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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ХЕРСОНГАЗ»
У сучасних умовах господарювання аналіз власної фінансово-економічної
діяльності – чинник досягнення економічного успіху. А успіх, у свою чергу,
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залежить від результативності, тобто від ефективної діяльності, яка буде цілком
забезпечувати потреби споживачів, маневрувати між впливом зовнішніх
чинників та приносити дохід підприємству зі значним відсотком прибутку.
Підприємство як суб'єкт господарювання і особливий творчий тип економічної
поведінки є чинником досягнення економічного успіху [1].
Фінансова діяльність підприємства – це система, склад основних методів
та важелів, використання різних форм і методів для фінансового забезпечення
функціонування підприємства та досягнення поставлених цілей [3]. В свою
чергу чистий прибуток є ціллю кожного сучасного підприємства. Чим більший
його розмір, тим більше коштів буде направлено на формування фонду
споживання та фонду накопичення, а це в свою чергу впливає на фінансовоекономічний стан суб’єкта господарювання в майбутній перспективі[2].
Проаналізувавши

показники

динаміки

фінансових

результатів

АТ «Херсонгаз» за 2015-2017 рр., можна зробити наступний висновок: у 2016р.
чистий прибуток товариства складав 19921 тис. грн., що на 11509 тис. грн.
більше ніж у 2015р. А у 2017 простежується негативна тенденція скорочення
чистого прибутку на 39207 тис. грн., тобто прибуток є нульовим (-19286 тис.
грн.). Такі показники діяльності потребують негайного втручання. На кінець
2017р. майно підприємства збільшилось на 2548 тис. грн. У цілому така
тенденція являється позитивною характеристикою діяльності підприємства.
Рівень дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
оцінюється позитивно, бо свідчить про підвищення ефективності використання
капіталу, зменшення рівня «заморожених» коштів, а головне, що показники
дебіторської заборгованості підприємства не перевищують темп зміни доходів
від продажів.
Проведений вертикальний аналіз за 2017р. показав, що оборотні активи в
структурі балансу займають 18.2 %, а необоротні 81.8 %, це свідчить про те, що
на підприємстві відсутня тенденція прискорення оборотності всієї сукупності
активів підприємства, проте слід взяти до уваги специфіку діяльності
підприємства (оператор газорозподільної системи в області), так як частка
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необоротних активів у структурі активів висока, а вона перевищує 50%, то
товариство має «важку» структуру активів, що свідчить про чутливість
прибутку до зміни доходу від реалізації продукції.
Власний капітал підприємства у 2017р. зменшився порівняно з
попереднім на 13655 тис. грн. і свідчить про зменшення ефективності
діяльності підприємства. Підвищення суми довгострокових зобов’язань у
2016р. на 29946 тис. грн. порівняно з 2015р. є також позитивною тенденцією,
адже забезпечує короткострокову фінансову стабільність, здатність вчасно
відповідати за зобов’язаннями у поточному році. А в 2017р. простежується
незначне зниження на 5749 тис. грн., товариство скорочує рівень своїх
зобов’язань.
Вертикальний аналіз пасиву балансу демонструє, що у структурі власний
капітал складає 11.6 %, довгострокові зобов’язання і забезпечення – 54.7 %, а
поточні зобов’язання і забезпечення – 33.7 %. Це свідчить про те, що
функціонування підприємства неможливо без залучення довгострокових позик,
а заборгованість, що виникає внаслідок минулих подій і погашення якої,
призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні
вигоди.
Для АТ «Херсонгаз» коефіцієнт прибутковості протягом 2015 − 2016 рр.
підвищився. Це говорить про те, що після вирахування з одержаного прибутку
всіх витрат у 2016р. залишалося 6 коп. прибутку за одну гривню від продажу
товарів. А у 2017р. підприємство отримувало - 7 коп. прибутку за одну гривню
від продажу товарів, що є виразником погіршення фінансового стану
підприємства та є сигналом шукати шляхи покращення і виходу із існуючого
положення.
У 2017р. показник загальної рентабельності складає: – 0.04, що свідчить
про зменшення валового прибутку через зменшення реалізації по відношенню
до активів підприємства. Протягом періоду дослідження рентабельність активів
мала різнонаправлену тенденцію. Якщо в 2015р. АТ «Херсонгаз» отримало
2,4 копійки чистого прибутку на кожну вкладену гривню активів, то в 2016р.
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вже 5.4 копійки. Факторами такого підвищення є оптимізація структури
оборотних активів, і підвищення суми чистого прибутку.
Показники рентабельності знижуються у 2017 році, що свідчить про
неефективність використання власного капіталу, тобто низький рівень
прибутку було згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів.
Коефіцієнт фінансової стійкості у 2017р. склав 0.66, за нормативного
значення (0.7-0.9). Значення є наближеними до нижньої межі нормативу і
говорить про недостатню фінансову стійкість в довгостроковій перспективі.
Коефіцієнт автономії у 2017р. складає 0.11, тобто товариство здатне
профінансувати 11 % активів за рахунок власного капіталу. Низькі значення
показників (нормативне значення > (або =) 0.5) сигналізують про високий
рівень

ризиків

і

низьку

стійкість

підприємства

у

середньостроковій

перспективі.
Маневреність власного капіталу АТ «Херсонгаз» є низькою, складає: −
1.34. Значення знаходиться нижче нормативного протягом 2015-2017 років.
Від’ємне значення показника свідчить, що власні кошти, капітал, залучені на
довгостроковій основі, практично повністю залучаються у фінансування
необоротних активів. Тому для фінансування оборотних активів потрібно
звертатися до позичкових джерел фінансування. А це, у свою чергу, призводить
до зниження фінансової стійкості.
Нормативне

значення

коефіцієнту

фінансової

залежності

для

АТ «Херсонгаз» складає 1,67 − 2,5. У 2017р. на кожну гривню власних коштів
припадає 8.6 гривні фінансових ресурсів. Ця занадто висока залежність
свідчить про те, що рівень фінансових ризиків є значним і потрібні рішу дії
керівництва.
Таким

чином,

проаналізувавши

показники

фінансово-економічної

діяльності АТ «Херсонгаз», приходимо до висновку, що в цілому за роки
дослідження прослідковується тенденція спаду, погіршення усіх показників та
коефіцієнтів, що, в свою чергу, тягне за собою зменшення прибутку. Тому
першочерговим завданням є удосконалення стратегій розвитку АТ «Херсонгаз»
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та викоритання інноваційних шляхів покращення основних показників
фінансово-економічної діяльності та майнового стану підприємства в цілому.
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ВПЛИВ ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ
ЗІТКНЕННЯ У МЕЖАХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ НА
РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Соціально-економічному розвитку регіонів України на сучасному етапi
характернi процеси адаптацiї та вiдктиття iнших шляхiв i можливостей
розвитку. Протягом останнiх рокiв погiршення стану економiки регіонів
України пов’язане з припиненням переміщення вантажів через лінію зіткнення
у межах Донецької та Луганської областей. Починаючи з 2014 року з початком
воєнних дій cоціально-економічний розвиток Донецької та Луганської областей
різко погіршився. В березнi 2017 року офiцiйно припинено переміщення
вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Це
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