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 Актуальність даної теми полягає в тому, що багато вітчизняних 

підприємств, здійснюючи свою діяльність в умовах ринкової економіки, 

зіштовхнулися з рядом проблем, що пов’язані з погіршенням фінансового 

стану та появою кризових явищ фінансово-економічного характеру. 

 мета: розробка пропозицій та рекомендацій з удосконалення 

політики управління використанням та розподілом прибутку підприємства на 

основі дослідження теоретичних та практичних аспектів управління та 

аналізу прибутку підприємства. 

 

 



ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ  
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ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПЛАЗМАТЕК» 

Показник 

Значення 

Абсолютна зміна Темп приросту, % 
2013 рік 2014 рік 

Коефіцієнт покриття 

(платоспроможності) 1,1 1,00 -0,1 -9,09   

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 0,87 0,84 -0,03 -3,45   

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,02 0,01 -0,01 -50,00   



АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПАТ «ПЛАЗМАТЕК» 

 

Коефіцієнт 2013 рік 2014 рік 
Абсолютне 

відхилення 

Темп 

приросту,% 

Коефіцієнт оборотності активів, оборотів 1,64 1,04 -0,61 -36,58 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості, оборотів 
5,08 2,75 2,33 -45,86 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості, оборотів 
6,71 3,61 -3,10 -46,19 

Строк погашення дебіторської заборгованості, 

днів 
71 131 60 84,50 

Строк погашення кредиторської 

заборгованості, днів 
54 100 46 85,18 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, 

оборотів 
7,69 5,30 -2,39 -31,07 

Коефіцієнт оборотності основних засобів 

(фондовіддача) , оборотів 
4,94 2,34 -2,60 52,63 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу, 

оборотів 
5,89 3,43 -2,46 -41,76 



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  

 

Показник 

Значення 
Абсолютне 

відхилення 

Темп 

приросту, 

% 

2013 

рік 

2014 

рік 

Рентабельність операційної діяльності 7,80 10,30 2,50 32,05 

Рентабельність звичайної діяльності 4,47 6,79 2,32 51,90 

Рентабельність господарської діяльності 3,86 5,72 1,86 48,19 

Коефіцієнт загальної рентабельності 14,55 21,51 6,96 47,83 

Коефіцієнт рентабельності активів 8,22 7,99 -0,23 -2,79 

Рентабельність власного капіталу 29,65 26,29 -3,36 -11,33 

Рентабельність залученого капіталу 11,37 11,47 0,10 0,87 

Рентабельність витрат 17,02 27,40 10,38 60,98 

Рентабельність продажу 5,03 7,72 2,69 53,47 



ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ 

Фактор Величина впливу 

Загальна зміна чистого прибутку, тис. грн. 39435,97 

у т. ч. за рахунок факторів:  

Власний капітал 14264,16 

Оборотність активів -2011,02 

Мультиплікатор капіталу -1408,23 

Чиста рентабельність 28591,06 



КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
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За товари, роботи та послуги не 
сплачені в строк 

За товари, роботи та послуги, строк 
сплати яких не настав 

За векселями отриманими 

За розрахунками з бюджетом 

За розрахунками з персоналом 



ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ ОБОРОТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

- контроль стану розрахунків; 

-  орієнтація на більшу кількість споживачів, для зменшення ризику несплати одним із них чи кількома; 

- уникання дебіторів із високим ступенем ризику 

- залучення установ, які стягують борги, за наявності документальних підтверджень; 



Дякую за увагу! 


