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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

РГД – результат господарської діяльності; 

РФД – результат фінансової діяльності; 

РФГД – результат фінансово-господарської діяльності; 

грн – гривень; 

БРЕІ – брутто-результат експлуатації інвестицій;  

ΔФЕП – зміна фінансово-експлуатаційних потреб;  

ВІ – виробничі інвестиції;  

ЗПМ – звичайний продаж майна; 

ПК – зміни позикових коштів;  

В – відсотки, вартість фінансування;  

ПНП – податок на прибуток;  

Д – дивіденди;  

ДВФД – інші доходи і витрати фінансової діяльності. 

 

 

  



4 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забезпечення сталого розвитку та розв’язання 

проблем економічної стабілізації діяльності вітчизняних підприємств на 

сьогодні безпосередньо пов’язані з фінансами. Фінансове управління 

виступає одним із видів функціонального управління і тісно взаємодіє із 

загальним стратегічним управлінням. За умов підвищення значущості 

вирішення проблем, що потребує забезпечення підприємства необхідними 

фінансовими ресурсами та ефективного управлінням ними, зростає значення 

фінансової стратегії як дієвого інструменту стратегічного управління 

фінансовими процесами підприємства. 

Науково-теоретичні аспекти проблем стратегічного фінансового 

планування, питання розробки фінансової стратегії, її змісту та 

класифікаційних ознак відображені в публікаціях таких авторів як: 

Алексеєнко Н. В., Аранчій В. І., Ареф'єва О. В., Блакита Г. В., Васильчук І. 

В., Горова О. О.,  Гриньов А. В., Колєснік Т. С., Корпан О. С., Костирко Л. 

А., Краля В. Г., Ловінська І. Г., Мамонтова Н. А., Мисак Н. В.,  Фединець Н. 

І., Хаванова М. С., Янковська В. А. та ін. Незважаючи на значну кількість 

наукових робіт, присвячених тематиці фінансового управління, не існує 

єдиного, загальноприйнятого підходу до визначення сутності поняття 

«фінансова стратегія підприємства», її місця в системі управління 

підприємством, що значно ускладнює обґрунтування наукових рекомендацій 

щодо підвищення ефективності управління як підприємством взагалі, так і 

його фінансовими ресурсами зокрема.  

Метою роботи є розробка рекомендацій стосовно вдосконалення 

процесу формування фінансової стратегії підприємства на підставі 

визначення місця фінансової стратегії в системі стратегічного управління 

підприємством, її складових та основних умов реалізації. 

Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення 

наступних завдань:  
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 визначити теоретичні засади управління фінансовою стратегією 

підприємств; 

 дослідити методологічні основи моделей управління стратегією 

підприємства; 

 обґрунтувати функції та методи управління фінансовою стратегією 

підприємства; 

 провести дослідження матриці фінансової рівноваги як інструмент 

оцінки процесу управління фінансовою стратегією підприємства; 

 надати характеристику господарської діяльності ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця»; 

 провести аналіз фінансово-господарського стану ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця»; 

 здійснити діагностику управління фінансової стратегії ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця»; 

 оцінити фінансову стійкість ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця». 

Об’єктом дослідження є система формування, реалізації та напрямів 

удосконалення фінансової стратегії підприємства.  

Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення 

підвищення ефективності формування та реалізації фінансової стратегії 

підприємства.  

В якості методів дослідження в роботі були використані наступні 

методи: монографічний, економіко-статистичний, детермінованого 

факторного аналізу, економіко-математичний. 

Інформаційною базою дослідження є поточна і річна бухгалтерська 

звітність ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Теоретичні засади управління фінансовою стратегією 

підприємств  

 

Ринкові перетворення, які відбуваються в Україні, обґрунтовують нові 

вимоги до побудови системи управління підприємством. Динаміка 

економічних процесів, загострення ринкової конкуренції знижують дієвість 

розроблених стратегічних планів, які не містять раціональних інструментів 

швидкого пристосування до змін внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства. За таких умов результативність діяльності будь-якого суб’єкта 

господарювання значною мірою визначається його фінансовою стратегією, 

яка, охоплюючи всі основні сфери його діяльності, що пов’язані з процесами 

формування необхідного обсягу фінансових ресурсів й координацією 

грошових потоків та їх використанням, відіграє важливу роль у створенні 

сприятливих умов для росту його ринкової вартості [1, с. 51]. 

Успішне функціонування і розвиток підприємства на сьогодні багато в 

чому залежать від рівня його фінансової стійкості. Для стабільної ефективної 

діяльності підприємство повинно бути готове до існування в умовах 

підвищеного ризику, що пов’язано зі швидкими змінами зовнішнього 

ринкового середовища та факторів внутрішнього середовища. Досягнення 

цього, як правило, можливо з використанням таких технологій і механізмів 

розвитку, які дозволяють з найменшими втратами сформулювати стратегічні 

і тактичні завдання діяльності, а також підтримувати прагнення персоналу до 

саморозвитку і самовдосконалення. Отримання бажаних позицій на ринку 

серед конкурентів та утримання цих позицій у майбутньому можливе тільки 

завдяки стійкому розвитку підприємства, який стає одним із пріоритетних 

стратегічних завдань сучасного підприємства [2, с. 157]. 
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Незалежно від сфери діяльності та форми власності, кожне 

підприємство повинне мати відповідний запас стійкості. Важливою умовою 

стійкого функціонування, навіть за наявності будь-якого зовнішнього 

подразника, здатного вивести підприємство з такого стану, має існувати така 

адаптивна реакція, яка повертала б його у стан рівноваги. Висока стійкість 

забезпечує незалежність підприємства від зміни ринкової кон’юнктури, а 

також ризик виявитися банкрутом стає не таким значним. 

Сучасні наукові джерела не дають єдиного визначення поняттю 

«фінансова стійкість». Існує багато підходів до трактування даної категорії. 

На сьогодні фінансову стійкість розуміють як систему, комплексну 

характеристику підприємства. Автори Ареф’єва О. В. і Городянська Д. М. 

стверджують, що фінансова стійкість підприємства є сукупністю 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених структурних складових, об’єднаних 

однією метою, яка передбачає створення, забезпечення та підтримку 

загального сталого функціонування підприємства [3, с. 83].  

Існують різні підходи до визначення складових фінансової стійкості. 

Так, Блакита Г. В. до складових фінансової стійкості відносить наступні: 

управлінська стійкість, виробнича стійкість, фінансова стійкість, соціальна 

стійкість, стійкість ділової активності, стійкість рентабельності [5, с. 17]. 

Автор Горова О. О., вважає, що доцільно виділяти такі складові 

фінансової стійкості, як: зовнішня, внутрішня, фінансова-фінансова, 

виробничо-фінансова, організаційно-фінансова [8, с. 112]. 

На нашу думку, найбільш повною та вичерпною є думка Ловінська І. 

Г., яка виділяє такі складові фінансової стійкості підприємства: виробнича 

стійкість, ділова стійкість, інноваційна стійкість, маркетингова стійкість, 

управлінська стійкість, фінансова стійкість [17, с. 25]. 

Фінансова стійкість може виглядати як система, представлена на рис. 

1.1. 
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Рисунок 1.1. – Складові фінансової стійкості підприємства [18, с. 9] 

 

В табл. 1.1 надана характеристика складових фінансової стійкості 

підприємства.  

Таблиця 1.1 – Характеристика складових фінансової стійкості  

підприємства [20, с. 87] 

Складові фінансової 

стійкості 
Визначення 

Фінансово-фінансова 

стійкість 

Передбачає виявлення та регулювання основних фінансових чинників, 

що викликали зміни в фінансовому стані підприємства, виявлення 

доступних джерел коштів і оцінку доцільності їх мобілізації з метою 

збільшення прибутковості. 

Управлінська 

стійкість 

Передбачає здатність кваліфікованого персоналу управляти 

виробництвом, проводити грамотний маркетинг, аналізувати роботу 

підприємства, а також забезпечувати надійне інформаційне поле для 

розробки подальшої стратегії. 

Організаційно-

фінансова стійкість 

Передбачає стабільність внутрішньої організаційної структури, 

налагоджена і оперативність зв'язків між різними відділами та службами 

підприємства, ефективність їхньої спільної роботи. 

Ділова стійкість 

Передбачає регулювання змін на підприємстві в просторово-часовому 

розрізі, прогноз основних тенденцій в господарсько-фінансовій 

діяльності підприємства, а також наявність стратегії подальшого 

розвитку на підвищення техніко-технологічної стабільності. 

Виробничо-технічна 

стійкість 

Передбачає стабільність виробничого циклу підприємства, 

налагодженого його ресурсного забезпечення. 

 

Найважливішою складовою фінансової стійкості можна вважати його 

фінансову складову, оскільки стійке фінансове становище надає можливість 

вкладати фінансові ресурси підприємства в розробку нових товарів, 

покращувати виробничі процеси, підвищувати мотивацію працівників, що, в 

свою чергу, забезпечує управлінську стійкість суб’єкта господарювання. 

Фінансова стійкість формується під впливом комплексу факторів. 

Класифікація факторів, що впливають на стійкість підприємства 

представлена у табл. 1.2. 

Фінансова стійкість 

Фінансова Управлінська Виробничо-

технічна 
Ділова Організаційно-

економічна 
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Таблиця 1.2 – Класифікація факторів, що впливають на стійкість  

підприємства [31, с. 14] 

Ознака Види факторів 

1) За приналежністю до середовища 

підприємства 

- фактори зовнішнього середовища: 

фактори прямого впливу, фактори 

непрямого впливу; 

- фактори внутрішнього середовища. 

2) За характером впливу 
- фінансові; 

- нефінансові. 

3) За можливістю прогнозування 
 - прогнозовані; 

- не прогнозовані (випадкові). 

4) За можливістю контролю і управління 
- керовані; 

- некеровані.  

5) За тривалістю дії  

- одноразово діючі; 

- періодично діючі; 

- постійно діючі.  

 

Важливість управлінської складової полягає в тому, що від 

психологічного клімату в колективі, інтелектуального рівня працівників 

залежить техніко-технологічну стабільність підприємства. Не варто 

недооцінювати і виробничу стійкість, від якої залежить рівень прибутку та 

рівень задоволення споживачів. Для досягнення фінансової стійкості 

підприємства необхідно застосовувати постійний контроль за ефективністю 

виробництва та забезпечення достатнім обсягом ресурсів [35, с. 229]. 

Більшість факторів середовища, безперечно, є постійно діючими: 

конкуренція, зміни попиту на товари, викликані зміною стадії життєвого 

циклу, техніко-технологічні зміни та ін. Тому підприємство повинно бути 

стійким, в першу чергу, до впливу постійно діючих факторів [38, с. 183].  

Необхідно відзначити, що фінансова стратегія – це відносно нове 

поняття у вітчизняній науці та практиці управління. Водночас слід 

підкреслити, що в зарубіжній літературі з фінансового управління (зокрема, 

американській та європейській) [21, с. 385] поняття «фінансова стратегія» 

практично відсутнє, науковці оперують такими термінами, як «фінансове 

планування» [28, с. 219], «довгострокові інвестиційні рішення» [32, с. 114], 
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«управління структурою капіталу» [22, с. 14]. В стратегічному управлінні цей 

термін розглядається виключно як різновид функціональних стратегій. 

Аналіз хронології та змісту наукових публікацій (табл. 1.3), 

присвячених проблемі формування фінансової стратегії на підприємствах 

виробничих галузей, вказує, що вони кореспондують з тенденціями 

макроекономічних показників в економічному секторі України.  

Таблиця 1.3 – Існуючі підходи з позиції різних авторів щодо 

визначення категорії «фінансова стратегія підприємства»  

Автор 

визначення, 

джерело 

Визначення з позиції автора 
Ключове поняття з 

визначення 

Аранчій В. І.  

[2, с. 156] 

Фінансова стратегія підприємства – 

стратегія, що спрямована на управління 

його фінансовими ресурсами 

Управління 

фінансовими 

ресурсами 

підприємства 

Васильчук І. В.  

[7, с. 3] 

Фінансова стратегія – стратегія, метою 

якої є підвищення багатства власника 

підприємства 

Підвищення багатства 

власника підприємства 

Краля В. Г.  

[16, с. 153] 

Фінансова стратегія – стратегія, метою 

якої виступає підвищення вартості 

підприємства за умови забезпечення 

фінансової рівноваги 

Підвищення вартості 

підприємства 

Мельник Г. Г.  

[19, с. 109] 

Фінансова стратегія – визначення 

основних довгострокових фінансових 

цілей та завдань підприємства й 

утримання курсу дій, розподілу 

ресурсів,необхідних для досягнення 

цих цілей 

Визначення 

довгострокових 

фінансових цілей та 

завдань підприємства 

Розумович Н. Ф. 

[27, с. 106] 

Фінансова стратегія – стратегія, що 

включає методи та практику 

формування фінансових ресурсів, їх 

планування та забезпечення фінансової 

стійкості підприємства за ринкових 

умов господарювання. 

Методи та практика 

формування та 

планування 

фінансових ресурсів 

підприємства 

 

Проведений аналіз різних поглядів й підходів науковців [35, с. 231] до 

трактування сутності поняття «фінансова стратегія підприємства» дав змогу 

сформувати власне узагальнене його визначення. 

На нашу думку, фінансова стратегія підприємства – це сукупність 

заходів щодо ефективного управління процесами залучення, розподілу та 

використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, спрямованих 
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на таку організацію фінансових відносин підприємства з контрагентами, яка 

дозволяє досягти встановлених цілей, насамперед – забезпечення зростання 

його ринкової вартості. Фінансова стратегія встановлює об’єкти, процеси, 

учасників її формування і реалізації, механізми, що забезпечують досягнення 

цілей у рамках заданих обмежень, і через фінансові ресурси відіграє роль 

засобу координації інших функціональних стратегій. 

Виходячи з представленого розгляду сутності фінансової стійкості 

підприємства та факторів, що впливають на стійкість, можна говорити про 

умови забезпечення стійкості його розвитку або про механізм управління 

фінансовою стійкістю підприємства. 

Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства – це методи 

та інструменти, які дозволяють налагодити виробничі взаємовідносини між 

підрозділами підприємства, їх цілями, завданнями кожного з них, які 

забезпечують цілісність підприємства та сталий розвиток в умовах 

невизначеності впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Розгляд механізму управління фінансовою стійкістю підприємства 

доцільно почати з позицій уточнення змісту його категорій [32, с. 115]. 

Зовнішнє середовище безпосередньо впливає на цілі, стратегію і 

тактику підприємства. Серед основних рис зовнішнього середовища в умовах 

ринкових перетворень можна виділити динамічність, інтегрованість та 

різноманіття суб’єктів. Внутрішнє середовище підприємств завжди 

знаходиться під пильною увагою зацікавлених користувачів інформації, 

зокрема управлінців. Підприємство не в змозі вплинути на фактори 

зовнішнього середовища, але адаптуватися до його змін підприємство, 

особливо стійке, може. 

Фактори зовнішнього середовища, що впливають на фінансову 

стійкість підприємства, доцільно класифікувати на фактори прямої та 

непрямої дії, різких та нерізких змін. Ті фактори, що різко змінюються, 

більшою мірою впливають на стійкість підприємства, тому й контролювати 

їх треба ретельніше. 
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Стійкість середовища призначена визначити сильні і слабкі сторони 

підприємства на засадах аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища 

функціонування, а також можливості і загрози зовнішнього середовища, які 

здатні позитивно і негативно вплинути на фінансову стійкість підприємства 

[23, с. 188]. 

Фактори зовнішнього середовища більш детально продемонстровані на 

рис. 1.2.  

 

Рисунок 1.2. – Фактори зовнішнього середовища [24, с. 67] 

 

Фактори внутрішнього середовища наведено на рис. 1.3. 

 

Рисунок 1.3. – Фактори внутрішнього середовища [24, с. 68] 

 

Внутрішнє середовище 

- наявність висококваліфікованого персоналу на усіх рівнях та ланках; 

- сучасні технічні засоби та технології; 

- система менеджменту підприємства і використання сучасних 

управлінських технологій; 

- система маркетингу підприємства; 

- наявність належного фінансового забезпечення діяльності; 

- економічна ефективність виробництва.  
 

Зовнішнє середовище 

     прямої дії                                                               непрямої дії 

- діяльність державних органів влади усіх 

рівнів, що спрямована на підтримку та 
розвиток сфери діяльності підприємства; 

- сприятлива національна та іноземна 

законодавча база у сфері розвитку 

підприємства; 
- характеристика та переваги конкурентів, 

пропозиції та умови постачальників; 

- розвиненість ринкової інфраструктури. 

 

- науково-технічний прогрес; 

- міжнародні події та міжнародне 

оточення; 

- політичні обставини; 
- соціально-культурні обставини; 

- військові дії; 

- особливості міжнародних 
економічних відносин.  
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Оскільки управління у стандартному розумінні розглядається як процес 

впливу суб’єкта на об’єкт, то, виходячи з такого підходу, механізм 

управління фінансовою стійкістю слід розглядати як сукупність прийомів і 

методів управління, процес прийняття таких управлінських рішень, які 

забезпечують сталість результатів господарської діяльності підприємства в 

умовах змінності впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, 

що схематично представлено на рис. 1.4. 

 

Рисунок 1.4. – Процес управління фінансовою стійкістю  

підприємства [36, с. 161] 

 

Процес управління фінансовою стійкістю полягає в забезпеченні 

ефективного перетворення ресурсів у готову продукцію. Система 

забезпечення такого перетворення включає організацію технологічної, 

технічної, ділової, кадрової, фінансової складових.  

Ефективність діяльності підприємства залежить від прийомів і методів 

перетворення ресурсів у результат, від структури організації виробничих 

процесів, від структури організації реалізації функцій управління 

підприємством, в сукупності це становить механізм управління 

підприємством. 

Слід зазначити, що фінансову стійкість підприємства пов’язують не 

тільки зі збереженням незмінності показників ефективності діяльності 

підприємства, але і з їх зростанням.  

Прийоми та методи управління підприємством 

Процес прийняття управлінських рішень 

Результати господарчої діяльності підприємства 
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Для забезпечення стійкості підприємства функціонування його 

організаційно-фінансового механізму повинно відповідати наступним 

принципам: 

 реалістичності – індикатори фінансового розвитку повинні реально 

відображати сутність об'єктивних і суб'єктивних процесів на підприємстві; 

 узгодженості – всі його елементи повинні реалізувати основну мету 

підприємства і конкретизуватися через систему функціональних цілей; 

 адаптивності – керівництво підприємства повинне швидко реагувати 

на зміни, які відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі, 

шляхом розробки управлінських заходів з нейтралізації наслідків такого 

впливу або пристосування до змін; 

 контрольованості – підприємство повинно вести постійний 

моніторинг за процесом реалізації стратегічних планів [19, с. 110]. 

Враховуючи те, що будь-яке підприємство представляє собою відкриту 

систему зі своїм життєвим циклом, модель управління стійкістю повинна 

відображати не тільки загальні закономірності, характерні для підприємства, 

але і враховувати суто галузеву специфіку. 

Основним завданням механізму управління фінансовою стійкістю є 

забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, оцінка ступеня його 

залежності від чинників зовнішнього впливу, з’ясування причини можливої 

втрати стійкості та своєчасного реагування підприємства на фактори, що 

порушують його діяльність [9, с. 125].   

Підсумовуючи теоретичні засади реалізації фінансової стратегії 

підприємства, варто узагальнити сутність трактування фінансової стратегії як 

довгострокового якісно визначеного напряму фінансової діяльності 

підприємства з орієнтацією на фінансові можливості, наслідуючи які 

підприємство вирішує завдання відносно поведінки як у внутрішньому, так і 

в зовнішньому середовищі і реалізація яких знаходить відображення у 

фінансових показниках. Вони забезпечують ефективне досягнення і 

підтримку конкурентних переваг підприємства в довгостроковій перспективі. 
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1.2. Методологічні основи моделей управління стратегією 

підприємства  

 

Оскільки поведінка окремих господарюючих суб'єктів нерідко 

супроводжується суперечливими цілями, остільки виникає необхідність 

обґрунтування поведінки окремого господарюючого суб'єкта з урахуванням 

економічних мотивів інших суб'єктів [7, с. 8]. 

Необхідність обґрунтування реакції господарюючого суб'єкта на ті, чи 

інші дії інших суб'єктів нерідко відносять до вимушеної активності. Слід 

мати на увазі, що існує як вимушене реагування, так і активне реагування. 

При дослідженні взаємодій підприємств, перш за все, доцільно оцінити 

зміну сталості взаємовідносин підприємств. Не менш важливим аспектом 

дослідження є виявлення причин переходів від причин до наслідків, від 

зовнішніх причин до внутрішніх наслідків. Особливу увагу необхідно 

приділити недостатньо вивченим напрямку наукових досліджень в економіці 

– механізму прояви неявних взаємодій, які доцільно розглянути на основі 

положень методологічного підходу, іменованого як процес «передачі 

активності», розробленого О. С. Анісімовим [4].  

При використанні такого підходу неявні взаємодії підприємств можна 

розглядати як прийняття або неприйняття впливу в процес функціонування 

підприємства з боку інших економічних суб'єктів. Якщо прийняття впливу 

інших фірм призводить до зниження ефективності функціонування даного 

підприємства, то інтенсивність взаємодії також знижується. Якщо 

підприємство використовує зовнішній вплив як привід для посилення 

активності, то інтенсивність взаємодії підвищується. Пропоноване напрямок 

дослідження дозволить виділити безліч типів реагування як внутрішньої, так 

і зовні вираженої активності. 

Реагування на інші промислові суб'єкти, які не вступають в явні 

господарські відносини з даним підприємством, включає активність спочатку 

в підпорядкованому вигляді, а потім і в самостійному вираженні, в 
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залежності від складності впливу. При такому розгляді взаємодії 

промислових підприємств самовираження конкретного господарюючого 

суб'єкта є наслідком його внутрішньої динаміки. 

Функціонування підприємства залежить від динаміки потреб 

потенційних клієнтів, виявляє активність в пошуку предмета потреби і в його 

перетворенні. Формування стратегічних цілей взаємодії підприємства з 

іншими фірмами, як показує дослідження теоретичних положень з проблем 

управління [12, с. 132; 17, с. 29 та ін.], має відповідати певним вимогам: 

орієнтацію на головну мету діяльності господарюючого суб'єкта; 

забезпечення раціонального використання потенціалу організації; 

обгрунтування досяжного критерію діяльності на основі врахування 

зовнішніх і внутрішніх факторів; відображення стратегічних цілей через 

систему вимірюваних показників; виняток неоднозначних трактувань, а 

також прийняття чіткого формулювання об'єктів і регламентацію періодів 

стратегічного управління; обгрунтування стратегічних цілей з урахуванням 

взаємозумовленості приватних цілей розвитку організації на основі їх 

структуризації.  

Основу сегментування напрямів фінансової стратегії вітчизняних 

підприємств становить визначення системи сегментів І рівня. За кожним 

сегментом І рівня визначена відповідна система сегментів ІІ та ІІІ рівнів. 

Система внутрішньовидової сегментації напрямів фінансової стратегії 

вітчизняних підприємств наведена в табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 – Узагальнена система внутрішньовидової сегментації 

напрямів фінансової стратегії вітчизняних підприємств [18, с. 27] 

Сегменти фінансової стратегії 

І рівень ІІ рівень Ш рівень 

Стратегія формування 

фінансових ресурсів 

підприємства 

Зростання загального обсягу 

фінансових ресурсів підприємства. 

Співвідношення (або структура) 

внутрішніх та зовнішніх джерел 

формування цих ресурсів. 

Вартість залучення фінансових 

ресурсів підприємства із зовнішніх 

джерел 

Співвідношення довгострокових і 

короткострокових позикових фінансових 

ресурсів.  

Амортизаційна політика підприємства. 

Політика емісії акцій (політика залучення 

власних фінансових ресурсів із зовнішніх 

джерел) 

Стратегія розподілу 

фінансових ресурсів  

Стратегія забезпечення фінансовими 

ресурсами операційної діяльності 

Політика розподілу прибутку (дивідендна 

політика). 
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Продовження табл. 1.4 

І рівень ІІ рівень Ш рівень 

підприємства підприємства. 

Стратегія забезпечення фінансовими 

ресурсами інвестиційної діяльності 

підприємства. 

Стратегія забезпечення фінансовими 

ресурсами інших потреб підприємства 

Політика фінансування розвитку 

необоротних операційних активів.  

Політика фінансування розвитку оборотних 

активів. 

Політика фінансування реальних інвестицій. 

Політика формування портфелю 

довгострокових фінансових інвестицій. 

Політика формування фінансових резервів 
підприємства 

Стратегія забезпечення 

фінансової стабільності 

розвитку підприємства 

Стратегія забезпечення 

платоспроможності підприємства. 

Стратегія забезпечення фінансової 

стійкості підприємства за структурою 

капіталу. 

Стратегія збалансування грошових 

потоків підприємства 

Політика формування портфелю 

короткострокових фінансових інвестицій. 

Збалансування грошових потоків із 

операційною діяльністю.  

Збалансування грошових потоків із 

інвестиційною діяльністю 

Стратегія забезпечення 
інноваційного розвитку 

фінансової діяльності 

підприємства 

Стратегія вдосконалення 

організаційної структури фінансового 

управління підприємством. 

Стратегія впровадження нових 

технологій фінансових процесів і 
операцій підприємства. 

Стратегія вдосконалення персоналу 

фінансових менеджерів підприємства. 

Стратегія вдосконалення 

інформаційного забезпечення 

управління фінансовою діяльністю 

підприємства 

Політика формування окремих центрів 

фінансової відповідальності.  

Політика фінансового аутсорсингу.  

Політика спеціалізації та підвищення 

кваліфікації фінансових менеджерів.  
Політика вдосконалення корпоративної 

культури фінансових менеджерів. 

Політика формування баз даних за 

окремими напрямами фінансового 

управління підприємством 

Стратегія забезпечення 

нейтралізації 

фінансових ризиків 

підприємства 

Стратегія забезпечення нейтралізації 

внутрішніх фінансових ризиків 

підприємства 

Стратегія забезпечення нейтралізації 

зовнішніх фінансових ризиків 

підприємства 

Політика зовнішнього страхування 

внутрішніх фінансових ризиків.  

Політика забезпечення нейтралізації 

цінового ризику. 

Політика забезпечення нейтралізації 

валютного ризику 

Стратегія забезпечення 

комплексного 

зростання ефективності 

фінансової діяльності 

підприємства 

Стратегія зростання прибутку 
(рентабельності) підприємства.  

Стратегія зростання ринкової цінності 

підприємства 

Політика формування прибутку з основної 
операційної діяльності.  

Політика внутрішнього фінансового 

потенціалу. 

Політика формування ринкової цінності 

підприємства за рахунок зовнішніх факторів 

розвитку 

 

Отже, за рівнем узагальнення стратегічні фінансові рішення 

пропонується поділяти на такі, що пов’язані із розвитком сегментів 

фінансової стратегії першого, другого та третього рівня. Крім того, в розрізі 

сегментів фінансової стратегії І рівня має формуватись система основних 

фінансових цілей, а за відповідними сегментами ІІ рівня (на великих 

підприємствах – навіть ІІІ рівня) – система допоміжних фінансових цілей. 

Потрібно зауважити, що обґрунтування вибору відповідного виду фінансової 

стратегії та формування системи стратегічних фінансових цілей має 
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базуватись на досліджені умов та оцінці можливостей фінансового розвитку 

вітчизняного підприємства у стратегічній перспективі [13, с. 112]. 

Як відомо, під технологією розуміється сукупність методів, операцій, 

прийомів і т. д., послідовна реалізація яких забезпечує вирішення 

поставленого завдання. При побудові технології управління необхідно 

передбачити всі етапи, як етап формування моделі, так і етап її реалізації з 

урахуванням оцінки ефективності практичного впровадження результатів 

моделювання. Тому доцільно виділити два основних етапи моделювання 

взаємодій учасників. Зміст першого етапу полягає в побудові теоретичної 

моделі, тобто обгрунтуванні цільової функції, обмежень і множин 

допустимих стратегій учасників системи, виявленні їх інформованості, 

порядку функціонування, гіпотез про поведінку та ін. На цьому етапі 

доцільно використовувати теорію ігор [15, с. 129]. На другому етапі 

необхідно виконати аналіз апробації моделі: виявити характер поведінки 

підприємств при різних механізмах управління взаємодіями. 

Формулюючи стратегію, необхідно враховувати термін її реалізації, що 

залежить від ряду факторів. 1) досвід компанії по реалізації попередніх 

стратегій; 2) термін стратегії пропорційний розміру бізнесу: чим більший 

бізнес, тим довгострокових його стратегія; 3) вплив галузі, її специфіки 

(легка промисловість, електроенергетика, і ін.); 4) знання, навички та 

інтелект власника бізнесу; 5) реалізована стратегія не повинна існувати 

окремо від ринку і зовнішнього середовища [3, с. 84]. 

Використовуючи спрощений підхід, грунтуючись на розробках П. 

Лоранж можна виділити три рівня стратегій: 

 корпоративна стратегія, спрямована на реалізацію стратегічних цілей 

компанії і всіх її підрозділів; 

 ділова стратегія, спрямована на розробку окремо взятого виду 

продукції (в основному мета нового продукту зайняти позицію «зірки», але 

як показує практика «зірка» може бути і зі знаком питання); 
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 функціональна стратегія, спрямована на ціновий і асортиментний 

перелік даної сфери діяльності, на аналіз конкурентного середовища [22, с. 

12]. 

Наступним моментом при реалізації стратегії має стати стратегічний 

контроль. Однак в більшості випадків лінії зворотного зв'язку від 

стратегічного контролю зводяться одночасно на всі елементи стратегічного 

процесу. Але практика показує, що одночасний контроль неможливий, 

оскільки такий стан передбачає одночасний збір розрізненої інформації з 

різних структурних підрозділів. При надходженні інформації по зворотного 

зв'язку про відхилення в реалізації стратегії підрозділам, які займалися 

розробкою даної стратегії, менеджери приймають відповідні рішення, які 

часом носять асиметричний характер [31, с. 15]. 

Отже, у висновку слід зробити висновок, що проведений аналіз 

розробки стратегії дозволяє сформулювати узагальнене уявлення про процес 

формування та реалізації стратегії. Формування стратегії – це мисленно-

аналітичний, що динамічно розвивається, колективно-груповий процес 

осмислення і передбачення зростання фірми (підприємства), його інтеграція і 

кореляція відповідно до вимог зовнішнього середовища (зовнішнього 

оточення). 

 

1.3. Функції та методи управління фінансовою стратегією 

підприємства  

 

Найважливішим елементом, що визначає успіх комерційної організації 

на ринку, є здатність фірми заздалегідь визначати, який обсяг продукції 

планувати до випуску, які плани збуту скласти, як провести контроль за їх 

виконанням. В умовах невизначеності середовища і впливу різних ризикових 

факторів і жорсткої конкуренції, притаманної ринковій системі 

господарювання, фінансова стратегія стає основним фактором, що визначає 
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сталий розвиток комерційної організації при здійсненні її основної 

діяльності. 

Фінансова стратегія і бюджетування в його складі дозволяє 

підприємству на основі ресурсних можливостей спроектувати оптимальну 

стратегію виробництва і реалізації товарів і послуг на конкурентному ринку. 

Найбільш якісний розвиток фінансів фірми можливо тільки при ефективному 

фінансовому плануванні ресурсів, за рахунок яких передбачається 

здійснювати свою діяльність [19, с. 110]. 

Ряд фінансових планових рішень поширюється на тривалу 

перспективу. Як приклад можна привести такі рішення, як формування плану 

інвестицій, формування трудового колективу, визначення тенденцій розвитку 

асортиментної політики. Дані типи рішень визначають діяльність 

підприємства на стратегічний період розвитку і повинні бути відображені в 

системі довгострокового планування, де рівень конкретизації поставлених 

завдань не є настільки значущим [34, с. 293].  

Одним із головних аспектів забезпечення фінансової стійкості 

підприємства необхідно вважати виявлення всього спектра реальних загроз і 

проблем притаманних управлінському процесу. Адже саме сьогодні в Україні 

умови фінансової дестабілізації спричиняють те, що більшість підприємств 

не можуть на належному рівні забезпечувати свою фінансову стійкість, а 

деякі з них взагалі перебувають на межі банкрутства. Перелік загроз 

фінансовій стійкості підприємств дає загальне уявлення про завдання і цілі 

функціонування підприємства щодо забезпечення завдяки здійсненню 

своєчасного і ефективного управлінського процесу. Особливості багатьох 

кризових ситуацій на підприємствах зводяться до такого: 

 підприємства не залучені у систему заставних зобов'язань щодо 

власного майна;  

 не володіння маркетинговою політикою або помилкове її здійснення;  

 відсутність жорсткого планування чи недостатня гнучкість і 

еластичність в реалізації планів; 
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 висока ймовірність помилок керівників при ухваленні важливих 

рішень;  

 відсутність реакції на несподівану появу на ринку сильних 

конкурентів; 

 нестабільність внутрішніх міжособистісних і міжгрупових відносин 

на підприємстві; 

 неякісна технічна організаційно-технологічна підготовка 

виробництва;  

 невизначеність щодо місії підприємства та методів її досягнення; 

 неправильна або недостатньо продумана інновацій на політика; 

 неповний облік внутрішніх змінних на підприємстві; 

 відсутність належної уваги до стратегічного планування, недооцінка 

або незнання методів формування бюджету; 

 відсутність необхідного резерву для безкризової роботи 

підприємства [23, с. 188]. 

Завданнями фінансової стратегії є наступні: визначення способів 

проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових 

можливостей; визначення перспективних фінансових взаємовідносин із 

суб’єктами господарювання та фінансовими інститутами; фінансове 

забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу; 

вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, 

розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості; 

розробка методів управління та способів виходу із кризового стану. 

В процесі розробки і реалізації фінансової стратегії варто враховувати 

динаміку як зовнішніх, так і внутрішніх факторів діяльності підприємства. 

Фінансова стратегія підприємства згідно зі своєю стратегічною метою 

забезпечує виконання таких функцій: 
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 визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір 

напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної 

переваги над конкурентами; створення та підготовка стратегічних резервів; 

 ранжування та поетапне досягнення мети; 

 формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 

 відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним 

можливостям підприємства; 

 виявлення найефективніших напрямків інвестування та 

зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках [31, с. 15]. 

Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей 

фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі 

фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії 

економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та 

ринкової вартості підприємства. 

Для успішної реалізації стратегії потрібно провести координацію 

роботи підрозділів, переміщення ресурсів (закупка сировини), переміщення 

навичок (заміна менеджерів). Науковцями розроблено різні методи 

проведення змін [34, с. 293]: 

Таблиця 1.5 – Методи проведення змін [34, с. 293] 

№ Назва методу Варіанти застосування 
Приклад форма-

лізації методу 

1 

Метод, орієнтований 

на людей і культуру 

організації 

1. Покращення відносин між членами робочих 
груп і підрозділами шляхом обговорення 

загальних проблем 

2. Діагностичнии інструмент для виявлення 

проблем у ході довготермінових програм 

DELPHI 

2 

Метод, орієнтовании 

на завдання й 

технологію 

1. Реінжиніринг бізнес-процесів 

2. Загальне управління якістю 

3. Концепція 6 сигм 

SWOT-аналіз JUST-
IN-TIME 

3 
Метод, орієнтовании 

на структуру й 

стратегію 

1. Забезпечення гнучкості и адаптивності 
організаціиної структури 

2. Планування и прогнозування змін 

PEST 

4 Дегрисійний метод 

1. Модернізація обладнання 

2. Створення єдиної команди 
3. Зміни керівництва 

CRM-розвиток і 

управління бізнесом 

5 Проектний метод 

1. Проектування робіт 

2. Оцінювання и планування забезпечення 

ресурсами 

PERT Діаграма 

Ганта 
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Важливою складовою реалізації стратегії є управління змінами. У зміст 

цього процесу вчені [34, с. 294] включають підготовку до реалізації стратегії, 

створення інфраструктури переходу до нового стану и дослідження 

готовності до змін, планування переходу, адекватне застосування плану та 

методів управління змінами для досягнення цілей, оцінка ступеню 

досягнення змін. 

Сучасні вчені визнають завданнями фінансової стратегії в комерційній 

організації наступні: 

 формування ресурсної бази для всіх господарської діяльності 

організації (основний, інвестиційної та фінансової); 

 виявлення резервів зростання прибутку як за рахунок скорочення 

непродуктивних витрат, так і за рахунок вилучення додаткових доходів; 

 формування грамотних фінансових відносин з клієнтами, бюджетом, 

інвесторами; 

 визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка якості 

використання фінансових ресурсів; 

 дотримання інтересів власників і інвесторів; 

 формування системи ефективного контролю за фінансовими 

показниками розвитку комерційної організації [30, с. 121]. 

Фінансовий план в якості однієї з основних завдань передбачає 

формування ресурсної бази для проектного фінансування. Цьому зазвичай 

дається наступне пояснення: 

1) за допомогою фінансової стратегії формується баланс між проектами 

і фінансовими можливостями підприємства, що дозволяє вибрати пріоритетні 

проекти для фінансування; 

2) елементи фінансової стратегії пов'язані з усіма напрямками роботи 

підприємства причому можливе формування обґрунтованих показників 

підприємницького плану по таким елементам як: виробництво продукції і 

послуг, НТР, оновлення основних виробничих фондів, підвищення рівня 
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ресурсовіддачі, капітального будівництва, матеріально-технічне 

забезпечення, зростання продуктивності праці, підвищення обсягів прибутку 

і рентабельності, формування раціональної системи матеріального 

стимулювання і т. п. [25, с. 51]. 

Можна зробити висновок, що фінансова стратегія безпосередньо 

впливає на всі сторони діяльності господарюючого суб'єкта через визначення 

раціональних проектів для реалізації і визначення джерел їх фінансування. 

Крім того, фінансова стратегія дозволяє раціонально використовувати всі 

види ресурсів підприємства (трудові, матеріальні та фінансові). 

З огляду на те, що фінансова стратегія виконує роль своєрідного 

механізму всередині більш глобального фінансового механізму 

підприємства, складові фінансової стратегії можна розділити на дві групи – 

елементи фінансової стратегії і набір відносин між ними. 

Елементи фінансової стратегії в свою чергу поділяються на фінансові 

методи і інструменти фінансової стратегії. Під фінансовими методами 

розуміють сукупність прийомів і способів дозволяють досягти встановленої 

мети фінансової стратегії [9, с. 125]. 

Інструменти фінансової стратегії – це її складові перетворюють 

фінансові ресурси і інформацію для подальшого використання. Вони в свою 

чергу поділяються на фінансові інструменти, фінансові важелі і показники, 

що відображають ефективність функціонування фінансової стратегії. При 

цьому під фінансовим важелем розуміється складова фінансової стратегії 

дозволяє отримувати разовий входить обсягом, обсяг фінансових ресурсів за 

рахунок взаємодії з ризиком. До фінансових важелів в Відповідно до цього 

визначення можна віднести похідні цінні папери, кредитування, лізинг, 

страхування [19, с. 108]. 

Взаємозв'язок між елементами фінансової стратегії забезпечує набір 

відносин, в який входить правове забезпечення, яке розробляє та затверджує 

законодавець, а також нормативне забезпечення, що формується всередині 

підприємства. 
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Конкретний набір елементів фінансової стратегії може змінюватися в 

залежності від галузі, в якій функціонує підприємства, розміру підприємства, 

завдань, що стоять перед стратегією підприємства і т. д. Фактично фінансова 

стратегія підприємства і набір її складових повинен переглядатися кожного 

разу, коли станься суттєва зміна параметрів внутрішнього і зовнішнього 

середовища [8, с. 113]. 

Таким чином, фінансова стратегія виконує подвійну функцію, з одного 

боку – виконує роль елемента фінансового механізму, а з іншого – визначає її 

зміст і взаємодія елементів, що підкреслює її важливість і значення. Так, 

основною умовою стабільності підприємства в ринковій економіці є його 

фінансова стійкість. Механізм управління фінансовою стійкістю ґрунтується 

на спільному аналізі всіх напрямів діяльності та фінансово-фінансовому стані 

підприємства, беручи до уваги особливості його діяльності, а також 

постійному контролі зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на фінансову 

стійкість підприємства.  

 

1.4. Матриця фінансової рівноваги як інструмент оцінки процесу 

управління фінансовою стратегією підприємства  

 

Стратегія розвитку підприємства вимагає значних довгострокових 

вкладень, що за відсутності фінансової стійкості підприємства неможливо. У 

сучасних кризових умовах від фінансової стійкості залежить рівень 

платоспроможності підприємства. 

Формування стратегії забезпечення фінансової стійкості підприємства 

спрямоване на вдосконалення довгострокового управління капіталом. Слід 

зазначити, що для розроблення фінансової стратегії підприємства 

використовуються спеціальні методи [15, с. 125]. Тому формування 

фінансової стратегії на основі матричного підходу є важливим складником 

успішного функціонування підприємства для забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності, платоспроможності та фінансової стійкості.  
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Послідовність процесу побудови матриць вибору видів фінансової 

стратегії вітчизняних підприємств у розрізі окремих його етапів наведена на 

рис. 1.5. 

 

Рисунок 1.5. – Схема побудови процесу формування матриць вибору виду 

фінансової стратегії вітчизняних підприємств [18, с. 25] 

 

Доцільно розглянути детально методичні підходи до формування таких 

матриць за етапами. На першому етапі можна скористатись систематизацією 

видів фінансової стратегії вітчизняних підприємств [18, с. 26]. Однак не всі 

види стратегій потребують матричного вибору. Фінансові стратегії, 

побудовані за класифікаційною ознакою «вид господарської діяльності 

підприємства» (фінансові стратегії вітчизняного підприємства) – це види 

стратегій, які обираються лише за одним фактором (параметром) на 

безальтернативній основі залежно від підгалузевої спрямованості 

господарської діяльності підприємства.  

1 етап. Визначення конкретного класу фінансових стратегій з усіма 

варіантами альтернатив їх видів 

2 етап. Визначення системи факторів, що впливають на вибір фінансової 

стратегії цього класу та їх ранжування за ступенем впливу (значущості) 

3 етап. Відбір основних факторів для побудови параметрів матриць вибору 

виду фінансової стратегії цього класу 

4 етап. Диференціація значень параметрів матриць вибору за їх 

кількісними або якісними характеристиками 

5 етап. Вибір форми матриць, що найбільше відповідає особливостям 

вибору виду фінансової стратегії цього класу 

6 етап. Розробка конкретної матриці вибору виду фінансової стратегії 

цього класу 
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На другому етапі визначається система факторів, що впливають на 

вибір фінансової стратегії цього класу, та відбувається їх ранжування за 

ступенем впливу На третьому етапі за кожним класом стратегій мають бути 

відібрані основні фактори за критерієм рівня їх впливу, діагностовані на 

попередньому етапі.  

На четвертому етапі (диференціація значень параметрів матриць 

вибору за їх кількісними або якісними характеристиками) перш за все слід 

визначити глибину диференціації за кожним із обраних факторів, яка може 

коливатися у значному діапазоні. Основою вибору глибини диференціації 

фактору за його характеристиками має виступати кількість видів стратегій 

відповідного класу, що пропонуються до вибору. Оскільки кількість видів 

фінансової стратегії вітчизняних підприємств за кожним із обраних класів не 

перевищує трьох [7, с. 10], доцільно за окремим фактором їх вибору 

встановлювати не більше трьох характеристик (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 – Система диференціації окремих факторів для 

побудови матриць вибору видів фінансової стратегії вітчизняних 

підприємств [5, с. 102] 

Основні фактори 

Диференціація факторів за відповідними 

характеристиками 

Перша  Друга  Третя  

1 2 3 4 

Вид базової корпоративної 

стратегії підприємства або 

його бізнес-одиниць 

Стратегія швидкого 

зростання 

Стратегія 

помірного 

зростання чи 

стабілізації 

Стратегія 

«згортання 

діяльності» 

Вектор динаміки господарської 

діяльності підприємства у 

стратегічному періоді 

Зростання основної 

діяльності 

Стабілізація 

основної діяльності 

Скорочення 

основної 

діяльності 

Прогнозований темп динаміки 

основної діяльності 

підприємства у стратегічному 

періоді 

Більше ніж 5 % на рік 
Від+5 

до -5 % на рік 

Більше 

ніж -5 % на рік 

Характеристика основних 

ключових компетенцій 

підприємства у сфері 

фінансової діяльності 

Найважливіші 

компетенції переважно 

у сфері зовнішнього 

середовища 

підприємства 

Найважливіші 

компетенції у сфері 

як зовнішнього, так 

і внутрішнього 

середовища 

підприємства 

Найважливіші 

компетенції 

переважно у 

сфері 

внутрішнього 

середовища 

підприємства 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 4 

Результати діагностування 

факторів зовнішнього 

фінансового середовища 

підприємства 

Наявність 

можливостей 

підтримки розвитку 

Відсутність 

можливостей 

підтримки 

розвитку 

Загрози 

розвитку 

Результати діагностування 

факторів внутрішнього 

фінансового середовища 

підприємства 

Сильна внутрішня 

позиція 

Нейтральна 

внутрішня позиція 

Слабка 

внутрішня 

позиція 

Стадія життєвого циклу 

підприємства 

Стадії від народження 

до юності 

підприємства 

Стадія зрілості 

підприємства 

Стадія старіння 

підприємства 

 

На п’ятому етапі у процесі вибору форми матриць, що найбільше 

відповідає особливостям вибору фінансової стратегії цього класу, необхідно 

приділити увагу двом основним характеристикам матриць – їх формі та 

кількості факторів (параметрів), що в них розглядаються [5, с. 103]. 

Вагомим етапом розроблення фінансової стратегії підприємства є 

оцінка її ефективності. Така оцінка може бути основана на прогнозованих 

розрахунках різних фінансових показників, а також на основі прогнозу 

динаміки нефінансових результатів реалізації розробленої стратегії, таких як 

зростання ділової репутації підприємства, підвищення рівня управління 

фінансовою діяльністю його структурних підрозділів тощо [14, с. 165]. 

Стратегія розвитку підприємства вимагає значних довгострокових 

вкладень, що за відсутності фінансової стійкості підприємства неможливо. У 

сучасних кризових умовах від фінансової стійкості залежить рівень 

платоспроможності підприємства. Формування стратегії забезпечення 

фінансової стійкості підприємства має на меті вдосконалення управління 

капіталом на довгострокову перспективу. 

Формування фінансової стратегії на основі матричного підходу є 

важливим складником успішного функціонування підприємства задля 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності, платоспроможності 

та фінансової стійкості. 
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Розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового планування. У 

свою чергу, фінансова стратегія суттєво впливає на загальну економічну 

стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому 

ринку спричиняє коригування як фінансової, так і загальної стратегії 

розвитку підприємства. Матриця фінансових стратегій Ж. Франшона та І. 

Романе ґрунтується на розрахунку трьох коефіцієнтів: результат 

господарської діяльності (РГД), результат фінансової діяльності (РФД), 

результат фінансово-господарської діяльності (РФГД) [33, с. 302].  

Результат господарської діяльності розраховують за формулою:  

 

                   РГД = БРЕІ – ΔФЕП – ВІ + ЗПМ,                                        (1.1) 

 

де БРЕІ – брутто-результат експлуатації інвестицій;  

ΔФЕП – зміни фінансово-експлуатаційних потреб;  

ВІ – виробничі інвестиції;  

ЗПМ – звичайний продаж майна [6, с. 48]. 

Результат господарської діяльності з економічного погляду може бути 

визначений як сума грошових коштів підприємства після фінансування. РГД 

свідчить про ліквідність підприємства після фінансування всіх витрат, що 

пов’язані з його розвитком [7, с. 10]. 

Результат фінансової діяльності розраховують за формулою:  

 

                        РФД = ΔПК – В – ПНП – (Д + ДВФД),                         (1.2)  

 

де ΔПК – зміни позикових коштів;  

В – відсотки, вартість фінансування;  

ПНП – податок на прибуток;  

Д – дивіденди;  

ДВФД – інші доходи і витрати фінансової діяльності [31, с. 15].  
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Результат фінансової діяльності відображає фінансову політику 

підприємства. У ході його підрахунку треба користуватись лише рухом 

фінансових потоків. Вирішальне значення для визначення знаку РФД має 

знак зміни позикових коштів. Результат фінансово-господарської діяльності 

(РФГД) підприємства розраховують за формулою:  

 

                                  РФГД = РГД + РФД                                        (1.3)  

 

РФГД показує величину і динаміку грошових коштів підприємства 

після здійснення всього комплексу інвестиційно-виробничої та фінансової 

діяльності фірми. Негативні значення результату фінансово-господарської 

діяльності протягом тривалого періоду може призвести до банкрутства 

підприємства [22, с. 15].  

Отже, в основу методології вибору видів стратегії підприємства 

пропонується покласти «матричний підхід». Побудову матриць стратегічного 

вибору видів фінансової стратегії вітчизняних підприємств доцільно 

здійснювати на основі комбінування семи основних факторів. Саме 

комбінування окремих факторів покладено в основу розробки шести матриць 

вибору видів фінансової стратегії, що пропонуються до використання на 

вітчизняних підприємствах. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

Отже, за результатами проведеного дослідження варто зробити 

відповідні висновки: 

Визначено теоретичні засади управління фінансовою стратегією 

підприємств. Фінансова стратегія підприємства – це сукупність заходів щодо 

ефективного управління процесами залучення, розподілу та використання 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, спрямованих на таку 

організацію фінансових відносин підприємства з контрагентами, яка дозволяє 

досягти встановлених цілей, насамперед – забезпечення зростання його 

ринкової вартості. Основним завданням механізму управління фінансовою 

стійкістю є забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, оцінка 

ступеня його залежності від чинників зовнішнього впливу, з’ясування 

причини можливої втрати стійкості та своєчасного реагування підприємства 

на фактори, що порушують його діяльність.  

Досліджено методологічні основи моделей управління стратегією 

підприємства. Проведений аналіз розробки стратегії дозволяє сформулювати 

узагальнене уявлення про процес формування та реалізації стратегії. 

Формування стратегії – це мисленно-аналітичний, що динамічно 

розвивається, колективно-груповий процес осмислення і передбачення 

зростання фірми (підприємства), його інтеграція і кореляція відповідно до 

вимог зовнішнього середовища (зовнішнього оточення). 

Обґрунтовано функції та методи управління фінансовою стратегією 

підприємства. Фінансова стратегія виконує подвійну функцію, з одного боку 

– виконує роль елемента фінансового механізму, а з іншого – визначає її 

зміст і взаємодія елементів, що підкреслює її важливість і значення. Так, 

основною умовою стабільності підприємства в ринковій економіці є його 

фінансова стійкість. Механізм управління фінансовою стійкістю ґрунтується 

на спільному аналізі всіх напрямів діяльності та фінансово-фінансовому стані 

підприємства, беручи до уваги особливості його діяльності, а також 
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постійному контролі зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на фінансову 

стійкість підприємства. 

Проведено дослідження матриці фінансової рівноваги як інструмент 

оцінки процесу управління фінансовою стратегією підприємства. Так, в 

основу методології вибору видів стратегії підприємства пропонується 

покласти «матричний підхід». Побудову матриць стратегічного вибору видів 

фінансової стратегії вітчизняних підприємств доцільно здійснювати на основі 

комбінування семи основних факторів. Саме комбінування окремих факторів 

покладено в основу розробки шести матриць вибору видів фінансової 

стратегії, що пропонуються до використання на вітчизняних підприємствах. 
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РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

СТРАТЕГІЄЮ ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 

 

2.1. Характеристика господарської діяльності ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» 

 

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» – українська фармацевтична 

компанія. Станом на 2017-2019 рр. «Дарниця» разом з «Фармак» та 

«Артеріум» входила у трійку лідерів фармацевтичних підприємств України 

за об'ємом виручки у грошовому еквіваленті [39]. 

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» спеціалізується на 

виробництві: 

 твердих лікарських форм (таблеток, таблеток, вкритих оболонкою, 

капсул); 

 розчинів для ін'єкцій в ампулах; 

 крапель (стерильних і нестерильних); 

 м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для 

зовнішнього застосування); 

 стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій; 

 інфузійних розчинів [39]. 

Фармацевтична фірма «Дарниця» виготовляє більше 250 найменувань 

готових лікарських засобів. Потужності компанії, розташовані на близько 30 

тис. м² виробничих приміщень, дозволяють випускати більше 460 млн ампул, 

4,2 млрд таблеток, 50 млн туб м'яких лікарських форм, 40 млн флаконів 

крапель, 30 млн флаконів цефалоспоринових антибіотиків, 15 млн флаконів 

інфузійних розчинів на рік. «Дарниця» експортує свою продукцію в 11 країн 

світу [39]. 

У 2018 році «Дарниця» збільшила чистий прибуток на 31% в 

порівнянні з 2017 роком – до 449,1 млн грн. Чистий дохід від реалізації 
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продукції за рік виріс на 18,7% – до 3 млрд грн. У 2019 році чистий прибуток 

«Дарниці» зріс на 30% у порівнянні з 2018 роком. Чистий дохід від реалізації 

продукції за рік виріс на 10,3% – до 3,312 млрд грн. Податок на прибуток 

«Дарниці» за 2019 склав 120,6 млн гривень [39].  

Успішне функціонування ПрАТ «Дарниця» та його розвиток багато в 

чому залежить від наявності (створення) певних умов роботи, що позитивно 

відрізняють підприємство від його конкурентів. Такі специфічні риси 

підприємства, що дозволяють йому бути більш успішним, отримали назву 

ключових факторів успіху (КФУ) підприємства в конкурентній боротьбі. 

Проведемо аналіз системи формування стратегії розвитку підприємства 

«Дарниця» на основі використання загальних конкурентних стратегій 

Портера. Так, наразі в підприємства є декілька найбільших конкурентів, які 

розміщенні в одній маркетинговій зоні (ПАТ «БерлінХемі», ПАТ «Фармак», 

RBK, ПАТ «Київмедпрепарат», ПАТ «Санофи-Авентис», ПАТ «Здоров’я», 

ПАТ «Гедеон-Ріхтер»). Визначимо ринкову частку кожної компанії (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1. – Ринкові частки підприємств-конкурентів протягом 2017-

2019 рр. 

28,40% 

27,38% 

26,85% 

14,93% 

17,62% 

18,21% 

19,42% 

17,98% 

15,53% 

10,54% 

9,88% 

11,79% 

6,08% 

6,66% 

5,68% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2017 

2018 

2019 

2017 2018 2019 

ПрАТ «Дарниця» 28,40% 27,38% 26,85% 

ПАТ «Фармак» 14,93% 17,62% 18,21% 

ПАТ «БерлінХемі» 19,42% 17,98% 15,53% 

ПАТ «Київмедпрепарат» 10,54% 9,88% 11,79% 

ПАТ «Санофи-Авентис» 6,08% 6,66% 5,68% 

ПАТ «Здоров’я» 1,94% 3,00% 3,68% 

ПАТ «Гедеон-Ріхтер» 3,44% 3,25% 3,00% 
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Відповідно до даних рис. 2.1, найбільшу ринкову частку протягом 

2017-2019 рр. займає  компанія ПрАТ «Дарниця», що є позитивним явищем 

для досліджуваного підприємства. Визначимо відхилення ринкової частки 

компаній (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Приріст та темпи приросту ринкових часток 

компаній 

Підприємство 

Абсолютний приріст 

ринкової частки 

підприємства, ∆S (%) 

Коефіцієнт 

приросту ринкової 

частки, Ts 

ПрАТ «Дарниця» -0,53 -1,92 

ПАТ «Фармак» 0,59 3,35 

ПАТ «БерлінХемі» -2,45 -13,62 

ПАТ «Київмедпрепарат» 1,91 19,36 

ПАТ «Санофи-Авентис» -0,98 -14,67 

ПАТ «Здоров’я» 0,67 22,43 

ПАТ «Гедеон-Ріхтер» -0,24 -7,42 

 

Розрахуємо показники для характеристики конкурентного середовища 

компанії ПрАТ «Дарниця»: 

1. Індекс Херфіндала – Хершмана (Іn):  

 

                                             
2In  Ді                                                      (2.1) 

 

де: Ді – частка і-го підприємства в загальному обсязі продаж на ринку. 

2 2 2 2 2 2 2In  26,85 18,21 15,53 11,79 5,68 3,68 3,00 1487,50         – 

конкурентне середовище компанії ПрАТ «Дарниця» значне. 

Чотирьохчастковий коефіцієнт концентрації (СRn): 

 

                                  
 CRn  OP1 OP2 OPn / OP  

                            (2.2) 

 

де: ОРі – обсяг реалізації продукції і-го підприємства,  

     ОР – загальний обсяг продажу на ринку [7, с. 9]. 

 CRn  129,7 87,96 75,04 56,95 27,44 17,78 14,49 / 483,05 0,85 84,74%        
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СRn >75% – даний показник на нашому ринку досягає критичного 

значення. Це пояснюється тим, що існує всього 7 глобальний компаній, які 

конкурують на фармацевтичному ринку. Якщо список компаній доповнити 

невеликими компаніями місцевого значення, то цей показник буде 

знаходитися у допустимих межах (>63%, але <75%). 

2. Показник інтенсивності конкуренції розрахований  на основі оцінки 

ступеня схожості часток конкурентів: 

 

                       
 

2
U   1  ( (1 / n) *  –  . ) / .д Ді Дсер Дсер  

                          (2.3) 

 

де Дсер = 11,40 % (сума часток 7-ми компаній за 2019 рік поділена на 

їх кількість). 

 
2 2 2

2 2 2

2

(1 / 7) * 0,2685 -0,8204 (0,1821 0,8204) (0,1553 0,8204)

1  ( (0,1179 0,8204) (0,0568 0,8204) (0,0368 0,8204)

(0,0003 0,8204)
U  0,258.

0,8204
д

    

      


 

  

Отже, згідно отриманих даних можна сказати, що на ринку присутня 

помірна конкуренція між головними гравцями. 

3. Показник інтенсивності конкуренції з врахуванням рентабельності 

ринку: 

 

                                                      
 Up  1  /П ОР 

                                           (2.4) 

 

де: П – дохід підприємства на данному ринку (129,7 тис. грн.). 

 Up  1  129,7 / 483,05 0,73.  
 – не дуже інтенсивна конкуренція (<1). 

4. Темп зростання місткості ринку: 

 

                                  
 U  140 – Tr / 70тр 

                                               (2.5)      
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де:  Tr  9386,41-483,05 / 483,05  18,43 % 
 

 U 140 –  18,43 / 70  1,74тр  
  – темпи приросту ринку досить значні. 

5. Узагальнений показник інтенсивності конкуренції: 

 

                                              
3U U * U p * Upк д т                                      (2.6) 

 

3U 0,258*1,74*0,73 0,69.к    

Отриманий показник дає можливість зробити висновок про нижчий за 

середній ступінь інтенсивності конкуренції на даному ринку, оскільки 

загальний показник Uк дорівнює 0,69. При цьому, конкуренція за ринковими 

частками є не дуже високою (0,258), за динамікою ринку – темп  росту 

значний, конкуренція помірна, є простір для розширення збутової діяльності 

та можливість збільшити свою ринкову частку для компанії; а інтенсивність 

конкуренції за рентабельністю ринку є помірною, оскільки складає – 0,73.  

Коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища на діяльність 

підприємства: 

 

   
 Квпливу = 2 * І нк + 2 * І тз + 3 * І пок + 1 * І пост + 2 * Ік /5

                    (2.7) 

 

де  Інк – середнє значення впливу появи нових конкурентів; 

      Ітз – середнє значення сили впливу товарів-замінників; 

      Іпок – середнє значення сили впливу покупців; 

      Іпоси – середнє значення сили впливу постачальників; 

     Ік – середнє значення інтенсивності конкуренції між фірмами. 

Квпливу =(2*2+ 2*1,75 + 3*2,6+ 1*1,4+ 2*2,17)/5=3,49   

Так як коефіцієнт впливу більший за 2,5 – це характеризує значне 

конкурентне середовище компанії. 

Отже, маємо рівень впливу конкурентного середовища вище за 

середній, що є несприятливим для компанії (табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2 – Факторний аналіз динаміки ринкових часток фірм 

Підприємство 

Зміна ринкової частки фірми 

за рахунок 

власного 

обсягу 

реалізації 

(∆Sb,%) 

за рахунок зміни 

сукупного обсягу 

реалізації всіх 

конкурентів (∆Sс, 

%) 

сукупний 

приріст 

ринкової частки 

(∆S,%) 

ПрАТ «Дарниця» 0,04 0,03 0,02 

ПАТ «Фармак» 0,03 0,18 0,40 

ПАТ «БерлінХемі» -0,07 -0,03 -0,09 

ПАТ «Київмедпрепарат» 0,02 0,01 0,03 

ПАТ «Санофи-Авентис» -0,07 -0,06 -0,12 

ПАТ «Здоров’я» -0,05 -0,04 -0,09 

 

Отже, можемо зробити висновок, що за рахунок власного обсягу 

реалізації компанії збільшили свою ринкову частку (ПрАТ «Дарниця» – 0,04 

%), а вплив сукупного обсягу реалізації справив негативний вплив, знизивши 

всі показники фірм (наприклад ПрАТ «Дарниця» – 0,03 % (на 0,01 менше, 

ніж за рахунок власного обсягу реалізації)). 

Лідером за результатами є ПрАТ «Дарниця», оскільки у абсолютному 

виразі її частка зросла на 0,40 % (за рахунок переважання ефекту власних 

продажів над сукупними продажами). Найгірша позиція у ПАТ «Санофи-

Авентис», чия частка зменшилася на 0,12 % через зниження майже на 0,07 % 

за рахунок сукупних продажів. 

Для побудови конкурентної карти ринку розрахуємо показники оцінки 

конкурентного середовища: 

Sm1 (слабка конкурентна позиція, частка менше за середню 15,24 % ) = 

(0,40 0,03 ( 0,12) ( 0,09)) / 4  0,06%      ; 

Sm2 (сильна конкурентна позиція, частка більша за середню 15,24 %) = 

(0,02 ( 0,09)) / 2 0,04%    . 

Дисперсія: 

1=

2 2 2

2

((0,40 0,06) (0,03 0,06) (( 0,12) 0,06)
0,21%.

(( 0,09) 0,06) ) / 4)

      


 
 

2=
2 2((0,02 ( 0,04)) (( 0,09) ( 0,04)) ) / 2) 0,10%.        
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Темп приросту ринку: 

 Tt 13,165 11, 445 / 13,165  0,13%  
 

2 2 2 2

2 2

(2 0,13) (40 0,13) ( 9 0,13) (3 0,13)

( 12 0,13) ( 9 0,13)
dt 17,87.

6

        

    
 

 

Темпи зростання ринку є помірними, ринок ненасичений і розвивається 

динамічно. 

Згрупуємо вище розраховані показники у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 – Показники для побудови конкурентної карти ринку* 

Smax = 24,82 

Smіn = 7,76 

Sm = 15,24 

Tt = 0,13 

Tmax = 39,38 

Tmіn = -13,03 

 

1 = 0,21 

2 = 0,10 

t = 17,87 

 

Sm+32 = 15,54 

Sm-31 = 14,61 

Tt+3t = 53,74 

Tt-3t = -53,48 

*Дані в таблиці наведені у % 

 

Побудуємо конкурентну карту ринку. 

Таблиця 2.4 – Конкурентна карта ринку 

Класифікація за 

темпом 

зростання 

ринкової 

частки 

Класифікація за розміром ринкової частки 

1.Лідер 

2.Сильна 

конкурентна 

позиція 

3.Слабка 

конкурентна 

позиція 

4.Аутсайдер 

1.Швидке 

покращення 

конкурентної 
позиції 

24,82>S>15,54 

39,38>Ts>-53,48 

15,54>S>15,24 

53,74>Ts>39,38 

15,24>S>14,61 

53,74>Ts>39,38 

14,61>S>7,76 

53,74>Ts>39,38 

2.Покращення 

конкурентної 

позиції 

24,82>S>15,54 

53,74>Ts>0,13 

ПрАТ «Дарниця» 

53,74>S>15,24 

53,74>Ts>0,13 

 

15,24>S>14,61 

53,74>Ts>0,13 

14,61>S>7,76 

53,74>Ts>0,13 

 

3.Погіршення 

конкурентної 

позиції 

24,82>S>15,54 

0,13>Ts>-53,48 

 

15,54>S>15,24 

0,13>Ts>-53,48 

 

15,24>S>14,61 

0,13>Ts>-53,48 

ПАТ «Фармак», 

ПАТ «БерлінХемі» 

14,61>S>7,76 

0,13>Ts>-53,48 

 

4.Погіршення 

конкурентної 

позиції 

24,82>S>15,54 

-53,48>Ts>-13,03 

 

24,29>S>3,68 

15,54>S>15,24 

 

15,24>S>14,61 

-13,03>Ts> 

-53,48 

14,61>S>7,76 

-53,48>Ts>-13,03 

ПАТ «Київмедпрепарат», 

ПАТ «Санофи-Авентис», 

ПАТ «Здоров’я» 

 

Відповідно до даних табл. 2.4, варто відзначити, що ПрАТ «Дарниця» є 

лідером на фармацевтичному ринку. Тобто підприємству притаманна 

стратегія лідерства у витратах. Стратегія лідерства у витратах ґрунтується на 
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можливості чи прагненні організації досягти нижчих витрат порівняно з 

конкурентами й переважно пов’язана з існуванням «ефекту досвіду». 

Перевагами стратегії лідерства у витратах вважають такі: прибутковість 

організації навіть за умови сильної конкурентної боротьби, коли інші мають 

збитки; низькі витрати, які створюють високі вхідні бар’єри для конкурентів і 

знижують вплив постачальників; більшу свободу дій порівняно з 

конкурентами. Водночас існує певна небезпека: конкуренти можуть 

застосувати методи зниження витрат; поява нових технологій може усунути 

наявні конкурентні переваги, а зосередження на витратах – загальмувати 

своєчасне виявлення змін на ринку; непередбачена дія чинників може 

спричинити зменшення розриву в цінах порівняно з конкурентами. 

Для визначення рівня розвитку ПрАТ «Дарниця» використаємо 

методику оцінювання конкурентного статусу підприємства (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 – Оцінювання конкурентного статусу ПрАТ «Дарниця»  

Сили конкуренції 

Коефіцієнт 

значимості 

(1-5) 

ПАТ 

«Здоров’я» 

ПАТ 

«БерлінХемі» 

ПАТ 

«Фармак» 

ПрАТ 

«Дарниця» 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Нові конкуренти 3 2 6 5 15 5 15 7 21 

Субститути 2 3 6 4 8 5 10 7 14 

Споживачі 3 4 12 8 24 9 27 9 27 

Постачальники 2 2 4 6 12 7 14 7 14 

Реальні 
конкуренти 

4 1 4 8 32 8 32 9 36 

Держава 4 7 24 9 36 9 36 9 36 

Всього - - 56 - 127 - 134 - 148 

 

Проведемо розрахунок конкурентного статусу ПрАТ «Дарниця»: 

- за фактором конкуренції «Нові конкуренти»: M KSj (t) = 3*7=21; 

- за фактором конкуренції «Субститути»: M KSj (t) = 2*7=14; 

- за фактором конкуренції «Споживачі»: M KSj (t) = 3*9=27; 

- за фактором конкуренції «Постачальники»: M KSj (t) = 2*7=14; 

- за фактором конкуренції «Реальні конкуренти»: M KSj (t) = 4*9=36; 

- за фактором конкуренції «Держава»: M KSj (t) = 4*9=36. 

Варто відзначити, що загальна сума урівноважених оцінок дає 

можливість зробити висновок, що фармацевтична продукція ПрАТ 
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«Дарниця» має високу конкурентоздатність та значні конкурентні переваги у 

порівнянні з іншими компаніями, що представлені на ринку. Найменш 

конкурентоздатним підприємством є ПАТ «Здоров’я».  

На основі проведеного аналізу факторів середовища ПрАТ «Дарниця» 

(Додаток А) проведемо SWОT-аналіз компанії (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 – Матриця SWОT-аналізу ПрАТ «Дарниця» 

Переваги Недоліки 

Універсальність та широка вживаність у різних 

сферах управління 
Достатня простота розуміння 

Не потребує особливих фінансових або 

комп’ютерних засобів 

Ефективний засіб оцінки основних 
можливостей, здібностей та ресурсів 

Виявляє причини успіху та невдач 

Вільний вибір елементів, що аналізуються, у 
залежності від поставлених цілей 

Може використовуватись як для оперативного 

контролю діяльності організації, так і для 
стратегічного планування 

Не дає чітко сформульованих стратегічних 

рекомендацій 
Складність у збиранні та інтерпретації великої 

кількості інформації 

Ґрунтується скоріш на якісних, ніж на кількісних 

факторах 
Результати аналізу багато в чому залежать від 

кваліфікації та аналітичних здібностей фахівців, 

які його роблять 
Оцінка можливостей та загроз – це всього лише 

оцінка з визначенням часток ймовірності 

Складність розподілу майбутнього і 
теперішнього часу при оцінці факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища 

Ємність ринку 

Високі темпи зростання ємності ринку 
продажів фармацевтичної продукції у 

вартісному виразі 

Низький рівень споживання фармацевтичної 

продукції на душу населення 

Невисокі темпи зростання внутрішнього ринку 
продажів фармацевтичної продукції у 

натуральному виразі 

Високі темпи зростання вартості продажів однієї 

умовної упаковки фармацевтичної продукції 
Відносно низька ємність внутрішнього ринку 

продажів фармацевтичної продукції 

Пропозиція 

Висока доля реалізації вітчизняних 
фармацевтичних препаратів на внутрішньому 

ринку в натуральному виразі 

Значно більш низький рівень цін на вітчизняні 
фармацевтичних препаратів у порівнянні з 

імпортними 

Висока доля реалізації імпортних 
фармацевтичних препаратів на внутрішньому 

ринку у вартісному виразі 

Високі темпи зростання вартості імпортних і 
вітчизняних фармацевтичних препаратів у 

розрахунку на одну умовну упаковку 

Низька доля реалізації вітчизняних 
фармацевтичних препаратів на внутрішньому 

ринку в вартісному виразі 

Попит 

 Незначні обсяги госпітальних закупівель 
фармацевтичних препаратів  

Скорочення чисельності населення в Україні 

Випереджальне зростання вартості 

фармацевтичних препаратів над доходами 
населення 

Конкуренція 

 Високий рівень продажів на внутрішньому 

ринку фармацевтичних препаратів у перших 
трьох компаній 
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Відповідно до проведеного SWОT-аналізу та дослідження діяльності 

ПрАТ «Дарниця» на ринку продажу фармацевтичних препаратів, можна 

сказати, що менеджерами компанії використовуються окремі комплекси 

(групи взаємозалежних методів і засобів) маркетингової діяльності (розробка 

й виробництво фармацевтичних препаратів, виходячи з вивчення попиту й 

кон’юнктури ринку, аналіз цін конкурентів, організація збуту, реклама і 

стимулювання збуту тощо).  

Отже, відповідно до проведеного дослідження внутрішнього та 

конкурентного середовища ПрАТ «Дарниця», варто визначити проблеми, що 

впливають на погіршення ефективності діяльності підприємства: невисокі 

темпи зростання внутрішнього ринку продажів фармацевтичної продукції у 

натуральному виразі; високі темпи зростання вартості продажів однієї 

умовної упаковки фармацевтичної продукції; відносно низька ємність 

внутрішнього ринку продажів фармацевтичної продукції. На рівень 

конкурентоспроможності підприємства значний вплив здійснює 

асортиментна політика фармацевтичної продукції. Тому для підвищення 

конкурентних переваг підприємства варто посилити саме продуктову 

стратегію. 

 

2.2. Аналіз фінансово-господарського стану ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця» 

 

Проведемо аналіз фінансово-господарського стану підприємства, 

використовуючи фінансову звітність ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» (Додатки Б-В). У табл. 2.7 проаналізуємо дані Балансу 

підприємства. 
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Таблиця 2.7 – Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу 

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» упродовж 2017-2019 рр. 

Показники 

2017 2018 2019 
Відхилення 

2019 /2017 рр. 

Тис. 

грн. 
% 

Тис. 

грн. 
% 

Тис. 

грн. 
% 

Тис.  

грн. 
% 

Активи         

Необоротні 

активи 
941740 30,57 2025441 49,62 1063735 30,82 +121995 +12,95 

Оборотні 

активи 
2139163 69,43 2056390 50,38 2387431 69,18 +248268 +11,61 

- запаси 538043 17,46 532345 13,04 581168 16,84 +43125 +8,02 

- дебіторська 

заборгованість 
801183 26 1199785 29,39 1547495 44,84 +746312 +93,15 

- грошові 

кошти 
797623 25,89 323946 7,94 257797 7,47 -539826 -67,68 

- інші оборотні 

активи 
2314 0,08 314 0,01 971 0,03 -1343 -58,04 

Всього 

активів 
3080903 100 4081831 100 3451166 100 +370263 +12,02 

Пасиви         

Власний 

капітал 
2438380 79,14 2937400 71,96 1759996 51 -678384 -27,82 

Довгострокові 

зобов'язання та 

забезпечення 

310157 10,07 879704 21,55 1404489 40,7 +1094332 +352,83 

Поточні 

зобов'язання 
332366 10,79 264727 6,49 286681 8,31 -45685 -13,75 

- кредиторська 

заборгованість 
221966 7,2 119386 2,92 154737 4,48 -67229 -30,29 

- інші поточні 

зобов'язання 
110400 3,58 145341 3,56 131944 3,82 +21544 +19,51 

Всього 

пасивів 
3080903 100 4081831 100 3451166 100 +370263 +12,02 

 

Упродовж 2017-2019 рр. відбулося збільшення валюти Балансу ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» на 370263 тис. грн. або на 12,02%, що 

сталося у зв’язку із зростанням необоротних активів на 121995 тис. грн або 

на 12,95% та оборотних активів підприємства на 248268 тис. грн. або на 

11,61% (рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2. – Динаміка оборотних та необоротних активів  

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2017-2019 рр., тис. грн. 

 

У 2019 р., порівняно з 2017 р., збільшення оборотних активів 

підприємства у зв’язку із зростанням запасів на 43125 тис. грн або на 8,02%; 

дебіторської заборгованості на 746312 тис. грн або на 93,15%. Натомість, 

протягом 2017-2019 рр. спостерігаємо скорочення грошових коштів ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» на 539826 тис. грн. або на 67,68% та 

інших оборотних активів на 1343 тис. грн або на 58,04%. 

Упродовж 2017-2019 рр. найбільшу частку у структурі активів ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» займають оборотні активи – 69,43% у 

2017 р., 50,38% у 2018 р. та 69,18% у 2019 р. Це вказує на наявність 

високоліквідних активів на досліджуваному підприємстві. 

Збільшення суми активів сталося рахунок зростання оборотних активів  

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (рис. 2.3).  
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Рисунок 2.3. – Структура активів ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» за 2017-2019 рр.,% 

 

Упродовж 2017-2019 рр. спостерігаємо збільшення мобільних активів у 

структурі загальних активів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (з 

50,38% у 2018 р. до 69,18% у 2019 р.). 

Аналізуючи пасиви ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», варто 

відзначити, що упродовж 2017-2019 рр. спостерігаємо зростання фінансових 

ресурсів підприємства на 370263 тис. грн. або на 12,02% (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4. – Динаміка складових капіталу ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця» за 2017-2019 рр.,% 
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Так, упродовж 2017-2019 рр. зростання фінансових ресурсів ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» відбулося у зв’язку із збільшенням 

довгострокових зобов’язань та забезпечень на 1094332 тис. грн. або на 

352,83%. Негативним моментом у діяльності підприємства було скорочення 

власного капіталу ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на 678384 тис 

грн або на 27,82%.  

Важливе значення в економічному аналізі приділяється дослідженню 

витрат на виробництво та збут продукції, оскільки вони є узагальнюючими 

показниками діяльності й безпосередньо впливають на фінансові результати 

роботи підприємства. Використовуючи дані офіційної фінансової звітності 

підприємства (додатки Б-В) проаналізуємо основні показники Звіту про 

фінансові результати ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 – Динаміка основних показників Звіту про фінансові 

результати в ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» упродовж 2017-

2019 рр. (тис. грн.). 

Показники 2017 2018 2019 

Відхилення 

2019 / 2017 рр. 

Тис. грн. % 

1 2 3 4 5 6 

Чистий доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
2529678 3002135 3312103 +782425 +30,93 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
1171352 1412326 1376318 +204966 +17,50 

Валовий прибуток 1358326 1589809 1935785 +577459 +42,51 

Інші операційні доходи 14663 27201 18882 +4219 28,77 

Адміністративні витрати 213208 282890 215595 +2387 1,12 

Витрати на збут 517341 632722 694444 +177103 +34,23 

Інші операційні витрати 315839 162944 213083 -102756 -32,53 

Фінансові результати від 

операційної діяльності 
326601 538454 831545 +504944 +154,61 

Доход від участі в капіталі 26415 21354 92441 +66026 +249,96 

Інші фінансові доходи 23595 44050 27858 +4263 +18,07 

Інші доходи 54337 38341 10460 -43877 -80,75 

Фінансові витрати 7916 67988 242409 +234493 +2962,27 

Інші витрати 72 0 7 -65 -90,28 

Фінансові результати від 

звичайної діяльності до 

оподаткування 

422960 574211 719888 +296928 +70,20 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 
80849 104573 110259 +29410 +36,38 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 4 5 6 

Чистий прибуток 342111 469638 609629 +267518 +78,20 

Елементи операційних витрат      

Матеріальні затрати 1083329 1253479 1334903 +251574 +23,22 

Витрати на оплату праці 235700 318109 400707 +165007 +70,01 

Відрахування на соціальні заходи 45035 58809 69698 +24663 +54,76 

Амортизація 91280 101899 120073 +28793 +31,54 

Інші операційні витрати 784574 739772 675253 -109321 -13,93 

Всього операційних витрат 2239918 2472068 2600634 +360716 +16,10 

 

Отже, у 2019 р., порівняно з 2017 р., спостерігаємо зростання чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» на 782425 тис. грн. або на 30,93%. Також 

упродовж 2017-2019 рр. відбулося зростання собівартості реалізованої 

продукції на 204966 тис. грн. або на 17,50%, що вплинуло на зростання 

валового прибутку підприємства на 577459 тис. грн. або на 42,51%. Варто 

відзначити, що у 2017-2019 рр. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» вело 

прибуткову діяльність (чистий прибуток склав 342111 тис. грн. у 2017 р., 

469638 тис. грн. у 2018 р. та 609629 тис. грн. у 2019 р.). 

Протягом 2017-2019 рр. відбулося збільшення операційних витрат 

підприємства на 360716 тис. грн. або на 16,10%. Варто відзначити, що 

зростання операційних витрат в основному відбулося за рахунок збільшення 

матеріальних витрат на 251574 тис. грн. або на 23,22%. Також протягом 

досліджуваного періоду спостерігаємо збільшення таких статей операційних 

витрат як: витрат на оплату праці на 165007 тис. грн. або на 70,01%; 

відрахувань на соціальні заходи на 24663 тис. грн. або на 54,76%; амортизації 

на 28793 тис. грн. або на 31,54%. 

Аналіз та оцінка фінансового стану ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» є необхідним етапом для розробки фінансових планів та 

прогнозів, у тому числі фінансового оздоровлення підприємств. Під 

фінансовим станом ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» розуміють міру 

його забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами для здійснення 
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ефективної діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за 

своїми зобов’язаннями. Проведемо аналіз коефіцієнтів фінансового стану, 

використовуючи дані фінансової звітності за 2017 – 2019 рр. (додатки Б-В): 

1. Аналіз ліквідності підприємства (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 – Аналіз показників ліквідності в ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2017-2019 роки 

Показники 

Роки Відхилення 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

2019 / 

2017 

Коефіцієнт 
абсолютної 

ліквідності 
2,4 1,224 0,899 -1,176 -0,325 -1,501 

Коефіцієнт проміжної 
ліквідності 

4,817 5,757 6,301 +0,94 +0,544 +1,484 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
6,436 7,768 8,328 +1,332 +0,56 +1,892 

Власний оборотний 
капітал 

1806797 1791663 2100750 -15134 +309087 +293953 

 

Так, протягом 2017-2019 рр. спостерігаємо скорочення коефіцієнта 

абсолютної ліквідності на 1,501. Натомість упродовж досліджуваного 

періоду відбулося зростання коефіцієнта проміжної ліквідності на 1,484, 

коефіцієнта загальної ліквідності (покриття) на 1,892. Також, слід відзначити, 

що власний оборотний капітал зріс на 293953 тис. грн. Збільшення 

показників ліквідності підприємства свідчить про наявність можливості у 

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» забезпечити свої короткострокові 

зобов’язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних 

коштів.  

2. Оцінка показників ділової активності в ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» (табл. 2.10). 

Таким чином, аналізуючи дані табл. 2.12, можна сказати, що коефіцієнт 

оборотності дебіторської заборгованості протягом 2017-2019 рр. зменшився 

на 1,425; натомість спостерігаємо зростання оборотності кредиторської 

заборгованості на 10,285. 
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Таблиця 2.10 – Аналіз показників ділової активності в ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2017-2019 роки 

Показники 

Роки Відхилення 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019 / 

2017 

Оборотність дебіторської 

заборгованості 
4,234 3,783 2,809 -0,451 -0,974 -1,425 

Оборотність 

кредиторської 

заборгованості 

5,982 9,934 16,267 +3,952 +6,333 +10,285 

Період погашення 

дебіторської 

заборгованості, днів 

86 96 130 +10 +33 +44 

Період погашення 

кредиторської 

заборгованості, днів 

61 37 22 -24 -14 -39 

Оборотність постійних 

активів 
2,686 2,024 2,144 -0,662 +0,12 -0,542 

Оборотність активів 0,821 0,838 0,879 +0,017 +0,041 +0,058 

Оборотність чистих 

активів 
0,92 0,924 0,946 +0,004 +0,022 +0,026 

Оборотність товарно-

матеріальних запасів 
2,177 2,639 2,472 +0,462 -0,167 +0,295 

Період обороту товарно-

матеріальних запасів, 

днів 

168 138 148 -29 +9 -20 

Тривалість операційного 

циклу, днів 
254 235 278 -19 +43 +24 

Тривалість фінансового 

циклу, днів 
192,851 198,064 255,158 +5 +57 +62 

 

У зв’язку із скороченням оборотності дебіторської та зростанням 

оборотності кредиторської заборгованостей, спостерігаємо збільшення 

середнього періоду погашення дебіторської заборгованості на 44 дні та 

зменшення періоду погашення кредиторської заборгованостей на 39 днів. 

Зростання собівартості від продажу фармацевтичної продукції вплинуло на 

збільшення оборотності активів на 0,058. Позитивною тенденцією 

господарської діяльності ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» є 

зростання оборотності чистих активів на 0,026. У 2019 р., порівняно з 2017 р., 

відбулося збільшення оборотності товарно-матеріальних запасів на 0,295, що 

позитивно позначилося на зменшенні періоду обороту товарно-матеріальних 
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запасів на 20 днів. Також, слід відзначити, що протягом 2017-2019 рр. 

відбулося збільшення тривалості операційного та фінансового циклу на 24 та 

62 дні. 

3. Оцінка показників рентабельності в ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 – Аналіз показників рентабельності в ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2017-2019 рр. (%) 

Показники 

Роки Відхилення 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

2019 / 

2017 

Рентабельність 

активів 
11,104 13,113 16,186 +2,009 +3,073 +5,082 

Рентабельність 

власного капіталу 
14,03 17,472 25,956 +3,442 +8,484 +11,926 

Рентабельність 

продажу 
12,911 17,936 25,106 +5,025 +7,17 +12,195 

Рентабельність 

чистих активів 
12,447 14,306 17,464 +1,859 +3,158 +5,017 

Рентабельність 

оборотних активів 
15,268 25,668 37,425 +10,4 +11,757 +22,157 

 

Отже, протягом 2017-2019 рр. відбулося зростання рентабельності 

активів на 5,082%; рентабельності власного капіталу на 11,926%; 

рентабельності продажу на 12,195%; рентабельності чистих активів на 

5,017%;рентабельності оборотних активів на 22,157% – це сталося у зв’язку 

із збільшенням величини чистого прибутку підприємства (протягом 2017-

2019 рр. відбулося зростання чистого прибутку ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» на 267518 тис. грн. або на 78,20%).  

 

2.3. Діагностика управління фінансової стратегії ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» 

 

Вагомим етапом розроблення фінансової стратегії підприємства є 

оцінка її ефективності. Така оцінка може бути основана на прогнозованих 

розрахунках різних фінансових показників, а також на основі прогнозу 
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динаміки нефінансових результатів реалізації розробленої стратегії, таких як 

зростання ділової репутації підприємства, підвищення рівня управління 

фінансовою діяльністю його структурних підрозділів тощо.  

На основі вище проведеного аналізу фінансового стану підприємства 

визначимо тип поточної фінансової стратегії ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 – Матриця фінансових стратегій ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» упродовж 2017-2019 рр.* 

Стадія 

фінансового 

розвитку 

Гальмування  Стабілізація  Зростання  

РФД < 0 РФД → 0 РФД > 0 

РГД > 0 

2018 р. 

 

 

 

2019 р. 

 

 

 

 

 

 

2017 р. 

 

РГД → 0 

   

РГД < 0 

   

*Примітки: РГД – результат господарської діяльності (брутто-

результат експлуатації інвестицій – зміни фінансово-експлуатаційних потреб 

– виробничі інвестиції + звичайний продаж майна); 

РФД – результат фінансової діяльності (зміни позикових коштів –  

відсотки, вартість фінансування – податок на прибуток – дивіденди + інші 

доходи і витрати фінансової діяльності); 

РФГД (результат фінансово-господарської діяльності) = РГД + РФД 

[18, с. 35]. 

1. Батько 

сімейства 

РФГД → 0 

4. Рантьє 

РФГД > 0 

6. Материнське 
товариство  

РФГД >> 0 

7.Епізодични

й дефіцит 

РФГД < 0 

2.Стійка 

рівновага 

РФГД → 0 

5.Атака 

РФГД > 0 

9.Кризовий 

стан 

РФГД << 0 

8.Дилема 

РФГД < 0 

3.Хитка 

рівновага 

РФГД → 0 
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Згідно з наведеними в табл. 2.12 результатами, ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця» у 2017 та 2019 роках знаходилося в квадраті 4 матриці 

Франшона і Романе, якому відповідає тип фінансової стратегії «рантьє», який 

свідчить про те, що підприємство знаходиться в зоні успіху, оскільки розмір 

його господарсько-фінансової діяльності є позитивним. Це було досягнуто 

завдяки значному обсягу доданої вартості та інших доходів, отриманих ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» у 2017 році, а також незначним обсягом 

фінансових витрат та зменшенню позикового капіталу, що забезпечило 

результат фінансової діяльності близький до 0. Фінансова стратегія «рантьє» 

характеризується наявністю достатньої кількості ресурсів для реалізації 

інвестиційних проектів та розвитку виробництва.  

При використанні позикових коштів можливе придбання нового 

обладнання та впровадження інновацій. Проте у 2018 році підприємство 

перемістилося до квадрату 1 «батько сімейства», насамперед, через значне 

підвищення фінансових витрат підприємства ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» разом із деяким зниження брутто-результатів від експлуатації 

інвестицій. Дана фінансова стратегія характеризується нижчими за можливі 

темпами зростання виробництва, проте, наявністю резервів для покращення 

ситуації при більш ефективному використання ресурсів. 

У підприємства спостерігається приплив коштів від господарської 

діяльності, тобто воно має стабільний прибуток, але цей прибуток йде на 

виплату поточних зобов’язань за кредитами. ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» у 2019 році повернулося до квадрату 4 «рантьє», в першу чергу, 

завдяки значному зниженню фінансових витрат і зниженню сум повергнення 

позикових коштів. Також на це вплинуло значне збільшення доданої 

вартості, зміна фінансово-експлуатаційних потреб та збільшення інших 

доходів підприємства. Тобто ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» знову 

має достатній запас коштів, які воно може вкласти у власне виробництво, 

проте, на даний момент, надає товарні кредити своїм партнерам за рахунок 

них. Динаміка показників за останні роки, дає змогу прогнозувати, що у 
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наступному році підприємство залишиться в тому ж квадраті. Проте воно 

може переміститися до квадрату 6 у випадку, якщо будуть залучені додаткові 

позикові кошти, або підприємство інвестує наявні ліквідні засоби в капітал 

інших підприємств, що принесе дохід у майбутньому періоді.  

Таким чином, використання запропонованої матриці фінансової 

стратегії дасть змогу керівництву підприємства ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» приймати об’єктивні рішення щодо комплексного використання 

всіх фінансових ресурсів, спрямованих на досягнення мети фінансової 

стратегії. 

Розробимо фінансові стратегії для різних товарних груп ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 – Фінансові стратегії для різних товарних груп ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» 

Асортиментні групи 

товарів 

Рекомендована 
фінансова 

стратегія 

Підстава щодо вибору Шляхи реалізації 

Тверді лікарські 

форми (таблетки, 

вкриті оболонкою, 

капсули) 

Стратегія 

інноваційного 

товару 

Орієнтована на досягнення 

довгострокових ринкових 

цілей підприємства, 

забезпечення його 

конкурентних позицій з 

урахуванням потенціалу 

підприємства та чинників 

бізнес-середовища. 

Розроблення фінансової стратегії 

інноваційних товарів з погляду 

врахування внутрішніх умов 

розвитку підприємства має 

відбуватися в нерозривному 

зв’язку з його 

загальноекономічною стратегією, 

її основними складовими 

(інвестиційною, інноваційною, 

виробничою, збутовою, ціновою 
та іншими стратегіями). 

Розчини для ін'єкцій в 

ампулах 

Стратегія 

варіації 

Варіація товару за рахунок 

поліпшення його 

властивостей робить товар 

більш уніфікованим, 

комплексним і зручним. 

Завдяки варіації товару фірма 

формує імідж фірми-новатора, що 

дозволяє їй розширити сферу 

своєї діяльності на ринку, 

завоювати сегменти на нових 

ринках. 

Краплі (стерильні та 

нестерильні) 

М'які лікарські форми 

(мазі, креми, гелі, 

шампуні, розчини для 

зовнішнього 

застосування) 

Стерильні порошки 

для приготування 

розчинів для ін'єкцій Стратегія 
елімінації 

товару 

Полягає у виділенні таких 

товарів, які виглядають 

сумнівними з точки зору 

подальшої привабливості 
для ринку, що є основою 

для ухвалення рішень 

щодо подальшої долі 

товарів: залишати їх у 

товарній номенклатурі 

Виявлення «старіючих» товарів, 

розробка заходів для 

функціонування фірми в умовах 

стадії спаду, вилучення товару 
(товарів) з номенклатури і 

продовження діяльності з 

асортиментом, який залишився, 

зняття товару з ринку 
Інфузійні розчини 
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Отже, визначимо основні складові ефективності діяльності ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця»: висока конкурентоспроможність, 

платоспроможність, фінансова стабільність та стійкість, прибутковість та 

інвестиційна привабливість досягаються шляхом здійснення ефективного 

фінансового управління. Неодмінною передумовою забезпечення 

стратегічних можливостей фінансового розвитку підприємства сьогодні 

виступає його фінансова стратегія, що займає ключове положення у системі 

корпоративного управління. Збалансованість корпоративних інтересів у 

системі корпоративного управління в цілому та між її важливими складовими 

зокрема і є головною запорукою успіху ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця».  

Також доцільно відзначити, що фінансове планування сприяє 

запобіганню понаднормативних і понадпланових витрат товарно-

матеріальних цінностей і фінансових ресурсів як за окремими видами 

заходів, так і по підприємству загалом. Проведення ефективного фінансового 

плануванню сприятиме покращенню фінансового стану підприємства. Тому, 

фінансовий відділ ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» повинен 

визначити, які фінансові показники варто планувати і який планово-

нормативний рівень для цих показників встановити. 

У табл. 2.14 наведемо особливості підвищення ефективності 

формування фінансової стратегії в ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 

Таблиця 2.14 – Механізм підвищення ефективності формування 

фінансової стратегії в ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 

Показники Виконавець Підписує Документ Терміни 

1 2 3 4 5 

Затвердження фінансової стратегії 
фінансовий 

директор 
директор 

Фінансова 

стратегія 

1 раз на 3 

роки 

Перегляд нормативів 
фінансовий 

аналітик 
директор 

Аналітична 

записка 

1 раз на 

рік 

Планування бюджетів 
фінансовий 

аналітик 
директор 

Операційні 

бюджети 

1 раз на 

рік 

Контроль виконання показників:     

коефіцієнт покриття 
фінансовий 

аналітик 

фінансовий 

директор 

Аналітична 

записка 

1 раз на 

півріччя 
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Продовження табл. 2.14 

1 2 3 4 5 

коефіцієнт абсолютної ліквідності 
фінансовий 

аналітик 

фінансовий 

директор 

Аналітична 

записка 

1 раз на 

місяць 

коефіцієнт автономії 
фінансовий 

аналітик 

фінансовий 

директор 

Аналітична 

записка 

1 раз на 

півріччя 

коефіцієнт фінансування 
фінансовий 

аналітик 

фінансовий 

директор 

Аналітична 

записка 

1 раз на 

півріччя 

коефіцієнт рентабельності активів 
фінансовий 

аналітик 

фінансовий 

директор 

Аналітична 

записка 

1 раз на 

півріччя 

коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу 

фінансовий 

аналітик 

фінансовий 

директор 

Аналітична 

записка 

1 раз на 

півріччя 

коефіцієнт рентабельності 

діяльності 

фінансовий 

аналітик 

фінансовий 

директор 

Аналітична 

записка 

1 раз на 

півріччя 

 

Отже, якщо встановити бажаний рівень фінансових показників (тобто 

розробити фінансову стратегію), складати бюджети з урахуванням 

необхідного рівня цих показників, і взяти показники на контроль (тобто 

залучити систему фінансового планування) – через рік ми отримаємо більш 

високий рівень фінансової стійкості, і як наслідок – менший ризик 

банкрутства. На нашу думку, основною умовою підвищення рівня 

ефективності формування фінансової стратегії забезпечення позитивного 

чистого грошового потоку. На практиці можливості істотного збільшення 

об’єму власних фінансових ресурсів, в умовах кризового розвитку, обмежені. 

Тому основним напрямом забезпечення досягнення точки фінансової 

рівноваги підприємством в кризових умовах є скорочення об’єму 

споживання фінансових ресурсів.  

Підсумовуючи вище проведені заходи щодо підвищення ефективності 

фінансової стратегії ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», варто 

відзначити, що забезпечення достатніми обсягами фінансових ресурсів є 

однією з найважливіших умов досягнення мети та завдань, передбачених 

фінансовою стратегією підприємства. У роботі визначено шляхи досягнення 

відповідних цілей фінансової політики ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця», яка охоплює такі види політики як: управління структурою 

капіталу, цінову, податкову, управління доходами, управління витратами, 
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управління формуванням і використанням прибутку, дивідендну, 

інвестиційну та ін. 

 

2.4. Оцінка фінансової стійкості ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» 

 

При керуванні різними аспектами діяльності компанії ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» найбільш складною і відповідальною 

ланкою є процес розробки комплексної системи управління капіталом 

організації. Основне завдання при управління капіталом полягає у 

формуванні та підтримці його оптимальної структури, яка зможе найбільш 

повно задовольнити стратегічні цілі підприємства. Тому проведемо 

розрахунок фінансового левериджу у структурі капіталу (рис. 2.4), 

використовуючи формулу (2.8).   

Фінансовий леверидж у структурі капіталу (ФЛК): 

 

                                            

ЗК
ФЛК

ВК


                                             (2.8) 

 

де ФЛК – це фінансовий леверидж у структурі капіталу; 

ЗК – залучений капітал; 

ВК – власний капітал [24, с. 53]. 

 

Рисунок 2.5. – Динаміка зміни фінансового левериджу у структурі 

капіталу ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 
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Отже, варто відзначити, що протягом 2017-2019 рр. розрахований 

показник фінансового левериджу для ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» зростає, що пов’язано із скороченням власного капіталу та 

збільшенням залученого капіталу на досліджуваному підприємстві. Як 

показують розрахунки фінансового левериджу у структурі капіталу ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця», у період 2017-2019 рр. досліджуване 

підприємство відчувало нестачу загальної суми джерел фінансування своїх 

активів та запасів, що негативно впливало на формування економічної 

стійкості. 

Оскільки компанія є акціонерним товариством і її акції обертаються на 

фондовому ринку, розрахуємо вартість власного капіталу за методом СAPM: 

Сapital Asset Priсing Mоdel. Шляхом розрахунку стандартизованих 

коефіцієнтів регресії (бета-коефіцієнтів) визначено значущість впливу 

факторів на конкурентоспроможність підприємства (Додаток Д). Проведемо 

розрахунок САРМ (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 – Розрахунок вартості власного капіталу ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» за методом СAPM 

Показник 2017 2018 2019 

1. Очікувана рентабельність інвестицій, % 10 15 20 

2. Середнє квадратичне (стандартне) відхилення (∆А) 

рентабельності інвестицій, % 
8 12 16 

3. Коефіцієнт кореляції K(RA; RM) між нормою дохідності 

планових інвестицій та середньою нормою дохідності по ринку в 

цілому 

0,7 0,9 0,8 

4. Середньоквадратичне відхилення (∆M) рентабельності 

інвестицій по ринку в цілому, % 
7 7 7 

5. Бета-коефіцієнт 0,8 1,5 2,3 

6. Середня дохідність диверсифікованого портфеля інвестицій 

(RM), % 
10 10 10 

7. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів (і), % 9 9 9 

  

Розрахунок: 

А. САРМ 2017 = 9 + (10 – 9) · 0,8 = 8,0. 

Б. САРМ 2018 = 9 + (10 – 9) · 1,5 = 15,0. 

В. САРМ 2019 = 9 + (10 – 9) · 2,3 = 23,0. 
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Однією з найважливіших характеристик фінансового стану 

підприємства є його фінансова стійкість. У табл. 2.16 наведено результати 

всебічного аналізу показників фінансової стійкості ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця». 

Таблиця 2.16 – Аналіз показників фінансової стійкості та 

платоспроможності в ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2017-

2019 рр. 

Показники 

Роки Відхилення 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

2019/ 

2017 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності 

(автономії) 

0,791 0,72 0,51 -0,071 -0,21 -0,281 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
1,264 1,39 1,961 +0,126 +0,571 +0,697 

Коефіцієнт 

заборгованості 
0,209 0,28 0,49 +0,071 +0,210 +0,281 

Відношення 

довгострокових 

кредитів до 

капіталізації 

0,113 0,23 0,444 +0,117 +0,214 +0,331 

Відношення 

довгострокових 

кредитів до власного 

капіталу 

0,127 0,299 0,798 +0,172 +0,499 +0,671 

Відношення 

заборгованості до 

власного капіталу 

0,264 0,39 0,961 +0,126 +0,571 +0,697 

 

Отже, протягом 2017-2019 рр. відбулося зменшення коефіцієнта 

автономії на 0,281, що пов’язано із зменшенням власного капіталу 

підприємства. Скорочення поточних зобов’язань підприємства вплинуло на 

збільшення коефіцієнта залежності та коефіцієнта заборгованості 

підприємства. Негативним моментом у діяльності підприємства є зростання 

відношення довгострокових кредитів до капіталізації на 0,331; відношення 

довгострокових кредитів до власного капіталу на 0,671 та відношення 

заборгованості до власного капіталу на 0,697. 
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ВИСНОВКИ  ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

Отже, за результатами проведеного дослідження варто зробити 

відповідні висновки: 

Надано характеристику господарської діяльності ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця». ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 

– українська фармацевтична компанія. Станом на 2017-2019 рр. «Дарниця» 

разом з «Фармак» та «Артеріум» входила у трійку лідерів фармацевтичних 

підприємств України за об'ємом виручки у грошовому еквіваленті. 

Відповідно до проведеного SWОT-аналізу та дослідження діяльності ПрАТ 

«Дарниця» на ринку продажу фармацевтичних препаратів, можна сказати, 

що менеджерами компанії використовуються окремі комплекси (групи 

взаємозалежних методів і засобів) маркетингової діяльності (розробка й 

виробництво фармацевтичних препаратів, виходячи з вивчення попиту й 

кон’юнктури ринку, аналіз цін конкурентів, організація збуту, реклама і 

стимулювання збуту тощо).  

Проведено аналіз фінансово-господарського стану ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця». Так, упродовж 2017-2019 рр. зростання 

фінансових ресурсів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» відбулося у 

зв’язку із збільшенням довгострокових зобов’язань та забезпечень на 

1094332 тис. грн. або на 352,83%. Негативним моментом у діяльності 

підприємства було скорочення власного капіталу ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця» на 678384 тис грн або на 27,82%. У 2019 р., порівняно з 

2017 р., спостерігаємо зростання чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на 782425 

тис. грн. або на 30,93%. Також упродовж 2017-2019 рр. відбулося зростання 

собівартості реалізованої продукції на 204966 тис. грн. або на 17,50%, що 

вплинуло на зростання валового прибутку підприємства на 577459 тис. грн. 

або на 42,51%. Варто відзначити, що у 2017-2019 рр. ПрАТ «Фармацевтична 
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фірма «Дарниця» вело прибуткову діяльність (чистий прибуток склав 342111 

тис. грн. у 2017 р., 469638 тис. грн. у 2018 р. та 609629 тис. грн. у 2019 р.). 

Здійснено діагностику управління фінансової стратегії ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця». У підприємства спостерігається приплив 

коштів від господарської діяльності, тобто воно має стабільний прибуток, але 

цей прибуток йде на виплату поточних зобов’язань за кредитами. ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» у 2019 році повернулося до квадрату 4 

«рантьє», в першу чергу, завдяки значному зниженню фінансових витрат і 

зниженню сум повергнення позикових коштів. Також на це вплинуло значне 

збільшення доданої вартості, зміна фінансово-експлуатаційних потреб та 

збільшення інших доходів підприємства. Тобто ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» знову має достатній запас коштів, які воно може вкласти у власне 

виробництво, проте, на даний момент, надає товарні кредити своїм 

партнерам за рахунок них. Динаміка показників за останні роки, дає змогу 

прогнозувати, що у наступному році підприємство залишиться в тому ж 

квадраті. Проте воно може переміститися до квадрату 6 у випадку, якщо 

будуть залучені додаткові позикові кошти, або підприємство інвестує наявні 

ліквідні засоби в капітал інших підприємств, що принесе дохід у 

майбутньому періоді.  

Оцінено фінансову стійкість ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 

Так, протягом 2017-2019 рр. відбулося зменшення коефіцієнта автономії на 

0,281, що пов’язано із зменшенням власного капіталу підприємства. 

Скорочення поточних зобов’язань підприємства вплинуло на збільшення 

коефіцієнта залежності та коефіцієнта заборгованості підприємства. 

Негативним моментом у діяльності підприємства є зростання відношення 

довгострокових кредитів до капіталізації на 0,331; відношення 

довгострокових кредитів до власного капіталу на 0,671 та відношення 

заборгованості до власного капіталу на 0,697. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, за результатами проведеного дослідження варто зробити 

відповідні висновки: 

1) Визначено теоретичні засади управління фінансовою стратегією 

підприємств. Фінансова стратегія підприємства – це сукупність заходів щодо 

ефективного управління процесами залучення, розподілу та використання 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, спрямованих на таку 

організацію фінансових відносин підприємства з контрагентами, яка дозволяє 

досягти встановлених цілей, насамперед – забезпечення зростання його 

ринкової вартості. Основним завданням механізму управління фінансовою 

стійкістю є забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, оцінка 

ступеня його залежності від чинників зовнішнього впливу, з’ясування 

причини можливої втрати стійкості та своєчасного реагування підприємства 

на фактори, що порушують його діяльність.  

2) Досліджено методологічні основи моделей управління стратегією 

підприємства. Проведений аналіз розробки стратегії дозволяє сформулювати 

узагальнене уявлення про процес формування та реалізації стратегії. 

Формування стратегії – це мисленно-аналітичний, що динамічно 

розвивається, колективно-груповий процес осмислення і передбачення 

зростання фірми (підприємства), його інтеграція і кореляція відповідно до 

вимог зовнішнього середовища (зовнішнього оточення). 

3) Обґрунтовано функції та методи управління фінансовою стратегією 

підприємства. Фінансова стратегія виконує подвійну функцію, з одного боку 

– виконує роль елемента фінансового механізму, а з іншого – визначає її 

зміст і взаємодія елементів, що підкреслює її важливість і значення. Так, 

основною умовою стабільності підприємства в ринковій економіці є його 

фінансова стійкість. Механізм управління фінансовою стійкістю ґрунтується 

на спільному аналізі всіх напрямів діяльності та фінансово-фінансовому стані 

підприємства, беручи до уваги особливості його діяльності, а також 
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постійному контролі зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на фінансову 

стійкість підприємства. 

4) Проведено дослідження матриці фінансової рівноваги як інструмент 

оцінки процесу управління фінансовою стратегією підприємства. Так, в 

основу методології вибору видів стратегії підприємства пропонується 

покласти «матричний підхід». Побудову матриць стратегічного вибору видів 

фінансової стратегії вітчизняних підприємств доцільно здійснювати на основі 

комбінування семи основних факторів. Саме комбінування окремих факторів 

покладено в основу розробки шести матриць вибору видів фінансової 

стратегії, що пропонуються до використання на вітчизняних підприємствах. 

5) Надано характеристику господарської діяльності ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця». ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 

– українська фармацевтична компанія. Станом на 2017-2019 рр. «Дарниця» 

разом з «Фармак» та «Артеріум» входила у трійку лідерів фармацевтичних 

підприємств України за об'ємом виручки у грошовому еквіваленті. 

Відповідно до проведеного SWОT-аналізу та дослідження діяльності ПрАТ 

«Дарниця» на ринку продажу фармацевтичних препаратів, можна сказати, 

що менеджерами компанії використовуються окремі комплекси (групи 

взаємозалежних методів і засобів) маркетингової діяльності (розробка й 

виробництво фармацевтичних препаратів, виходячи з вивчення попиту й 

кон’юнктури ринку, аналіз цін конкурентів, організація збуту, реклама і 

стимулювання збуту тощо).  

6) Проведено аналіз фінансово-господарського стану ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця». Так, упродовж 2017-2019 рр. зростання 

фінансових ресурсів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» відбулося у 

зв’язку із збільшенням довгострокових зобов’язань та забезпечень на 

1094332 тис. грн. або на 352,83%. Негативним моментом у діяльності 

підприємства було скорочення власного капіталу ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця» на 678384 тис грн або на 27,82%. У 2019 р., порівняно з 

2017 р., спостерігаємо зростання чистого доходу від реалізації продукції 
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(товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на 782425 

тис. грн. або на 30,93%. Також упродовж 2017-2019 рр. відбулося зростання 

собівартості реалізованої продукції на 204966 тис. грн. або на 17,50%, що 

вплинуло на зростання валового прибутку підприємства на 577459 тис. грн. 

або на 42,51%. Варто відзначити, що у 2017-2019 рр. ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця» вело прибуткову діяльність (чистий прибуток склав 342111 

тис. грн. у 2017 р., 469638 тис. грн. у 2018 р. та 609629 тис. грн. у 2019 р.). 

7) Здійснено діагностику управління фінансової стратегії ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця». У підприємства спостерігається приплив 

коштів від господарської діяльності, тобто воно має стабільний прибуток, але 

цей прибуток йде на виплату поточних зобов’язань за кредитами. ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» у 2019 році повернулося до квадрату 4 

«рантьє», в першу чергу, завдяки значному зниженню фінансових витрат і 

зниженню сум повергнення позикових коштів. Також на це вплинуло значне 

збільшення доданої вартості, зміна фінансово-експлуатаційних потреб та 

збільшення інших доходів підприємства. Тобто ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» знову має достатній запас коштів, які воно може вкласти у власне 

виробництво, проте, на даний момент, надає товарні кредити своїм 

партнерам за рахунок них. Динаміка показників за останні роки, дає змогу 

прогнозувати, що у наступному році підприємство залишиться в тому ж 

квадраті. Проте воно може переміститися до квадрату 6 у випадку, якщо 

будуть залучені додаткові позикові кошти, або підприємство інвестує наявні 

ліквідні засоби в капітал інших підприємств, що принесе дохід у 

майбутньому періоді.  

8) Оцінено фінансову стійкість ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця». Так, протягом 2017-2019 рр. відбулося зменшення коефіцієнта 

автономії на 0,281, що пов’язано із зменшенням власного капіталу 

підприємства. Скорочення поточних зобов’язань підприємства вплинуло на 

збільшення коефіцієнта залежності та коефіцієнта заборгованості 

підприємства. Негативним моментом у діяльності підприємства є зростання 
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відношення довгострокових кредитів до капіталізації на 0,331; відношення 

довгострокових кредитів до власного капіталу на 0,671 та відношення 

заборгованості до власного капіталу на 0,697. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

 

Риcунок А.1. – Рoзпізнавання cильних і cлабких cтoрін ПрАТ «Дарниця» 

 

Слабкі сторони: 

- Зменшення ринкової частки. 

- Недостатній рівень 

кваліфікації персоналу. 

- Відсутність чіткої системи 

оплати праці. 

- Низький рівень автоматизації. 

- Низький рівень системи 

керування товарними запасами. 

- Недостатня ефективна робота 

з клієнтами. 

Стосовно: 

- Намірів підприємства не 

тільки зберегти рівень продажу, 

але й збільшити його обсяг. 

- Втрачених продаж, кількості 

постійних клієнтів. 

- Вартісно-часових витрат. 

- Результатів фінансово-

господарської діяльності. 

- Сумарних витрат, 

спрямованих на утримання 

запасів, і кількості втрачених 

продаж. 

- Контролю своєчасного 

погашення дебіторської 

заборгованості. 

Сильні сторони: 

- Досвід роботи на ринку. 

- Широкий, глибокий та 

диверсифікований товарний 

асортимент, зокрема наявність 

ексклюзивних оригінальних 

препаратів. 

- Довгострокові контракти з 

виробниками, зокрема 

іноземними. 

- Відсутність роздрібної 

аптечної мережі. 

- Значна кількість постійних 

клієнтів. 

- Широкий радіус 

обслуговування. 

- Наявність електронної пошти, 

зв’язок через Web-вузли. 

Стосовно: 

- Позитивного іміджу, 

доброзичливого і партнерського 

ставлення до фірми. 

- Формування оптимального 

асортименту доступних за ціною 

для різних категорій споживачів 

лікарських засобів, повернення 

уваги нових клієнтів. 

- Тривалих взаємозв’язків. 

- Уникнення конфлікту 

інтересів між підрозділами фірми, 

а також конкуренції щодо 

власних клієнтів. 

- Збільшення ринкової частки. 

- Підвищення регіональної 

активності. 

- Можливості накопичення. 
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Продовження додатку А 

 

 

Риcунок А.2. – Рoзпізнавання мoжливocтей та загрoз зoвнішньoгo 

cередoвища ПрАТ «Дарниця» 

 

 

  

Загрози: 

- Низька купівельна 

спроможність населення. 

- Нестача обігових коштів у 

лікувально-профілактичних заходах. 

- Недобросовісна частина аптек 

стосовно оплати. 

- Збільшення кількості суб’єктів 

оптового ринку. 

- Жорстке державне регулювання 

цін стосовно великого переліку 

препаратів. 

- Мінімізація аптеками товарних 

запасів. 

- Недосконалість податкового 

законодавства. 

Стосовно: 

- Асортиментної політики 

можливих покупців 

фармацевтичної продукції. 

- Росту дебіторської 

заборгованості, несвоєчасного 

погашення кредиторської 

заборгованості. 

- Загострення конкуренції. 

- Різкого зниження 

рентабельності фармацевтичної 

фірми. 

- Підвищення транспортних 

витрат. 

- Цивілізованого розвитку 

фармацевтичного бізнесу. 

Можливості: 

- Зниження вартості 

фармацевтичної продукції. 

- Розвиток систем 

автоматизованого обліку 

фармацевтичного товару. 

- Низька концентрація фірм. 

- Організація тендерів. 

- Збільшення кількості аптек. 

- Розвиток ринку виготовлення 

та продажу фармацевтичної 

продукції. 

- Зростання ролі людського 

фактора. 

Стосовно: 

- Автоматизація управління 

підприємством. 

- Автоматизація складських 

операцій. 

- Збільшення ринкової частки. 

- Участі в соціально значущих 

проектах. 

- Навчання персоналу. 

- Якісного та ефективного 

обслуговування клієнтів. 
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Додаток Б 

Код за ЄДРПОУ емітента: 00481212 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 

Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018 

Річна фінансова звітність емітента 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 

2019 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА 

ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 

за ЄДРПОУ 00481212 

Територія  за КОАТУУ 8036300000 

Організаційно-правова форма 

господарювання 

230 за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності 21.20 за КВЕД 21.20 

Середня кількість працівників 1010  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вулиця Бориспільська, 13, 

місто Київ, Дарницький р-н, 

02093, Україна, 0(44) 566-68-

78 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 р. 

Актив Код рядка На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату переходу на 

міжнародні стандарти 

фінансової звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 70383 62303 0 

первісна вартість 1001 105018 113916 0 

накопичена амортизація 1002 34635 51613 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 564657 608214 0 

первісна вартість 1011 1246413 1365337 0 

знос 1012 681756 757123 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 4080 4014 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі 

в капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

301825 

 

1350137 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 765 765 0 

Довгострокова дебіторська 1040 30 8 0 
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заборгованість 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих 

страхових резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 941740 2025441 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 538043 532345 0 

Виробничі запаси 1101 265792 311116 0 

Незавершене виробництво 1102 35496 48588 0 

Готова продукція 1103 236541 172460 0 

Товари 1104 214 181 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1125 597492 989784 0 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

36339 

 

54573 

 

0 

з бюджетом 1135 17862 23142 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 1527 1320 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

1155 147963 130966 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 690649 111517 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 106974 212429 0 

Готівка 1166 7 6 0 

Рахунки в банках 1167 106967 212423 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових 

резервах 

1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових 

зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах 

належних виплат 

1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2314 314 0 

Усього за розділом II 1195 2139163 2056390 0 

III. Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 3080903 4081831 0 

 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного 

На кінець 

звітного 

На дату переходу на 

міжнародні стандарти 
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періоду періоду фінансової звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 179528 179528 0 

Внески до незареєстрованого 

статутного капіталу 

1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 50493 79875 0 

Додатковий капітал 1410 1012216 1012216 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 84883 84883 0 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

1420 1111260 1580898 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 2438380 2937400 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 8410 9035 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 301747 870669 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат 

персоналу 

1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; 

(на початок звітного періоду) 

1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних 

виплат; (на початок звітного періоду) 

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на 

початок звітного періоду) 

1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок 

звітного періоду) 

1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 310157 879704 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська 

заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 195810 88530 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 21998 16080 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 15230 6338 0 

за розрахунками зі страхування 1625 849 1136 0 
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за розрахунками з оплати праці 1630 1625 7562 0 

за одержаними авансами 1635 1684 6078 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 39025 47005 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 

1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 71375 98336 0 

Усього за розділом IІІ 1695 332366 264727 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів 
недержавного пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 3080903 4081831 0 

 

   КОДИ 

  Дата(рік, 

місяць, 

число) 

2019 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦЕВТИЧНА 

ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 

за ЄДРПОУ 00481212 

 (найменування)   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2018 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

2000 3002135 2529678 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

2050 ( 1412326 ) ( 1171352 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: прибуток 2090 1589809 1358326 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 27201 14663 
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Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 

2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 282890 ) ( 213208 ) 

Витрати на збут 2150 ( 632722 ) ( 517341 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 162944 ) ( 315839 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 

2190 538454 326601 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 21354 26415 

Інші фінансові доходи 2220 44050 23595 

Інші доходи 2240 38341 54337 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 67988 ) ( 7916 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 72 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 574211 422960 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -104573 -80849 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 469638 342111 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 

2415 29382 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 29382 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 29382 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 499020 342111 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1253479 1083329 

Витрати на оплату праці 2505 318109 235700 

Відрахування на соціальні заходи 2510 58809 45035 

Амортизація 2515 101899 91280 

Інші операційні витрати 2520 739772 784574 

Разом 2550 2472068 2239918 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 561024 561024 

Скоригована середньорічна кількість простих 

акцій 

2605 561024 561024 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 837.11 609.8 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 

2615 837.11 609.8 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
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Додаток В 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Значущість впливу факторів (бета-коефіцієнти) економічної моделі 

конкурентоспроможності сектору продажу фармацевтичної продукції в 

Україні 

Група Показник 
β- 

коефіцієнт 

Фінансово-

економічні 

фактори 

1. Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,283 

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,116 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,072 

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,060 

Організаційні 

фактори 

5. Частка витрат на збут, долі од. 0,168 

6.Коефіцієнт стійкості економічного зростання 0,243 

7. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,327 

8. Фондовіддача, грн/грн 0,019 

Виробничо-

технологічні 

фактори 

9. Показник Бівера, долі од 0,077 

10. Забезпеченість запасами лікарських препаратів, млрд т 0,107 

11. Обсяг реалізованої продукції, млрд грн 0,174 

12. Сума активів підприємства, млрд грн 0,215 

Кадрові 

фактори 
13. Середня заробітна плата, тис. грн 0,208 

14. Обсяг реалізації продукції на 1 грн зарплати, тис.грн/грн 0,009 

Екологічні 

фактори 

15. Шкідливі викиди, т/тис.т 0,190 

16. Витрати на охорону навколишнього середовища, грн/т 0,066 

Фактори 

зовнішнього 

оточення 

17. Податкоємність продукції(без урахування ПДВ), грн/грн 0,099 

18. Коефіцієнт економічних санкцій, долі од. 0,105 

19. Коефіцієнт цільового фінансування, долі од. 0,187 

20. Співвідношення амортизації до вартості основних 

засобів, грн/грн 0,044 

21. Частка підприємства на ринку продукції (галузевому 

ринку), долі од. 0,209 

22. Частка підприємства за експортом на ринку, долі од. 0,299 

 


