується брати до уваги зміни основних 

складових внутрішнього потенціалу підприємства: техніко-технологічного, 

інноваційного, кадрового, фінансового, організаційно-управлінського, 

інформаційного та маркетингового. 

Рівень ефективності функціонування системи адаптації підприємства за 

кожною зі складових внутрішнього потенціалу пропонується оцінювати за 

чорирьохбальною шкалою, де кількість балів інтерпретується наступним 

чином: 

- 0 балів – внутрішній потенціал значно ослаблюється під негативним 

впливом умов зовнішнього середовища, система адаптації не впливає на цей 

процес; 

- 1 бал – внутрішній потенціал дещо ослаблюється при зміні зовнішніх 

умов функціонування, але система адаптації мінімізує негативний вплив; 

- 2 бали – внутрішній потенціал не змінюється при зміні зовнішніх умов 

функціонування за рахунок дії системи адаптації; 

- 3 бали – внутрішній потенціал значно не змінюється при зміні 

зовнішніх умов функціонування, але використовується більш ефективно за 

рахунок дії системи адаптації; 

- 4 бали – внутрішній потенціал значно посилюється при зміні 

зовнішніх умов функціонування та позитивно впливає на ефективність 

функціонування підприємства за рахунок дії системи адаптації. 

Результати експертного оцінювання рівня адаптації ПрАТ «ПГЗК» за 

змінами внутрішнього потенціалу підприємства під впливом чинників 

зовнішнього середовища наведені в таблиці 3.2. 

Слід звернути увагу, що серед всіх складових внутрішнього потенціалу 

підприємства найбільш значущим експертами було визнано фінансовий 

потенціал, що експерти аргументували тим, що при низькому рівні цього виду 

потенціалу можливості посилення інших складових внутрішного потенціалу 

підприємства значно зменшуються. 
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Таблиця 3.2 

Результати експертного оцінювання рівня адаптації ПрАТ «ПГЗК» за змінами 

внутрішнього потенціалу підприємства під впливом чинників зовнішнього 

середовища 

  

Коефіцієнт 

вагомості kі 

Середньозважена 

бальна оцінка 

експертів, bі 

ki ‧bi 

Техніко-технологічний потенціал 0,11 2,1 0,231 

Інноваційний потенціал 0,12 2,7 0,324 

Кадровий потенціал 0,12 2,2 0,264 

Фінансовий потенціал 0,25 0,85 0,2125 

Організаційно-управлінський потенціал 0,12 3,2 0,384 

Інформаційний потенціал 0,13 3,6 0,468 

Маркетинговий потенціал 0,15 2,8 0,42 

Загальна бальна оцінка за етапом - - 2,3035 

 

Результати бального оцінювання свідчать, що найбільше послаблюється 

під негативним впливом зовнішнього середовища на думку експертів саме 

фінансова складова внутрішнього потенціалу, і система адаптації підприємства 

не має на цей процес значного впливу. 

Зміни умов функціонування на думку експертів сприяють посиленню 

його організаційно-управлінського та інформаційного потенціалу. Це 

відбувається за рахунок накопичення знань, встановлення нових інформаційних 

ланцюгів та накопичення управлінського досвіду адаптаційних змін в 

несприятливих умовах. 

Результати оцінювання ефективності системи адаптації ПрАТ «ПГЗК» за 

результативністю його фінансово-господарської діяльності зведено в таблиці 

3.3. 

Результати проведеного аналізу свідчать, що найнижчу бальну оцінку 

ПрАТ «ПГЗК» має за показником рентабельності капіталу через високий рівень 

коливань даного показника протягом останніх п’яти років. 



 

Таблиця 3.3 

Результати оцінювання ефективності системи адаптації ПрАТ «ПГЗК» за 

результативністю його фінансово-господарської діяльності 

Показник 

Коефіцієнт 

вагомості 

kі 

Критерій 

Бальна 

оцінка, 

bі 

ki ‧bi 

Рівень забезпечення 

довгострокової 

прибутковості 

0,3 

Підприємство протягом останніх 

п’яти років не має стабільної 

прибутковості, а отримані збитки 

лише частково компенсуються 

прибутками попередніх років 

1 0,3 

Позиція в галузі за 

рівнем рентабельності 

капіталу 

0,2 

Рівень рентабельності на рівні 

середньогалузевого показника 

(відхилення в межах -10% - 

+10%) 

2 0,4 

Рівень стабільності 

рентабельності 

капіталу 

0,15 

Коливання понад 75% від 

середнього показника за останні 

п’ять років 

0 0 

Позиція в галузі за 

рівнем рентабельності 

продажів 

0,2 

Рівень рентабельності вище 

середньогалузевого показника 

(відхилення в межах +10% - 

+30%) 

3 0,6 

Рівень стабільності 

рентабельності 

продажів 

0,15 

Коливання в межах 10%-25% від 

середнього показника за останні 

п’ять років 

3 0,45 

Загальна бальна 

оцінка за етапом 
- - - 1,75 

 

 

Інтерпретацію результатів оцінювання проводимо за критеріями, 

наведеними в таблиці 3.4.  

Для узагальнення результатів оцінки ефективності системи адаптації за 

змінами позиції підприємства в зовнішньому середовищі та змінами 

внутрішнього потенціалу В.А. Гросул [18] пропонує додавати оцінки отримані 

за цими критеріями, вважаючи їх рівноважними з точки зору характеристики 

рівня адаптивності підприємства. 

Але ми вважаємо, що зміна позиції підприємства в зовнішньому 

середовищі є більш значущою характеристикою рівня його адаптації, ніж зміни 

внутрішнього потенціалу, тому пропонуємо враховувати для цих складових 

коефіцієнти вагомості. 
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Таблиця 3.4 

Інтерпретація результатів оцінки ефективності системи адаптації підприємства 

 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

в
аг

о
м

о
ст

і Неефективна 

система 

адаптації 

Недостатньо 

ефективна 

система 

адаптації 

Система 

адаптації 

середньої 

ефективності 

Високо 

ефективна 

система 

адаптації 

Кількість балів 

Рівень адаптації за 

змінами конкурентної 

позиції підприємства у 

ринковому середовищі 

0,6 0-1 1-2 2-3 3-4 

Рівень  адаптації за 

змінами внутрішнього 

потенціалу підприємства 

під впливом чинників 

зовнішнього середовища 

0,4 0-1 1-2 2-3 3-4 

Загальна оцінка 

ефективності системи 

адаптації за змінами 

позиції підприємства у 

зовнішньому середовищі 

та змінами внутрішнього 

потенціалу 

- 0-1 1-2 2-3 3-4 

Загальна оцінка 

ефективності системи 

адаптації підприємства за 

результативністю його 

фінансово-господарської 

діяльност 

- 0-1 1-2 2-3 3-4 

 

Результати узагальненої оцінки ефективності системи адаптації ПрАТ 

«ПГЗК» за змінами позиції у зовнішньому середовищі та змінами внутрішнього 

потенціалу наведені в таблиці 3.5. 

З результатів проведеного оцінювання можна зробити висновок, що за 

змінами позиції у зовнішньому середовищі та змінами внутрішнього потенціалу 

рівень ефективності системи адаптації ПрАТ «ПГЗК» характеризується як 

недостатній (значення 1,9963 перебуває в діапазоні від 1 до 2 балів), так само як 

і за критерієм результативності фінансово-господарської діяльності (значення 

1,75 перебуває в діапазоні від 1 до 2 балів). 

Для визначення ступеня загрози втрати підприємством фінансової 

рівноваги та своєчасного прийняття рішень щодо реалізації способів адаптації 

фінансової системи підприємства до нових умов функціонування пропонуємо 
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запровадити на підприємстві інструменти фінансового моніторингу як 

складової системи контролінгу. 

Таблиця 3.5 

Результати узагальненої оцінки ефективності системи адаптації ПрАТ «ПГЗК» 

за змінами позиції у зовнішньому середовищі та змінами внутрішнього 

потенціалу 

 
Коефіцієнт 

вагомості kі 

Бальна 

оцінка, bі 

Інтерпретація 

результату 
ki ‧bi 

Рівень адаптації за змінами 

конкурентної позиції підприємства у 

ринковому середовищі 

0,6 1,7915 
Недостатньо 

ефективна система 

адаптації 
1,0749 

Рівень  адаптації за змінами 

внутрішнього потенціалу підприємства 

під впливом чинників зовнішнього 

середовища 

0,4 2,3035 
Система адаптації 

середньої 

ефективності 
0,9214 

Загальна оцінка - 1,9963 
Недостатньо 

ефективна система 

адаптації 
- 

 

В якості контрольних показників пропонуємо використовувати наступні 

показники фінансового стану підприємства: 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

- коефіцієнт проміжної ліквідності; 

- коефіцієнт поточної ліквідності; 

- коефіцієнт автономії; 

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; 

- коефіцієнт зовнішнього фінансування; 

- коефіцієнт маневреності власного капіталу; 

- коефіцієнт фінансового ризику. 

Ступінь загрози втрати фінансової рівноваги пропонуємо визначати у 

балах, ґрунтуючись на результатах моніторингу індикативного рівня 

зазначених показників, за шкалою, наведеною в таблиці 3.6. 

Всі показники включені в систему вважаємо рівно вагомими з точки зору 

впливу на загальний стан фінансової рівноваги підприємства, тому загальна 

бальна оцінка ступеня загрози втрати фінансової рівноваги визначається як 

середнє арифметичне бальних оцінок за всіма показника-індикаторами. 
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Таблиця 3.6 

Шкала бального оцінювання результатів моніторингу індикативного рівня 

контрольних показників фінансової рівноваги підприємства 

Показники 

Ступінь загрози втрати фінансової стійкості 

Загроза 

відсутня 

Незначна 

загроза 

Середній 

ступінь  

загрози 

Значна 

загроза 

Критична 

загроза 

Бальна оцінка 

0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

˃ 0,5 0,36-0,5 0,21-0,35 0,05-0,2 ˂ 0,05 

Коефіцієнт 

проміжної  

ліквідності 

˃ 0,8 0,71-0,8 0,61-0,7 0,51-0,6 ˂ 0,5 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
˃ 1 0,88-1 0,74-0,87 0,6-0,73 ˂ 0,6 

Коефіцієнт 

автономії 
˃0,5 0,4-0,49 0,3-0,39 0,2-0,29 ˂ 0,2 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

власними 

оборотними 

коштами 

˃ 0,1 0,07-0,1 0,04-0,069 0,01-0,039 ˂ 0,01 

Коефіцієнт 

зовнішнього 

фінансування 

˂ 0,5 0,5-0,67 0,68-0,83 0,84-1 ˃ 1 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

˃ 0,5 0,37-0,5 0,24-0,36 0,1-0,23 ˂ 0,1 

Коефіцієнт 

фінансового ризику 
˂ 0,25 0,26-0,5 0,51-0,75 0,76-1 ˃ 1 

 

 

Інтерпретацію загальної бальної оцінки рівня загрози фінансовій 

рівновазі підприємства рекомендуємо здійснювати за шкалою, наведеною в 

таблиці 3.7. 

На першому етапі розраховуємо значення показників індикаторів на певні 

дати. Для ілюстрування процедури проведення моніторингу ми використовуємо 

ретроспективні дані за період з  2013 по 2018 рік, але під час практичного 

проведення моніторингу розрахунки слід проводити за даними поточних звітів 

не рідше ніж щоквартально. 
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Таблиця 3.7 

Шкала інтерпретації загальної бальної оцінки рівня загрози фінансовій 

рівновазі підприємства 

Загальна бальна оцінка 

результатів моніторингу 

індикативного рівня 

контрольних показників 

фінансової рівноваги 

підприємства 

0-0,5 балів 0,51-1 бал 1,01-2 бали 2,01-3 бали 3,01-4 бали 

Ступінь загрози втрати 

фінансової стійкості 

Загроза 

відсутня 

Незначна 

загроза 

Середній 

ступінь  

загрози 

Значна 

загроза 

Критична 

загроза 

 

Результати проведних розрахунків наведені в  таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Результати проведення першого етапу моніторинга 

(визначення вихідних параметрів показників індикаторів) 

  

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
2,047 0,399 1,8203 0,0168 0,0513 0,0117 0,012 

Коефіцієнт проміжної 

ліквідності 
6,933 2,074 5,432 0,265 0,3 0,297 0,363 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
8,884 2,792 7,78 0,467 0,534 0,661 0,826 

Коефіцієнт автономії 0,582 0,491 0,276 -0,042 -0,039 0,143 0,304 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними 

коштами 

-0,094 -0,236 -0,512 -1,267 -0,954 -0,581 -0,254 

Коефіцієнт зовнішнього 

фінансування 
0,719 1,036 2,617 -25,082 -26,379 6,013 2,291 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 
0,247 0,401 0,346 -0,378 -0,504 -1,074 -2,677 

Коефіцієнт фінансового 

ризику 
0,68 0,96 2,508 -24,566 -25,876 5,83 2,218 

 

На другом етапі  визначаємо відповідність кожного значення показника-

індикатора шкалі зонування, наведеній в таблиці 3.8, та визначаємо бальну 

оцінку ступеня загрози розбалансування фінансової системи підприємства на 

кожним з показників-індикаторів. 

Результати проведеної бальної оцінки представлено в таблиці 3.9.  
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Таблиця 3.9 

Результати бальної оцінки ступеня загрози втрати фінансової рівноваги  

ПрАТ «ПГЗК» за показниками-індикаторами 

 

Бальна оцінка впливу показника  на можливість втрати 

фінансової рівноваги 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0 1 0 4 3 4 4 

Коефіцієнт проміжної 

ліквідності 
0 0 0 4 4 4 4 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
0 0 0 4 4 3 2 

Коефіцієнт автономії 0 1 3 4 4 4 2 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними 

коштами 

4 4 4 4 4 4 4 

Коефіцієнт зовнішнього 

фінансування 
2 4 4 4 4 4 4 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 
2 1 2 4 4 4 4 

Коефіцієнт фінансового 

ризику 
2 3 4 4 4 4 4 

Бальна оцінка за 

сукупністю показників 
1,25 1,75 2,125 4 3,875 3,875 3,5 

 

Інтерпретацію отриманої бальної оцінки проведено в таблиці 3.10. 

Таким чином результати проведеного монітиронгі свідчать, що ще з 

початку 2013 року фінансові показники підприємства сигналізували про 

наявність загрози втрати фінансової рівноваги підприємствомі послаблення 

його внутрішнього фінансового потенціалу. Негативні зміни кон’юнктури 

ринку залізорудної сировини стали каталізатором поглиблення фінансової 

кризи на підприємстві та призвели до критичного фінансового стану і 

розбалансування всієї фінансової системи. 
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ВИСНОВКИ 

 

З результатів аналізу техніко-економічних показників діяльності ПрАТ 

«ПГЗК» можна зробити висновок, що найбільший негативний вплив на 

діяльність підприємства здійснює коливання ринкової кон’юнктури, на яке 

воно не завжди своєчасно реагує. Матеріально-технічна база підприємства 

використовується достатньо ефективно, основвні засоби мають відносно не 

високий ступінь зносу порівняно з середнім по промисловості, що свідчить про 

ефективну політику капітальних інвестицій. Несприятливі ринкові умови, що 

склалися у 2015-2016 роках, призвели до втрати підприємством рівноваги та 

збитковості його діяльності, але станом на кінець 2018 року піприємство 

вийшло з кризи та відновило прибутковість. На сьогодні перед підприємством 

постають нові виклики, зумовлені загальною світовою економічною кризою, 

що потребує розробки і впровадження дієвого механізму адаптації, що 

дозволить підприємству зберегти стійкість і рівновагу в непростих економічних 

умовах. 

За результатами оцінки ефективності системи адаптації підприємства 

виявлено, що система адаптації ПрАТ «ПГЗК» до зміни умов зовнішнього 

середовища потребує комплексного вдосконалення, оскільки не забезпечує ні 

бажаної конкурентної позиції підприємства на ринку, ні достатнього рівня 

результативності діяльності, хоча внутрішній потенціал підприємства є 

достатньо адаптивним.  

Для визначення ступеня загрози втрати підприємством фінансової 

рівноваги та своєчасного прийняття рішень щодо реалізації способів адаптації 

фінансової системи підприємства до нових умов функціонування доцільно 

запровадити у ПрАТ «ПГЗК» використання інструментів фінансового 

моніторингу як складової системи контролінгу, що дозволить підвищити якість 

прийнятих управлінських рішень, швидкість реагування фінансової системи 

підприємства на зміни і внутрішньому або зовнішньому середовищі, що 

позитивно відіб’ється на рівні адаптованості підприємства. 
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