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Текст лекції
1. Аналіз цілей і задач організації
Цілі поділяються на основну і додаткові. Основною ціллю організації є досягнення максимальної ефективності. Під ефективністю (Еф) діяльності організації розуміють співвідношення результатів (Р) і витрат (В), які визначають можливість одержання цих результатів (1).
Еф

Р
.
В

(1)

Всі численні завдання досягнення максимальної ефективності організації можна поєднати
у чотири групи. У завданнях першої групи при обмежених (заданих) ресурсах треба досягти максимального результату (В = const; P
max). У завданнях другої групи заданих результатів
треба досягти при мінімальних витратах (Р = const; В
min). У завданнях третьої групи організація досягає максимальної ефективності при максимальних результатах і мінімальних витратах (Р
max; В
min). У завданнях четвертої групи, найбільш частіше діючих у реальних умовах, організація достигає максимальної ефективності при зростанні результатів і витрат. Але ріст результатів суттєво випереджує зростання витрат (Р
max; В
max).
Під результатом діяльності в різних організаціях розуміють різні показники. Наприклад,
результатом діяльності господарських організацій є прибуток, військових – боєготовність та
ін.
Додаткові цілі організації, як правило, конкретизують основну ціль. Наприклад, в фірмі в
якості додаткових цілей може бути прийнято:
– зростання прибутку,
– зниження витрат;
– підвищення якості продукції;
– технічне переозброєння виробництва;
– освоєння нових видів продукції та ін.
Додаткові цілі сприяють більш швидкому руху організації до основної цілі – максимальної
ефективності.
В аналізі цілей організації досліджуються варіанти і приймається найкращій з них у досягненні
основної цілі, визначається набір додаткових цілей. При цьому, формулювання цілей має такі особливості:
- цілі повинні бути конкретними і вимірювальними;
- для цілей необхідно визначати горизонти прогнозування. Цілі можуть бути: стратегічними (довгостроковими – на строки більше 5 років), тактичними (середньостроковими – на строки від 1 до 5 років), оперативними (короткостроковими – до 1 року);
- ціль повинна бути реальною і обґрунтованою. Встановлення цілі, яка перевищує можливості організації із-за недостатку ресурсів, не прогнозованої дії факторів внутрішньої і зовніньої середи, неефективного управління може привести до зниження показників і конкурентоспроможності організації.
Задачі організації діляться на три категорії:
1) задачі роботи з людьми;
2) задачі роботи з предметами (основними фондами і обіговими засобами);
3) задачі роботи з інформацією.
Кожна з названих задач організації аналізується окремо.
2. Аналіз управлінської структури організації
Організація виробничої діяльності господарського суб’єкту здійснюється на основі застосування належної організаційної структури. В певних виробничих умовах використовуються
відповідні типи і види організаційних структур.
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2.1. Основні типи організаційних структур управління
Функція організації – це комплекс дій з оптимального поєднання об’єктів управління: людей (персоналу), предметів (основних і обігових засобів), інформації. Однією з першочергових робіт при здійсненні функції організації є створення організаційної структури підприємства, на основі якої і поєднуються для виконання виробничих процесів люди, предмети, інформація. Під організаційною структурою управління розуміють склад підрозділів організації, характер і форми їх взаємозв’язків, розподіл прав і обов’язків між ними. Розрізнюють три
основних типи організаційних структур: лінійну, функціональну, лінійно-функціональну.
Лінійна структура, рис. 1, характеризується впливом керівника
К
Л2
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Рис. 1. Модель лінійної структури управління
організації (К) на управлінську ланку через лінійного менеджера (Л) за всіма функціями
управління. На чолі кожного виробничого підрозділу стоїть лінійний керівник (менеджер),
який одноосібно відповідає за роботу підлеглих йому ланок – менеджерів і виконавців (В)
нижчих підрозділів. В лінійній організаційній структурі функціональні підрозділи, які розробляють управлінські рекомендації для керівника організації, не створюються. При побудові
лінійної організаційної структури використовуються лінійні організаційні зв’язки (на рис. 1
зображені безперервними лініями) між ланками організації, які характеризуються
обов’язковістю виконання управлінських дій.
При виникненні управлінської проблеми виконання дії в лінійній організаційній структурі
здійснюється у наступному порядку. Управлінські рекомендації розробляються адміністрацією: керівником організації і лінійними менеджерами. Керівник організації оцінює рекомендації, приймає рішення і віддає наказ лінійним менеджерам про виконання управлінської дії.
Лінійні менеджери з урахуванням можливостей і особливостей своїх підрозділів конкретизують наказ і видають розпорядження на дію виконавців. Робітники виконують розпорядження і по завершенню роботи звітують про це перед лінійними керівниками. Лінійні менеджери звітують перед керівником організації про виконання наказу і одержаних результатах.
Проведення управлінської дії завершено.
Лінійний тип організаційної структури використовується при невеликих об’ємах робіт (малі підприємства – до 100 чол., підрозділи нижнього рівня управління: бригада, ланка, взвод та ін.).
До переваг лінійної структури належать:
1. Чіткість, визначеність, висока швидкість і якість управлінських дій.
2. Малі витрати на функціонування.
Недоліком лінійної структури є необхідність високої кваліфікації лінійних керівників, достатньої для управління ланками за всіма функціями менеджменту (планування, організація,
мотивація, контроль).
Функціональна структура, рис. 2, характеризується тим, що керівник організації (К) здійснює управління через функціональні підрозділи (Ф).
К
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Рис. 2. Модель функціональної структури управління
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Кожен функціональний підрозділ розробляє управлінські рекомендації і несе відповідальність за виконання окремих управлінських функцій. Наприклад, виробничий відділ – за функцію управління виробництвом, бухгалтерія – за функцію оцінки та обліку матеріальних цінностей виробництва, відділ кадрів – за функцію набору та обліку персоналу підприємства.
Прикладами функціональних підрозділів можуть бути відділи: плановий, фінансовий, виробничий, бухгалтерія, технічний, відділ кадрів та ін. При такій структурі управління виконавець (В) підкоряється не одному керівнику, а декільком, які спеціалізовані по функціям
управління. В функціональній структурі підвищується якість розробки управлінських рекомендацій, компетентність і відповідальність керівника організації (К). Але порушується єдність і узгодженість розпоряджень функціональних підрозділів (Ф), їх відповідальність за кінцеві результати роботи, тому що до одного виконавця (В) у один і той же час можуть надійти управлінські розпорядження від різних функціональних підрозділів (Ф). В силу цього
управлінські зв’язки між функціональними підрозділами і виконавцями втрачають
свою обов’язковість і набирають рекомендаційного характеру. Це –функціональні управлінські зв’язки. У той же час між керівником організації і функціональними підрозділами діють
лінійні зв’язки (на рис. 2 зображені безперервними лініями), які визначають обов’язковість
виконання управлінської дії. Функціональний принцип побудови цієї структури управління
не узгоджується з принципом єдиного керівництва в менеджменті, тому в практиці управління функціональна структура не знаходить широкого застосування.
Обмежено функціональна структура управління використовується у наукових, аналітичних організаціях, де виконавці мають високу кваліфікацію, відповідально ставляться до виконання своїх професійних обов’язків, можуть якісно класифікувати управлінські вказівки,
які надходять до них від функціональних керівників за важливістю та черговістю виконання
у часі.
Виконання управлінської дії у функціональній організаційній структурі здійснюється у
наступному порядку. При виникненні управлінської проблеми за завданням керівника організації функціональні підрозділи (кожен за своєю функцією) розробляють управлінські рекомендації і надають їх керівнику. Керівник організації оцінює рекомендації, приймає рішення і віддає наказ на виконання управлінської дії функціональним підрозділам (кожному
за своєю функцією). Функціональні підрозділи конкретизують наказ і віддають виконавцям
розпорядження у вигляді рекомендацій (на основі функціональних зв’язків). Виконавці самостійно класифікують розпорядження за важністю та черговістю і у вибраному порядку здійснюють їх виконання; звітують перед функціональними підрозділами про виконання роботи і
одержані результати. Функціональні керівники звітують перед керівником організації про
виконання управлінської дії за відповідними управлінськими функціями. Виконання управлінської дії завершено.
До переваг функціональної структури управління відносяться:
1. Висока якість розробки управлінських рішень.
2. Низькі витрати на функціонування структури.
Недоліком функціональної структури є низька якість виконання управлінських рішень.
Лінійно-функціональна структура управління, рис. 3, поєднує переваги лінійної і функціональної структур.
У склад лінійно-функціональної структури управління входять: керівник організації (К),
функціональні підрозділи (Ф), лінійні керівники (Л), виконавці (В). Функціональні підрозділи (відділи, бюро, групи), кожен за своєю функцією, стають помічниками керівника організації. Вони розробляють управлінські рекомендації, на основі яких керівник приймає кінцеве
рішення і віддає наказ лінійним керівникам на виконання управлінської дії. Функціональні
підрозділи не мають права давати розпорядження іншим підрозділам апарату управління.
Між функціональними і лінійними підрозділами діють функціональні (рекомендаційні)
зв’язки.
Виконання управлінської дії у лінійно-функціональній організаційній структурі здійснюється у наступному порядку. При виникненні управлінської проблеми за завданням керівника організації функціональні підрозділи розробляють рекомендації з управлінської дії і надають їх керівнику. Керівник організації оцінює рекомендації, приймає рішення і віддає наказ на виконання управлінської дії лінійним керівникам. Лінійні керівники з урахуванням
можливостей і особливостей своїх підрозділів конкретизують наказ і віддають виконавцям
розпорядження на виконання управлінської дії. Виконавці виконують розпорядження і звітують перед лінійними керівниками про виконання роботи і одержані результати. Лінійні керівники звітують перед керівником організації про виконання управлінської дії підрозділами,
якими вони керують. Виконання управлінської дії завершено.
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Рис. 3. Модель лінійно-функціональної структури управління
В практиці управління лінійно-функціональна структура найшла широке розповсюдження
і застосовується в основному в середніх і крупних організаціях.
До переваг лінійно-функціональної структури управління відносяться:
1. Висока якість розробки управлінських рішень.
2. Висока якість виконання управлінських наказів і розпоряджень.
Недоліком лінійно-функціональної структури управління є підвищені витрати на її функціонування.
2.2. Структури фірм і організацій
У залежності від швидкості змін зовнішньої середи, в якій працюють організації, і видів
товарів, які вони виробляють, розрізнюють бюрократичні і адаптивні організаційні структури. Бюрократичні структури більш підходять для організацій, що працюють в умовах, які
змінюються повільно, адаптивні структури – для організацій, що працюють в умовах, які
змінюються швидко. У склад бюрократичних структур входять: продуктова структура, організаційна структура, яка орієнтована на споживача, регіональна організаційна структура. До адаптивних організаційних структур належать: проектна організаційна структура,
матрична організаційна структура.структура.
2.2.1. Бюрократичні організаційні структури
Бюрократичні структури працюють, як правило, в стандартних технологічних середах, з
постійною номенклатурою продукції і послуг. Господарські бюрократичні структури частіше
всього виробляють товари і послуги широкого вжитку. Методи і засоби рішення задач, функціональні обов’язки кожного робітника і підрозділу точно визначені і регламентуються посадовими інструкціями і рішеннями керівництва. Прибуток бюрократична структура заробляє на великих об’ємах продажу товарів і послуг. Основними задачами бюрократичних структур є: підвищення об’ємів робіт і випуску продукції, зниження собівартості товарів і послуг,
максимально можливе розповсюдження товарів серед споживачів і по територіям.
Продуктова організаційна структура
При цій структурі , рис. 4, в організації створюються декілька паралельно діючих напрямків виготовлення різної продукції.
Продуктова структура дозволяє крупній фірмі приділяти конкретному продукту стільки ж
уваги, скільки йому приділяє невелика спеціалізована фірма. Організації з такою структурою
здатні швидко реагувати на зміну умов конкуренції, попиту на товар, технологічних умов виробництва та ін.
Структура стійка у ринковій середі, тому що при зміні ринкової кон’юнктури дозволяє провести швидке переміщення активів підприємства (фінансів, основних фондів, обігових засобів) і
персоналу з виробничих напрямків, які скорочуються, на перспективні напрямки, які розвиваються.
Організаційна структура, орієнтована на споживача
Деякі фірми використовують схожі технології для виробництва великого асортименту
продукції і послуг, які відповідають запитам декількох крупних груп споживачів. Кожна
група має чітко визначені, специфічні потреби. В цьому разі, для роботи одночасно з декілька групами крупних споживачів фірма може використовувати організаційну структуру, орієнтовану на споживача, рис. 5. Мета такої структури у тому, щоб задовольнити потреби всіх
груп споживачів на рівні не нижчому, ніж у випадку, коли спеціалізована організація обслу7

говує одну їх групу. Наприклад, швейна фірма, яка використовує схожі технології, виготовляє продукцію для великих груп різних споживачів: чоловіків, жінок, дітей; великі видавництва мають окремі підрозділи, які виготовляють літературу для дорослих, юнацьку, дитячу
літературу, навчальні підручники та посібники.
Структура стійка у ринковій середі, тому що при зміні ринкової кон’юнктури дозволяє провести швидке переміщення активів підприємства (фінансів, основних фондів, обігових засобів) і
персоналу з виробничих напрямків, які скорочуються, на перспективні напрямки, які розвиваються.
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Рис. 4. Продуктова організаційна структура
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Рис. 5. Організаційна структура, орієнтована на споживача
Регіональна організаційна структура
Якщо свою діяльність організація здійснює на значних географічних площах, то у використанні може бути доцільною структура, яка побудована по територіальному принципу, тобто
регіональна організаційна структура, рис. 6.
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Рис. 6. Регіональна організаційна структура
Регіональна структура сприяє ефективному рішенню управлінських проблем, які
пов’язані з місцевим законодавством, звичаями і потребами споживачів. Структура спрощує
зв’язок з клієнтами. Забезпечує зниження витрат на виготовлення і реалізацію продукції.
Структура стійка у ринковій середі, тому що при зміні ринкової кон’юнктури дозволяє провести швидке переміщення активів підприємства (фінансів, основних фондів, обігових засобів) і
персоналу з виробничих напрямків, які скорочуються, на перспективні напрямки, які розвиваються.
2.2.2. Адаптивні організаційні структури
Починаючи з 60-х років 20-го століття деякі організації зіткнулися з таким положенням,
коли їх зовнішня середа змінювалась так швидко, бізнес-плани становились настільки складними, а технологія розвивалась настільки стрімко, що організація не могла вже адекватно реагувати на ці зміни. З метою усунення названої управлінської проблеми, для того, щоб підприємства мали можливість ефективно реагувати на зміни зовнішньої середи і швидко освоювати нові проекти, були розроблені адаптивні організаційні структури. Такі структури добре
адаптуються до нестабільної зовнішньої середи і, як правило, працюють з модною, оригінальною і якісною продукцією, яка потребує новітніх технологій, високого професіоналізму,
сучасних методів управління. У цей час найбільш широко використовуються два основних
типи адаптивних організаційних структур: проектні і матричні.
Проектна організаційна структура
Проектна організаційна структура, рис. 7 – це організаційне формування, яке створюється для одночасного проведення, як правило, декількох суттєво різних господарських проектів
(на проектах розробляється і виготовляється суттєво різна модна, оригінальна або якісна
продукція). Для роботи в проектах кваліфікований персонал набирають переважно зі сторони
на контрактних умовах: робота на кінцевий результат, виконання робіт у встановлені строки,
з заданим рівнем якості, не виходячи за межи встановленого кошторису витрат. Заробітна
плата персоналу, зайнятого на проектах, висока і залежить від строків і обсягу кінцевого результату – чистого прибутку.
Після завершення проекту його співробітники розпускаються – уходять із організації, повертаються до постійної роботи у своєму відділі, або якщо їх запросять – переходять у новий
проект. Основна перевага проектної організаційної структури у тому, що вона концентрує у
проектному напрямку зусилля на рішенні однієї задачі. У той час як керівник звичайного
відділу одночасно веде декілька проектів (що збільшує строки виконання проектів, знижує їх
ефективність і підвищує імовірність помилок).
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Рис. 7. Проектна організаційна структура

Матрична організаційна структура
У випадках, коли організація постійно реалізує декілька схожих проектів, переважно використовується матрична організаційна структура, рис. 8.

Президент
Генеральний директор

Технічний
відділ

Фінансовий
відділ

Бухгалтерія

Виробничий
відділ

Директор
проекту 1

Технічний
відділ

Фінансовий
відділ

Бухгалтерія

Виробничий
відділ

Директор
проекту 2

Технічний
відділ

Фінансовий
відділ

Бухгалтерія

Виробничий
відділ

Pис. 8. Матрична організаційна структура
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В матричній структурі відділи проектного напрямку формуються за рахунок персоналу
базових функціональних підрозділів організації. Співробітники проектного відділу підчиняються лінійно директору проекту і функціонально керівникам тих функціональних відділів, в
яких вони працюють постійно. Директор проекту відповідає в цілому за інтеграцію всіх видів діяльності і ресурсів, які належать до проекту. Необхідні трудові, матеріальні, фінансові,
енергетичні та інші види ресурсів передаються у повне його розпорядження. Директор проекту відповідає за його планування, він контролює хід виконання проекту з метою дотримання запланованих витрат по проекту, його кількісних, якісних і часових показників. Заробітна
плата персоналу, зайнятого на проектах, висока і залежить від строків і обсягу кінцевого результату – чистого прибутку. Після завершення проекту його співробітники повертаються до
постійної роботи у своєму базовому функціональному підрозділі.
3. Аналіз майнового комплексу організації
В аналізі майнового комплексу організації основними є:
- аналіз основних фондів;
- аналіз обігових коштів;
- аналіз продукції і виробничої потужності організації.

3.1. Аналіз основних фондів
У виробничому процесі беруть участь три елементи: люди, предмети, інформація. Предмети представляють собою виробничі фонди організації, підприємства. Виробничі фонди розділяються на основні і обігові, рис. 9.

Виробничі фонди – 100%

Основні
виробничі
фонди – 60 – 65%

Обігові
виробничі
фонди – 35 – 40%

Рис. 9. Склад виробничих фондів підприємства
Основні і обігові виробничі фонди мають характерні відмінні риси.
Основні виробничі фонди:
1. беруть участь у багатьох виробничих циклах;
2. в процесі виробництва зберігають або незначно змінюють свою речову форму, розміри, фізичні і хімічні властивості;
3. переносять свою вартість на готову продукцію по частинам, в ході амортизації.
Обігові виробничі фонди:
1. беруть участь в одному виробничому циклі – повністю споживаються в кожному новому циклі;
2. суттєво змінюють свою речову форму, розміри, фізичні і хімічні властивості;
3. переносять свою вартість зразу і повністю на готову продукцію в ході одного виробничого циклу.
Поряд з основними виробничими підприємство має основні невиробничі фонди: житлові
будинки, стадіони, плавальні басейни, бази відпочинку, дитячі садки та ін., які є власністю
підприємства і враховуються в його балансі, рис. 10. На відміну від основних виробничих фондів вони не задіяні у виробничому процесі.

11

Основні фонди
підприємства – 100%

Основні виробничі
фонди – 85 – 90%

Основні невиробничі
фонди – 10 – 15%

Рис. 10. Склад основних фондів підприємства
Основні фонди є частиною національного багатства суспільства, вони матеріальнотехнічна база суспільного виробництва. Від їх розміру, технічних показників і рівня використання залежать виробничі потужності підприємстві економічний потенціал країни.
При виконанні аналізу основних фондів підприємства:
- досліджуються їх склад і структура;
- проводиться натуральна і вартісна оцінка фондів;
- досліджується забезпеченість підприємства основними виробничими фондами;
- визначається ефективність використання основних виробничих фондів.
Склад основних фондів визначається на основі їх поділу на групи. Встановлення питомої
ваги кожної групи у загальному складі представляє собою виробничу структуру основних
фондів.
Основні виробничі фонди у залежності від призначення, речової і натуральної форми, характеру виробничих функцій поділяються на наступні групи:
1. будівлі: корпуси цехів, адміністративні будівлі, приміщення лабораторій, складів та
ін. Створюють умови для нормального ходу виробництва, уберігають машини, обладнання і персонал від зовнішніх атмосферних дій;
2. спорудження: дороги, естакади, мости, гідротехнічні, водопровідні, каналізаційні та
інші споруди. Виконують функції по технічному обслуговуванню виробництва;
3. передаточні пристрої: електричні, теплові, телефонні, телеграфні, комп’ютерні сіті
та ін. Здійснюють передачу електричної, теплової енергії та інформації;
4. силові машини і обладнання: генератори, електричні двигуни, турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, та ін. Є джерелами енергії або її перетворювачами. Визначають
рівень енергоозброєння підприємства;
5. робочі машини і обладнання: металорізальні, деревообробні верстати, преси, електрозварювальні апарати, термічні, мартенівські печі та ін. Використовуючи їх робочі
перетворюють предмети праці на готову продукцію;
6. транспортні засоби: електровози, тепловози, вагони, автомобілі, електрокари та ін.
Здійснюючі транспортування засобів і предметів праці, продукції і персоналу, забезпечують виробничий взаємозв’язок між структурними підрозділами підприємства;
7. вимірювальні і регулювальні прилади і пристрої, лабораторне обладнання. Призначаються для автоматизації управління виробництвом, регулювання, вимірювання і
контролю параметрів обладнання, режимів технологічних процесів та ін.;
8. інструменти, виробничий і господарський інвентар.
У залежності від методу нарахування амортизації всі основні фонди поділяються на три
групи, для кожної з яких встановлюється відповідна норма амортизації. В групу 1 включаються: будівлі, спорудження, передаточні пристрої. Для основних фондів групи 1 встановлена норма амортизації Н ам = 5%. В групу 2 включаються: силові машини і обладнання, робочі
машини і обладнання, транспортні засоби, вимірювальні і регулювальні прилади і пристрої,
лабораторне обладнання, інструменти, виробничий і господарський інвентар. Для основних
фондів групи 2 встановлена норма амортизації Н ам = 25%. В групу 3 включаються всі інші
основні фонди, які не ввійшли до груп 1 і 2. Для основних фондів групи 3 встановлена норма
амортизації Н ам = 15%.
При виконанні аналізу оцінка основних фондів виконується в натуральній і вартісній формах.
Натуральними показниками оцінки основних фондів можуть бути: об’єм і виробнича площа будівель ( м 3 , м 2 ), кількість одиниць обладнання певного призначення (шт.), потужність
обладнання (кВт) та ін. Внаслідок широкої різноманітності основних фондів виключається
можливість їх підсумку при використанні натуральних показників. Внаслідок цього, як пра12

вило, натуральні показники використовуються для оцінки однотипних основних фондів, або
в якості додаткових при використанні вартісної оцінки.
Універсальною і такою, що широко використовується в практиці господарської діяльності
є вартісна оцінка. Аналіз основних фондів може проводитись з застосуванням наступних
методів вартісної оцінки:
1. за повною початковою вартістю;
2. за повною відновлювальною вартістю;
3. за початковою вартістю з урахуванням зносу (за початковою остаточною вартістю);
4. за відновлювальною вартістю з урахуванням зносу (за відновлювальною остаточною
вартістю).
Повна початкова вартість, К поч , основних фондів включає фактичні витрати на їх придбання або будівництво з урахуванням доставки, монтажу та наладки в цінах того року, в
якому вони були введені в експлуатацію. Для конкретного елементу основних фондів його
повна початкова вартість визначається за формулою:
(2)
К поч К пр К тр К м К н ,
де К поч - повна початкова вартість елементу основних фондів, грн;
К пр - вартість придбання (купівлі, будівництва, створення) елементу основних фондів, грн;
К тр - витрати на транспортування, грн;
К м - витрати на монтаж , грн;
К н - витрати на наладку, грн.
За повною початковою вартістю основні фонди враховуються в бухгалтерському балансі, за нею виконується аналіз їх динаміки, визначається розмір амортизаційних відрахувань.
Хоча повна початкова вартість певним чином і характеризує основні фонди підприємства,
але не дає повного представлення про дійсну вартість основних фондів на даний момент часу.
Умови створення основних фондів змінюються. Це потребує їх переоцінки через певний
проміжок часу з урахуванням цін, які існують на даний момент. Крім цього, необхідно оцінювати за єдиними цінами діючі основні фонди з різними строками експлуатації. Це дозволяє зробити оцінка основних виробничих фондів за повною відновлювальною вартістю.
Повна відновлювальна вартість, К від , показує, скільки б коштувало створення працюючих основних фондів у сучасних умовах, з урахуванням діючих у даний момент цін. Вона визначає у цей момент часу вартість нового основного фонду, аналогічного тому, що експлуатується. Повна відновлювальна вартість вносить одноманітність в оцінку аналогічних основних фондів, створених у різні періоди часу. Однак, практичне використання цього методу
оцінки основних фондів зв’язано з немалими труднощами і потребує великого обсягу робіт
висококваліфікованим персоналом.
Для конкретного елементу основних фондів повна відновлювальна вартість визначається
за формулою:
д
д
К від К пр
К тр
К мд К нд ,
(3)
де К від - повна відновлювальна вартість елементу основних фондів, грн;
д
К пр
- вартість придбання (купівлі, будівництва, створення) діючого елементу основних фондів у даний момент часу, грн;
д
К тр
- витрати на транспортування у даний момент часу, грн;
д
К м - витрати на монтаж у даний момент часу, грн;
К нд - витрати на наладку у даний момент часу, грн.
Однак, ні повна початкова, ні повна відновлювальна вартість не враховують зносу основних фондів на даний момент часу. Тому діють оцінки основних фондів за початковою вартістю з врахуванням зносу (за початковою остаточною вартістю) і відновлювальною вартістю з врахуванням зносу (за відновлювальною остаточною вартістю).
Початкова вартість з врахуванням зносу ( початкова остаточна вартість), К поч. зн , для
конкретного елементу основних фондів визначається за формулою:
(4)
К поч. зн К поч К зн К р К мод ,
де К поч. зн - початкова вартість елементу основних фондів з врахуванням зносу (початкова ос13

таточна вартість), грн;
К поч - повна початкова вартість елементу основних фондів, грн;
К зн - вартість зносу елементу основних фондів з моменту вводу в експлуатацію до даного часу. Приймається рівною вартості елементу основних фондів, яка перенесена на готовий товар
(амортизації) за період експлуатації, грн;
К р - витрати на ремонти елементу основних фондів за період експлуатації, грн;
К мод - витрати на модернізацію елементу основних фондів за період експлуатації, грн.
Облік основних фондів за початковою вартістю з врахуванням зносу (початковою остаточною вартістю) здійснюється бухгалтерією підприємства в інвентарних картах і бухгалтерському балансі. Це вартість, що офіційно враховується в бухгалтерських документах як
остаточна балансова вартість основних фондів в даний момент часу. Зміна величини початкової остаточної вартості основних фондів в зв’язку з інфляційними процесами і іншими факторами самостійно підприємством не дозволяється і виконується тільки за розпорядженням уряду у відповідності з діючими нормативними матеріалами. Початкова вартість з урахуванням зносу (початкова остаточна вартість) хоча і відображає зміни вартості елементу основних фондів в зв’язку з його зносом, ремонтами і модернізацією, але, безумовно, не вспіває за ринковою зміною цін на основні фонди. Тому і не є точним відображенням ринкової вартості елементу основних фондів у даний момент часу. Цей недолік дозволяє
виправити оцінка основних фондів за відновлювальною вартістю з урахуванням зносу ( за відновлювальною остаточною вартістю).
Відновлювальна вартість з урахуванням зносу (відновлювальна остаточна вартість),
К від. зн , для конкретного елементу основних фондів визначається за формулою:
К від. зн

К від

К зн

Кр

К мод ,

(5)

де К від. зн - відновлювальна вартість елементу основних фондів з урахуванням зносу (відновлювальна остаточна вартість), грн;
К від - повна відновлювальна вартість елементу основних фондів, грн;
К зн - вартість зносу елементу основних фондів з моменту вводу в експлуатацію до даного часу. Приймається рівною вартості елементу основних фондів, яка перенесена на готовий товар
(амортизації) за період експлуатації, грн;
К р - витрати на ремонти елементу основних фондів за період експлуатації, грн;
К мод - витрати на модернізацію елементу основних фондів за період експлуатації, грн.
Відновлювальна вартість з урахуванням зносу (відновлювальна остаточна вартість) визначає орієнтовну ринкову вартість основних фондів у даний момент часу.
В ході стратегічного аналізу ресурсного потенціалу підприємства оцінка основних фондів
за початковою і відновлювальною вартістю з урахуванням зносу набуває значення при рішенні питання про доцільність подальшої експлуатації малоефективних основних фондів і
можливості їх продажу.
Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами досліджується на основі
аналізу їх руху і технічного стану. При цьому розраховуються показники:
1. Коефіцієнт оновлення, К он , основних виробничих фондів підприємства:
К пост
,
(6)
К он
кр
К поч
де К пост - вартість основних виробничих фондів, які поступили на баланс підприємства на
протязі року, грн;
кр
К поч
- початкова вартість основних виробничих фондів підприємства на кінець року, грн.
Раціональним значенням коефіцієнту оновлення в аналізі визнається К он 0,1 .
2. Строк оновлення, Т он , основних виробничих фондів підприємства:
пр
К поч
(7)
, років,
К пост
пр
де К поч
- початкова вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року, грн;

Т он
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К пост - вартість основних виробничих фондів, які поступили на баланс підприємства на протязі року, грн.
Раціональним значенням строку оновлення в аналізі визнається Т он 10 років .
3. Коефіцієнт вибуття, К виб , основних виробничих фондів підприємства:
К зн
,
(8)
К виб
пр
К поч
де К зн - вартість основних виробничих фондів, знятих з балансу підприємства на протязі року, грн;
пр
- початкова вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року, грн.
К поч
Раціональним значенням коефіцієнту вибуття в аналізі визнається К виб 0,05.
4. Коефіцієнт приросту, К пр , основних виробничих фондів підприємства:
К прир
,
(9)
К пр
пр
К поч
де К прир - вартість приросту основних виробничих фондів підприємства на протязі року, грн;
пр
- початкова вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року, грн.
К поч
Раціональним значенням коефіцієнту приросту в аналізі визнається К пр 0,08.
5. Коефіцієнт зносу, К знос , основних виробничих фондів підприємства:
К зн
,
(10)
К знос
К поч

К зн - сума вартості зносу основних виробничих фондів підприємства, грн;

де

К поч - сума повної початкової вартості основних виробничих фондів підприємства, грн.
Раціональним значенням коефіцієнту зносу в аналізі визнається К знос 0,50.
6. Коефіцієнт придатності, К прид , основних виробничих фондів підприємства:

К прид

К поч. зн

,
(11)
К поч
К поч. зн - сума початкової вартості з урахуванням зносу (початкової остаточної вартості)
де
основних виробничих фондів підприємства, грн;
К поч - сума повної початкової вартості основних виробничих фондів підприємства, грн.
Раціональним значенням коефіцієнту придатності в аналізі визнається К прид 0,50.
7. Фондоозброєність праці, Ф о :
ср
К поч
,
(12)
Nр
де Ф о - фондоозброєність праці в підприємстві, грн/1 чол;
ср
К поч
- середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн;
N р - чисельність робітників промислово-виробничого персоналу підприємства, чол.
Фондоозброєність праці повинна мати тенденцію до підвищення.

Фо

В аналізі інтенсивності і ефективності використання основних виробничих фондів розраховуються показники:
1. Фондовіддача основних виробничих фондів, Ф в :
Qв , Qт , Q р
(13)
Фв
,
ср
К поч
де Ф в - фондовіддача основних виробничих фондів підприємства, грн/1 грн;
Qв , Qт , Q р - відповідно, річний об’єм валової, товарної або реалізованої продукції підприємства, грн/год;
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ср
- середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.
К поч
Фондовіддача показує вартість продукції в грн., яка виробляється на 1 грн основних виробничих фондів підприємства.
Фондовіддача повинна мати тенденцію до підвищення.
2. Фондоємність продукції, Ф є :
ср
К поч
(14)
Фє
.
Qв , Qт , Q р
Величина фондоємності показує вартість основних виробничих фондів, необхідних підприємству для виробництва 1 грн продукції (валової, товарної або реалізованої).
Фондоємність повинна мати тенденцію до зниження.
3. Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання, К е , характеризує рівень використання обладнання у часі. Визначається по кожній групі однотипного обладнання або по
окремим одиницям машин і обладнання за формулою:
Т фак
(15)
Ке
,
Т реж
де Т фак - час, який фактично відпрацювало обладнання, г;
Т реж - режимний фонд часу (можливий час роботи обладнання у відповідності з встановленим режимом), г.
Раціональним значенням коефіцієнту екстенсивного використання обладнання в аналізі
1,0.
визнається К э
4. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, К і , характеризує рівень використання обладнання за потужністю. Визначається за формулою:
N фак
(16)
Кі
,
N пасп
де N фак - фактична кількість продукції, яка виготовляється на даному обладнанні за одиницю
часу (година, зміна, доба, місяць та ін.), шт.;
N пасп - кількість продукції, яку необхідно виготовляти на даному обладнанні за ту ж одиницю
часу у відповідності з паспортною характеристикою, шт.
Раціональним значенням коефіцієнту інтенсивного використання обладнання в аналізі
1,0.
визнається К і
5. Інтегральний коефіцієнт використання обладнання, К інт , характеризує рівень використання потенційних виробничих можливостей обладнання за потужністю і в часі. Визначається за формулою:
К інт К е К і ,
(17)
Раціональним значенням інтегрального коефіцієнту використання обладнання в аналізі
визнається К інт 1,0.
6. Коефіцієнт змінності роботи обладнання, К зм , показує кількість змін, яку в середньому кожна одиниця обладнання працює за добу і визначається за формулами:
приблизно:
n I n II n III
К зм
,
(18)
nвст
з підвищеною точністю:
3

К зм

m

ni с j

j 1 i 1

,
(19)
nвст
де nI , nII , nIII - кількості одиниць обладнання, які працюють відповідно у 1,2,3-ю зміни, шт.;
n уст - кількість одиниць обладнання, яка встановлена в підприємстві або його підрозділі, рівень змінності яких розраховується, шт.;
n i - кількість одиниць обладнання в i - й групі, шт.;
с j - доля зміни, на протязі якої працює n i одиниць обладнання, змінюється від 0 до 1;
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m - кількість груп обладнання;
j - кількість змін за добу.
Раціональним значенням коефіцієнту змінності роботи обладнання в аналізі визнається
К зм
3,0 (при трьохзмінному режимі роботи підприємства).
7. Випуск продукції на одиницю обладнання, Вод , визначається за формулою:
Qв
Вод
,
(20)
nвст
де В од - річний випуск продукції на одиницю обладнання, грн/1 обл.-рік;
Q в - річний випуск валової продукції на встановленій групі обладнання, грн;
n вст - кількість одиниць встановленого обладнання у групі, що аналізується, шт.
Випуск продукції на одиницю обладнання повинен мати тенденцію до підвищення.
8. Зняття продукції з 1 м 2 виробничої площі, З м 2 , визначається за формулою:
Qв
З м2
,
(21)
S
де З м 2 - річний випуск продукції з 1 м 2 виробничої площі, грн/1 м 2 - рік;
S - виробнича площа, м 2 .
Зняття продукції з 1 м 2 виробничої площі повинно мати тенденцію до підвищення.

3.2. Аналіз обігових коштів
Для здійснення виробничого процесу з виготовлення товарів і послуг підприємство має
потребу не тільки в основних фондах, але і в обігових коштах. Обігові кошти підприємства
розділяються на обігові виробничі фонди і фонди обертання, рис.11.
Обігові кошти у господарському процесі здійснюють повне кругове обертання і послідовно проходять декілька стадій та змінюючи форму, розміри, властивості, вартість. Обігові виробничі фонди забезпечують рух обігових засобів у сфері виробництва, фонди обертання – у
сфері реалізації. Для обліку і аналізу обігових коштів використовуються вимірювачі: натуральні (штуки, тони, метри та ін.), умовно-натуральні (кіловат-години, умовні ємності та ін.),
вартісні (гривні, рублі, долари та ін.).

Обігові кошти – 100%

Обігові
виробничі
фонди – 85-90%

Фонди
обертання – 10-15%

Рис. 11. Складові частини обігових коштів підприємства
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Обігові кошти підприємства мають такий склад, рис. 12.
Обігові виробничі фонди

Фонди обертання

Грошові засоби

Дебіторська заборгованість

Засоби у розрахунках

Товари відвантажені

Готова продукція

Витрати майбутніх періодів

Полу фабрикати власного виробництва

Незавершене виробництво

Малоцінні та швидкозношувані предмети

В процесі виробництва
Запасні частини для ремонту

Тара і тарні матеріали

Паливо

Допоміжні матеріали

Покупні полуфабрикати

Сировина і основні матеріали

У виробничих запасах

Ненормовані
обігові кошти

Нормовані обігові кошти

Рис. 12. Склад обігових коштів підприємства
Обігові кошти підприємства поділяються на нормативні і ненормативні. Для ефективного ведення виробничого процесу підприємство повинно мати деяку оптимальну величину
нормованих обігових коштів – норматив обігових коштів - Qнорм . Якщо підприємство буде
мати обігових коштів менше нормативу, Qнорм , воно не зможе виготовити заплановану кількість продукції. Якщо підприємство буде мати обігових коштів більше нормативу, то частина
його коштів буде “заморожена” у перевищених запасах і не буде брати участі у господарському обігу, збільшаться витрати на доставку і збереження обігових коштів, підвищиться собівартість продукції. Тому підприємство зацікавлене у правильному розрахунку і підтриманні в ході виробництва нормативу обігових коштів.
При проведенні стратегічного аналізу ресурсного потенціалу підприємства ефективність
використання обігових коштів найбільш повно характеризується показниками:
1. Коефіцієнт обертання обігових коштів, К о , визначається за формулою:
Дч
Ко
,
(22)
ОС ср
де Д ч - чистий доход підприємства, грн/год;
ОК ср - вартість середньорічних обігових коштів підприємства, грн.
Коефіцієнт показує число обертів обігових коштів підприємства за рік і повинен мати тенденцію до підвищення.
2. Період (час) одного оберту обігових коштів, Т о , діб:
360
.
(23)
То
Ко
Період одного оберту обігових коштів підприємства повинен мати тенденцію до зниження.
3. Коефіцієнт обертання запасів, К оз , визначається за формулою:
Ср
К оз
,
(24)
Зср
де С р - собівартість реалізованої продукції, грн/рік;
Зср - вартість середньорічної величини запасів підприємства, грн.
Коефіцієнт показує число обертів запасів підприємства за рік і повинен мати тенденцію
до підвищення.
4. Період одного оберту запасів, Т оз , дней:
360
.
(25)
Т оз
К оз
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Період одного оберту запасів підприємства повинен мати тенденцію до зниження.
5. Матеріаловіддача, МВ , визначається за формулою:
Qв
,
(26)
МВ
МВ
де Q в - вартість валової продукції підприємства, грн/год;

МВ - вартість матеріальних витрат підприємства при виробництві валової продукції,
грн/год.
Матеріаловіддача показує вартість валової продукції, яка вироблена з однієї гривні витрачених матеріальних ресурсів.
Матеріаловіддача повинна мати тенденцію до зниження.
6. Питома матеріалоємність продукції, М пит , визначається за формулою:
М
,
(27)
М пит
N
де М - маса виробу, кг;
N - основний технічний параметр виробу (потужність – кВт; температура - о С ; ємність м 3 та ін.).
Питома матеріалоємність продукції повинна мати тенденцію до зниження.
7. Коефіцієнт використання матеріалу i – го виду, К вик i , визначається за формулою:
Мi
,
(28)
Нрi
де М i - маса матеріалу масса i – го виду у виробі, кг;
Н р i - норма витрату матеріалу i – го виду на виріб, кг.
Раціональним значенням коефіцієнту використання матеріалу в аналізі визнається
К вик i
1,0.
8. Рівень відходів з виробу, Рвідх , визначається за формулою:
М відх
(29)
Рвідх
100% ,
Нр
де М відх - маса відходів матеріалів на виріб, кг;
Н р - норма витрату матеріалів на виріб, кг.
0%.
Раціональним значенням рівня відходів з виробу в аналізі визнається Рвідх
К вик i

3.3. Аналіз продукції і виробничої потужності
В господарській діяльності підприємства розрізнюють види продукції:
- товарна;
- реалізована;
- валова;
- нереалізована;
- незавершене виробництво.
Товарною, Qт , є продукція, яка повністю підготовлена до продажу. В її склад входять: готова продукція, Q г , яка виготовлена у відповідності з виробничою програмою підприємства і
передана на склад для реалізації; полу фабрикати власного виробництва, які підготовлені до
продажу, Qпф , послуги промислового характеру (ремонтні, будівельні, транспортні послуги
та ін.), Q у .
(30)
Qт Qг Qпф Q у
Реалізованою, Q р , вважається продукція, за яку підприємство на свій розрахунковий банківський рахунок одержує гроші, тобто яка вже оплачена (у звітному періоді) або буде оплачена (у плановому періоді). Об’єм продукції, яка реалізована підприємством за рік, Q р , можна визначити за формулою:
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(31)
Q р Qт ( НРП н НРП к )
де Qт - річний об’єм товарної продукції підприємства, грн;
НРП н , НРП к - залишки нереалізованої продукції підприємства відповідно на початок і кінець
року.
Нереалізованою є товарна продукція, яка ще не пройшла реалізацію.
Продукція підприємства, незалежно від стадії виготовлення, є валовою, Q в , продукцією. У
склад валової продукції включаються товарна продукція і зміна залишків незавершеного виробництва.
Під незавершеним виробництвом розуміють незакінчену виготовленням продукцію, яка
знаходиться на різних стадіях виробничого процесу. Таким чином, валова продукція, Q в , відображає увесь об’єм роботи, який підприємство виконало за відповідний період (рік) незалежно від ступеню готовності продукції:
Qв Qт ( НЗП к НЗП н ) ,
(32)
де НЗП н , НЗП к - залишки незавершеного виробництва підприємства відповідно на початок і
кінець року.
Під виробничою потужністю підприємства розуміють максимально можливий випуск
продукції за одиницю часу (як правило – рік) при повному використанні обладнання і виробничих площ, застосуванні передової технології, організації виробництва, забезпеченні високої якості продукції.
Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю ведучих виробничих
цехів і ланок, тобто за потужністю ведучих виробництв. Ведучими вважаються цех або ланка, які виконують основні і найбільш масові операції з виготовлення продукції і в яких знаходиться більша частина обладнання. Наприклад, на машинобудівних заводах – це механічні
і складальні цехи; в чорної металургії – доменні, мартенівські сталеплавильні цехи або печи;
в текстильних підприємствах – прядильне і ткацьке виробництво.
Основними факторами, які визначають виробничу потужність підприємства, є:
- склад обладнання і його кількість за видами;
- техніко-економічні показники використання машин і обладнання;
- фонд часу роботи обладнання;
- виробнича площа підприємства (основних цехів);
- трудомісткість виготовлення одиниці продукції;
- номенклатура і кількісні співвідношення видів продукції, що виготовляються підприємством.
Розрахунок виробничої потужності можна проводити у вимірювачах: натуральних (штуки, комплекти, тони, метри та ін.), умовно-натуральних (кіловат-години, умовні ємності та
ін.), вартісних (грн.).
Виробнича потужність, П , підприємства у натуральному визначенні розраховується за
формулою:
m

П

Фд i ni К в i

i 1

,
(33)
t
де П - виробнича потужність підприємства, одиниць продукції/рік;
Фд i - дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання i – го виду, годин;
n i - кількість одиниць обладнання i - го виду, що використовується у виготовленні продукції;
m - кількість видів обладнання, що використовується у виготовленні продукції;
К в i - коефіцієнт виконання норм часу на роботах i – го виду;
t - сумарна трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо-години.
Рівень використання виробничої потужності підприємства вимірюється коефіцієнтом
використання виробничої потужності, К в п , який визначається за формулою:
П факт
Кв п
,
(34)
П ср г
де П факт - кількість фактично виготовленої продукції підприємством за рік (фактична виробнича потужність);
П ср г - середньорічна виробнича потужність підприємства.
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В умовах масового типу виробництва на підприємстві передбачається 20% - й резерв потужності на випадок виробничих зривів, стихійних лих та ін. (коефіцієнт використання виробничої потужності К в п 0,8 ). В умовах серійного і одиничного типів виробництва при широкій номенклатурі, малих партіях, поштучному виробництві і роботі на замовлення резерв
виробничої потужності може піднятися до 50% (коефіцієнт використання виробничої потужності К в п 0,5 ). Як і виробнича потужність підприємства, коефіцієнт її використання не є
величиною, постійною у часі.
4. Фінансовий аналіз організації
4.1. Сутність і склад фінансового аналізу
Важливою складовою стратегічного аналізу підприємства є його фінансовий аналіз. Сутністю фінансового аналізу є оцінка досягнутих фінансових результатів і виявлення шляхів
подальшого підвищення рентабельності господарської діяльності підприємства. Проведення
фінансового аналізу має на меті:
- визначення фінансового стану підприємства;
- виявлення змін у фінансовому стані;
- виявлення основних чинників, що викликають зміни у фінансовому стані;
- прогноз основних тенденцій фінансового стану підприємства.
Основними складовими частинами фінансового аналізу підприємства є:
- аналіз фінансових результатів;
- аналіз фінансової стійкості;
- аналіз ліквідності підприємства.
Основними фінансовими документами організації, які використовуються при проведенні
фінансового аналізу є: 1. баланс; 2. звіт про фінансові результати. Баланс в системі фінансової звітності займає центральне місце. Баланс поділений на 2 розділи – актив і пасив. Актив в балансі представляє вартість майна, яке підприємство має на початок і кінець року.
Пасив в балансі представляє джерела формування майна підприємства на початок і кінець
року. На основі розгляду і порівняння активу і пасиву балансу стає зрозумілим, з яких джерел формується майно підприємства і за якими напрямками використовується. Актив балансу включає розділи: 1. необоротні активи (нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції); 2. оборотні активи (запаси, дебіторська заборгованість за товари,
роботи; дебіторська заборгованість за розрахунками, грошові кошти та їх еквіваленти); 3.
витрати майбутніх періодів. Пасив балансу включає розділи: 1. власний капітал (статутний
капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток та ін.); 2. забезпечення наступних витрат і платежів ( забезпечення виплат персоналу, страхові резерви, цільове фінансування
та ін.); 3. довгострокові зобов’язання (довгострокові кредити банків, відстрочені податкові
зобов’язання та ін.); 4. поточні зобов’язання (короткострокові кредити банків, векселі видані,
кредиторська заборгованість за товари, роботи, поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, з страхування, з оплати праці та ін.); 5. доходи майбутніх періодів.
4.2. Аналіз фінансових результатів
Аналіз фінансових результатів проводиться за даними звіту про фінансові результати підприємства за звітній і попередній періоди. Основними фінансовими результатами господарської діяльності підприємства, що розглядаються у звіті про фінансові результати є доход і
прибуток. При цьому визначаються:
1. Валовий доход (виручка) від реалізації продукції. Представляє собою суму грошей, які
підприємство одержує на банківський розрахунковий рахунок від продажу товарів і послуг.
Розраховується за формулою:
Др

m

Ni Ц і ,

(35)

і 1

де Д р - валовий доход (виручка) від реалізації продукції, грн./ рік;
N i - кількість проданого товару i - го виду, одиниць товару;
Ц і - ціна продажу товару і -го виду, грн./одиниця товару;
m - кількість видів проданих товарів.
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2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції. Розраховується за формулою:
(36)
Д ч Д р Н отч ,
де Д ч - чистий доход (виручка) від реалізації продукції, грн./рік;
Н отч - податкові (податок на додану вартість, акцизний збір, інші вирахування х доходу) вирахування з валового доходу, грн./рік.
3. Валовий прибуток. Розраховується за формулою:
(37)
Пв Д ч С р ,
де П в - валовий прибуток, грн./рік;
С р - собівартість реалізованої продукції, грн./рік.
4. Чистий прибуток. Розраховується за формулою:
Пч

Пв

З адм

Нп ,

(38)

де П ч - чистий прибуток, грн./рік;
З адм - адміністративні витрати, грн./рік;
Н п - податок на прибуток, грн./рік.
4.3. Аналіз фінансової стійкості
Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють певний стан розрахункових банківських рахунків підприємства, який гарантує його постійну платоспроможність. Основою фінансової стійкості підприємства є забезпеченість формування запасів і витрат надійними
джерелами фінансування.
Виділяють наступні типи фінансової стійкості:
1. Абсолютна фінансова стійкість. Визначається умовами:
(39)
З  ВОЗ ,
де З - матеріально-виробничі запаси підприємства, грн.;
ВОК - власні обігові кошти, грн. Розраховуються за формулою:
(40)
ВОК ВК НА ,
де ВК - власний капітал, грн.;
НА - необоротні активи, грн.
Для цього типу фінансової стійкості характерний високий рівень платоспроможності підприємства – всі запаси повністю покриваються власними обіговими коштами, підприємство
не залежить від зовнішніх джерел фінансування.
2. Нормальна фінансова стійкість. Визначається умовами:
(41)
ВОК  З  ( ВОК ДЗ) ,
де ДЗ - довгострокові зобов’язання, грн.
Для цього типу фінансової стійкості характерні нормальна платоспроможність і висока
доходність поточної діяльності. Підприємство успішно працює і використовує для покриття
запасів власні і залучені кошти.
3. Нестійкий фінансовий стан. Визначається умовами:
(42)
(ВОК ДЗ)  З  (ВОК ДЗ КК КЗ ) , або
(43)
( ВОК ДЗ)  З  НДПЗ ,
де КК - короткострокові кредити банків, грн.;
КЗ - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, грн.;
НДПЗ - загальна величина нормальних джерел покриття запасів, грн. Визначається за формулою:
(44)
НДПЗ ВОК ДЗ КК КЗ .
Для цього типу фінансової стійкості характерно порушення платоспроможності підприємства. Однак, зберігається можливість її відновлення за рахунок джерел:
- тимчасово вільні власні кошти (фонди економічного стимулювання, фінансові резерви та ін.);
- залучені кошти (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською);
- кредити банків на тимчасове поповнення обігових коштів та інші позикові кошти.
Нестійкий фінансовий стан характеризується порушенням фінансової дисципліни (затримки в оплаті праці, перебої у надходженні грошей на розрахункові рахунки, нестійка рента22

бельність та ін.).
4. Кризовий фінансовий стан. Визначається умовами:
(45)
З  НДПЗ .
При цьому типі фінансової стійкості підприємство знаходиться на грані банкрутства. Для
господарської діяльності характерно: наявність прострочених кредитів, заборгованості оплати постачальникам за товари, недоїмок в перерахуванні податків та ін.
4.4. Аналіз ліквідності
Ліквідність підприємства визначається як його спроможність своєчасно відповідати за
своїми зобов’язаннями. В практиці господарської діяльності ліквідність визначається як ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову
форму не більше строку погашення зобов’язань.
Рівень ліквідності підприємства визначається на основі показників:
1. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності, К пл ,
ОА
,
(46)
К пл
ПЗ
Рекомендується 1  К пл  3 ,
де ОА - оборотні активи підприємства, грн.;
ПЗ - поточні зобов’язання підприємства, грн..
Оборотні активи підприємства визначаються за формулою:
(47)
ОА ГК ДЗ З ,
де ГК - грошові кошти підприємства, грн.;
ДЗ - дебіторська заборгованість, грн.;
З - запаси підприємства, грн.
Поточні зобов’язання підприємства визначаються за формулою:
(48)
ПЗ КЗ КК ,
де КЗ - кредиторська заборгованість, грн.;
КК - короткострокові кредити, грн..
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності, К пл , показує платіжні можливості підприємства. Нижня границя коефіцієнту ( К пл 1 ) визначається тим, що обігових активів необхідно бути достатньо, як мінімум, для погашення поточних короткострокових зобов’язань,
інакше підприємство може оказатись неплатоспроможним. Поряд з тим, перевищення обігових активів над поточними зобов’язаннями більш ніж в три рази рахується небажаним, оскільки свідчить про нераціональне використання коштів.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності, К шл ,
ОА З ГК ДЗ
,
(49)
К шл
ПЗ
КЗ КК
Рекомендується К шл 0,7 0,8 .
Коефіцієнт швидкої ліквідності, К шл , встановлює, що ліквідність підприємства можна
вважати високою, якщо не менше 70% поточних зобов’язань погашаються швидко, за рахунок грошових коштів і дебіторської заборгованості.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, К ал ,
ГК
ГК
,
(50)
К ал
ПЗ КЗ КК
Рекомендується К ал 0,2 .
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, К ал , встановлює, що ліквідність підприємства можна
вважати високою, якщо не менше 20% поточних зобов’язань погашаються негайно, за рахунок грошових коштів.
5. Аналіз персоналу організації
В залежності від степені участі в матеріальному виробництві персонал підприємства підрозділяється на дві групи:
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1. промислово-виробничий;
2. непромисловий.
В склад непромислового персоналу входять робітники підрозділів, які не пов’язані з основною виробничою діяльністю підприємства: житлово-комунального господарства, дитячих,
культурно-побутових, медичних підрозділів підприємства та ін.
До промислово-виробничого персоналу відносяться робітники цехів, відділів, служб, науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних підрозділів підприємства, тобто
всі ті, хто безпосередньо пов’язаний з основною виробничою діяльністю підприємства.
Промислово-виробничий персонал в залежності від функцій, що виконує, ділиться на категорії:
1. робітники;
2. інженерно-технічні робітники;
3. службовці;
4. молодший обслуговуючий персонал;
5. учні;
6. робітники охорони.
У склад робітників включаються основні робітники, які безпосередньо виробляють продукцію підприємства і допоміжні робітники, які займаються виготовленням продукції допоміжного призначення (інструмент, енергія, тара та ін.) або обслуговуючих виробничий процес (наладчики, ремонтники, прибиральники, комірники, контролери, транспортні робітники
та ін.).
Інженерно-технічні робітники (ІТР) виконують технічне керівництво і управління виробничим процесом. У склад ІТР входять: директор та його заступники, начальники цехів, відділів, служб, менеджери, робітники науково-дослідного, конструкторського, технологічного,
планового відділів та ін.
Службовці здійснюють технічне обслуговування виробництва. До їх складу входять: адміністративно-господарський персонал, секретарі, юрисконсульти, креслярі, робітники бухгалтерії, відділів кадрів, постачання, збуту та ін.
Молодший обслуговуючий персонал (МОП) здійснює організаційне обслуговування виробництва. До його складу входять кур’єри, прибиральники, гардеробники та ін.
До учнів відносяться робітники, що проходять на підприємстві навчання за системою бригадного або індивідуального прикріплення.
У склад охорони включаються робітники вахтерської, сторожової і пожежної охорони.
Аналіз персоналу організації проводиться за напрямками:
1. чисельності за категоріями;
2. кваліфікаційного складу;
3. вікового складу;
4. продуктивності праці робітників;
5. текучості персоналу та ін.
Аналіз динаміки змін чисельності персоналу за категоріями, віком, кваліфікацією і текучістю дає картину якісних і кількісних змін у складі персоналу підприємства. Дані аналізу
стають основою для прийняття стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень
з набору, підготовки і посадових переміщень персоналу.
Важливим в аналізі ефективності використання персоналу є показник продуктивності
праці. Рівень продуктивності праці розраховується як кількість реалізованої продукції на одного працюючого в одиницю часу. В процесі аналізу необхідно провести порівняння темпів
приросту продуктивності праці і середньої заробітної плати. Якщо темп приросту продуктивності праці випереджає темп приросту середньомісячної заробітної плати, то це приводе до
підвищення рентабельності виробництва і зниженню питомих податкових платежів. Зміну
вказаних показників необхідно постійно контролювати, а при їх погіршенні приймати відповідні стратегічні, тактичні і оперативні управлінські дії.
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