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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» 

 

Актуальність теми. Основною метою аналізу будь-

якого аспекту фінансово-господарської діяльності 

підприємства є виявлення негативних для його 

фінансового стану тенденцій. Результати аналізу 

фінансового стану є тим підґрунтям, на основі якого 

формується фінансова політика підприємства, 

розробляється сукупність заходів, відбираються відповідні 

фінансові механізми, необхідні для реалізації поставленої 

перед фінансовим менеджером мети. 

Особливостями фінансового забезпечення 

підприємств авіабудівної галузі в сучасних умовах є 

нестача фінансових ресурсів у багатьох підприємств, 

бар’єри доступу до зовнішніх ресурсів, недосконалість 

державної фінансової політики. 

Аналіз свідчить, що значна частина підприємств не 

має організованої системи сучасного фінансового 

менеджменту. Вихідними засадами виробничо-

фінансового управління для багатьох підприємств 

залишаються досягнуті в минулому показники. Акцентом 

аналітично-планової роботи є  виробничий процес, а 

фінансам відводиться допоміжна роль. 

Брак певних видів управлінської інформації також 

обмежує можливості використання підприємствами 

сучасного арсеналу методів та прийомів управління 

фінансами.  

Становлення ринкових відносин потребує розробки 

змістовної методології і методики фінансового аналізу з 

урахуванням особливостей вітчизняної економіки і 

міжнародного досвіду. 



 

 

Питання фінансового забезпечення та аналізу 

фінансового стану підприємства висвітлені у численних 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: 

О.М. Бандурки, М.Д. Білика, М.Г. Білухи, О.Є. Гудзь, О.О. 

Непочатенка, С.Ф. Покропивного А.М. Поддєрьогіна, 

Г.В. Савицької, П.А. Стецюка, Н.М. Ткаченка, А.В. Чупіса,  

Ю.С. Цал-Цалка та багатьох інших дослідників. Разом з 

тим залишається значна частина питань, які мало 

досліджені або мають дискусійний характер. 

У даній роботі проаналізовано фінансовий стан 

Державного підприємства “Харківський машинобудівний 

завод ”ФЕД” міста Харкова. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Кваліфікаційна робота виконана 

відповідно до науково-дослідної теми кафедри обліку та 

аудиту Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра 

Василенка “Формування напрямів та механізмів 

підвищення ефективності агропромислового виробництва 

в умовах глобалізації” (номер державної реєстрації 

0116U7411, 10.2016 р. – 10.2021 р.), де автор розробив 

пропозиції щодо покращення фінансового стану 

підприємства та вдосконалення його аналізу. 

Мета і завдання дослідження. Метою 

кваліфікаційної роботи є опрацювання практичних 

рекомендацій щодо  шляхів покращення фінансового стану 

підприємства та вдосконалення його аналізу. 

 Виходячи з мети, задачами кваліфікаційної роботи 

є:  

1) опрацювання теоретичних та методичних питань 

аналізу фінансової стану; 

2)  здійснення аналізу фінансового стану ДП “ХМЗ 

“ФЕД”;  



 

 

3) обґрунтування практичних рекомендацій щодо 

покращення фінансового стану підприємства та 

вдосконалення його аналізу. 

Об'єктом дослідження Об'єктом дослідження даної 

роботи  є процес підвищення ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства авіабудування. 

 Предметом дослідження є теоретичні, методичні та 

практичні аспекти аналізу  фінансового стану 

підприємства авіабудування. 

 Методика дослідження. Для розкриття сутності 

теми роботи використовувались методи дослідження: 

діалектичний, системний підходи, методи економічного  

аналізу, методи математичної статистики, теорії 

оптимальних рішень. 

 Інформаційною та правовою базою дослідження 

є законодавчі та нормативно-правові акти України, що 

регламентують порядок складання та подання фінансової 

звітності підприємства, офіційні статистичні матеріали, 

методичні рекомендації щодо написання дипломної 

магістерської роботи, наукові роботи та навчальні 

посібники українських дослідників, статті вітчизняних і 

зарубіжних учених з проблем удосконалення методики 

складання балансу та аналізу фінансового стану, матеріали 

бухгалтерського фінансового обліку, фінансова звітність 

ДП “ХМЗ “ФЕД” за  2016-2018 роки. 

Кваліфікаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

вирішення поставленого завдання, наукові положення, 

висновки і пропозиції, що виносяться на захист, одержані 

автором самостійно. 

Наукова новизна результатів кваліфікаційної 

роботи на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр», 

полягає в наступному:  



 

 

1. Удосконалено методичний підхід щодо аналізу 

фінансового стану, який заснований на поєднанні методів 

ретроспективного і перспективного аналізу, а також 

використанні комп’ютерних технологій, що сприятиме 

оптимізації аналітичних процедур та підвищенню 

ефективності діяльності. 

2. Удосконалено механізм підвищення ефективності 

виробничо-господарської діяльності підприємства, який 

ґрунтується на поєднанні заходів, пов’язаних з 

диверсифікацією виробництва і методів фінансової 

діяльності, що сприятиме досягненню підприємством 

конкурентних переваг на ринку. 

3. Набула подальшого розвитку методика 

прогнозування фінансового стану, заснована на оцінці 

майбутній платоспроможності, а саме можливості 

підприємства генерувати потоки грошових коштів. 

Апробація. Результати кваліфікаційної роботи 

оприлюднювалися на науково-практичних конференціях: 

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Основні напрями удосконалення 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах 

Євроінтеграції», Харків: ХНТУСГ, 2019.  

 2. Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 

присвячена 20-річчю з дня заснування кафедри обліку та 

аудиту ХНТУСГ, Харків: ХНТУСГ, 5 листопада 2019.  

 Публікації. Матеріали дослідження опубліковані у 

наукових статтях:  

       1.Бородінова А.Ю., Галіченко Т.В. Особливості 

оцінювання кредитоспроможності сільськогосподарських 

підприємств.  Вісник студентського наукового товариства 

навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту 

Харківського національного технічного університету 



 

 

сільського господарства: збірник наукових праць. – Харків: 

ХНТУСГ, 2019. Вип. 1. С.10-12; 

         2. Бородінова А.Ю., Галіченко Т.В. Аналіз 

дебіторської і кредиторської заборгованості у 

взаємозв’язку. Основні напрями удосконалення 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах Євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції . Харків: ХНТУСГ, 2019. 

С.293-297; 

           3. Малій О.Г., Галіченко Т.В. Прогнозування 

фінансового стану підприємства та попередження 

банкрутства (на прикладі ДП ”ХМЗ ”ФЕД” м. Харкова). 

Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

присвяченої 20-річчю з дня заснування кафедри обліку та 

аудиту ХНТУСГ. Харків: ХНТУСГ, 2019. С.35-39. 

 Обсяг та структура кваліфікаційної роботи. 

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел, що налічує 103 

найменування. Робота містить 19 таблиць і 4 рисунки, 

обсяг повного тексту роботи складає 132 сторінки. 

    Практичне значення одержаних результатів 

полягає в обґрунтуванні рекомендацій, щодо покращення 

фінансового стану авіабудівного підприємства. 

Запропоновано застосування комп’ютерних технологій, а 

також удосконалено методичний підхід щодо аналізу 

фінансового стану, який заснований на поєднанні методів 

ретроспективного і перспективного аналізу, що сприятиме 

підвищенню ефективності фінансово-господарської 

діяльності. 

           

 

 



 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«МАГІСТР» 

 

У першому розділі ”Теоретичні та методичні аспекти 

аналізу фінансового стану підприємства” розглянуто 

поняття, функції, основні цілі та методи фінансового 

аналізу, методики  проведення аналізу майнового стану, 

фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, 

ділової активності, рентабельності підприємства, 

діагностики вірогідності банкрутства; особливості та 

недоліки сучасних методик оцінки фінансового стану.  

У другому розділі ”Визначення фінансового стану ДП 

“ХМЗ “ФЕД” і ознаки його стійкості” розглянуто: загальні 

показники результативності виробничо – господарської 

діяльності господарства та їх динаміку; зроблений аналіз 

майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності і 

платоспроможність, стану розрахунків, ділової активності, 

кредитоспроможності, комплексна оцінка фінансового 

стану “ХМЗ “ФЕД”, виявлені недоліки в аналітичному 

процесі. 

У третьому розділі ”Шляхи підвищення 

ефективності фінансової діяльності підприємства“ 

зроблено обгрунтування заходів щодо покращення 

фінансового стану “ХМЗ “ФЕД”, обгрунтування 

доцільності прогнозування фінансового стану, 

обгрунтування необхідності удосконалення процесу 

аналізу фінансового стану підприємства за допомогою 

комп’ютерних технологій.  

 

ВИСНОВКИ 

 
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне 

узагальнення аспектів аналізу фінансового стану  



 

 
підприємства авіабудування та запропоновані шляхи 
вдосконалення організації виробничо-фінансової 
діяльності. Запропоновано застосування комп’ютерних 
технологій, а також удосконалено методичний підхід щодо 
аналізу фінансового стану, який заснований на поєднанні 
методів ретроспективного і перспективного аналізу, що 
сприятиме підвищенню ефективності виробництва і 
реалізації продукції. 

За результатами дослідження зроблені наступні 

висновки теоретичного, методичного та прикладного 

характеру: 

1. Становлення ринкових відносин потребує 

розробки змістовної методології і методики фінансового 

аналізу з урахуванням особливостей перехідного до 

ринкової економіки періоду і міжнародного досвіду. 

Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств 

використовують методи фінансового аналізу для 

прийняття рішень з оптимізації своїх інтересів. 

2. Аналіз доводить, що значна частина підприємств 

наразі не має організованої системи сучасного фінансового 

менеджменту. Вихідними основами виробничо-

фінансового управління для багатьох підприємств 

залишаються досягнуті в минулому показники. 

3. Методики фінансового аналізу орієнтовані як 

правило на проведення ретроспективного аналізу і не 

приділяють належну увагу оцінці майбутньої 

платоспроможності клієнта, а саме можливості 

підприємства генерувати потоки грошових коштів. 

4. Стандарти обліку та звітності зумовлюють 

розробку регламентованих, типових методик аналізу, які 

зорієнтовані на показники зовнішнього фінансового 

аналізу. Внутрішній фінансовий аналіз розв’язує ширше 

коло питань за наявності глибшої бази даних про 

діяльність підприємства. Важливу роль серед 



 

 

інформаційних джерел відіграють дані внутрішнього 

(управлінського) обліку.  

5. Сучасний стан авіаційної промисловості України 

має особливості, серед яких: значна залежність від 

зовнішнього ринку збуту продукції;  значна залежність від 

зовнішніх постачальників (перш за все російських) 

покупних комплектуючих виробів, електронних систем та 

матеріалів; незадовільний фінансово-економічний стан 

багатьох підприємств галузі, в тому числі відсутність 

обігових коштів; недостатня державна фінансова 

підтримка розробників та виробників авіаційної продукції. 

6. Робота виконана на матеріалах Державного 

підприємства “Харківський машинобудівний завод ”ФЕД”, 

яке знаходиться в місті  Харкові, за адресою вул. Сумська, 

буд. 132. 

 ДП “ХМЗ “ФЕД” - це всесвітньо відомий бренд в 

авіаційно-космічній галузі який займає провідні позиції в 

Україні з серійного виготовлення, ремонту і модернізації 

агрегатів для гідравлічних, паливних та електричних 

систем авіаційної техніки, гальмівного обладнання 

вантажного рухомого складу залізниць, а також є серійним 

виробником агрегатів для бронетехніки.  

У своїй діяльності підприємство керується чинним 

законодавством України, наказами концерну 

“Укроборонпром”, нормативно-правовими актами, які 

видаються міністерствами  та Статутом.  

7. Продукція підприємства унікальна, відрізняється 

високою наукоемністю і технічним рівнем виробництва, 

застосовується практично на всіх видах літаків і 

вертольотів, що випускаються в СНД, і експлуатується 

більш ніж в 60 країнах світу.  

 Основним узагальнюючим показником фінансових 

результатів господарської діяльності підприємства є 

прибуток.  



 

 

Прибуток підприємства розподіляється відповідно до 

затвердженого фінансового плану. У фінансовому плані 

підприємства затверджуються суми коштів, які 

спрямовуються державі як власнику і зараховуються до 

державного бюджету. 

8. Виручка від реалізації у 2018 році зросла у 

порівнянні з попереднім роком. У 2018 році підприємство 

одержало прибуток у розмірі 39734 тис. грн., на відміну від 

2017 року, коли він становив 48722 тис. грн. Позитивним є 

збільшення показників ресурсовіддачі та фондовіддачі. 

Негативним є зниження оборотності оборотних коштів, 

рентабельності операційної діяльності та норми прибутку.                                                     

9.  Майно ДП “ХМЗ “ФЕД” збільшилось в цілому на 

15,23 %. Така зміна обумовлена збільшенням майже на 21 

% вартості оборотних активів, тоді як основні засоби та 

необоротні активи в порівнянні з початком 2018 року 

зменшились на 1%. Питома вага основних засобів і 

необоротних активів  складає на кінець 2018 року 22,03 %, 

питома вага оборотних активів та виробничих запасів у 

складі майна  складає на кінець року 77,97 %, таким чином 

підприємство має легку структуру балансу.  

Збільшення на підприємстві частки оборотних коштів 

та зменшення необоротних активів означає тенденцію 

прискорення оборотності майна. 

10. В структурі свого капіталу протягом 

досліджуваного періоду має високу частку власних коштів, 

але спостерігається тенденція до зменшення власних 

коштів та збільшення позикових, що зменшує фінансову 

незалежність, а значить і фінансову стійкість.  

11. З негативної сторони характеризує діяльність 

підприємства збільшення та доволі високе значення 

коефіцієнту зносу основних засобів, це свідчить про 

необхідність проведення оновлення основних засобів; 

зниження показників ефективності використання майна, 



 

 

також негативним є збільшення поточної дебіторської та 

кредиторської заборгованості.  

12. Наявність власних оборотних коштів або 

робочого капіталу дає можливість підприємству 

нарощувати виробництво. Підприємство прибуткове, 

платоспроможне, фінансовий стан підприємства достатньо 

стійкий: запаси і затрати майже дорівнюють сумі власних 

оборотних коштів, кредитів під товарно-матеріальні 

цінності та залучених тимчасово вільних джерел засобів.  

13. ДП “ХМЗ “ФЕД” за рейтингом позичальника 

належить до 1 класу – підприємства з найвищою 

кредитоспроможністю. Воно має всі підстави на 

встановлення з комерційними банками надійних відносин і 

може розраховувати на одержання кредитів.  

14. Як видно з прогнозних розрахунків, вірогідність 

банкрутства підприємства ДП ”ХМЗ ”ФЕД” дуже низька. 

Рівень платоспроможності, розрахований за коефіцієнтом 

Бівера за період 2 роки, дозволяє віднести підприємство до 

середньої групи “ризику втрати платоспроможності”. 

Незважаючи на певні коливання грошових потоків 

підприємство має тенденцію до відновлення  

кредитоспроможності та платоспроможності.  

Незважаючи на тенденцію погіршення окремих 

показників прибутковості, незалежності, ефективності 

використання ресурсів, керівництву ДП ”ХМЗ ”ФЕД” 

вдається утримувати ситуацію на належному рівні та 

контролювати стан фінансів. 

15. На основі проведеного аналізу можна надати 

наступні рекомендації. Фінансовий стан підприємства 

дозволять поліпшити заходи, що спрямовані на збільшення 

обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищення її 

якості та конкурентоспроможності, зниження собівартості, 

зростання прибутковості та рентабельності, прискорення 

обертання капіталу та більш повне та ефективне 



 

 

використання виробничого потенціалу. 

16. Підприємству необхідно самостійно розробляти 

склад і зміст внутрішньої звітності з метою забезпечення 

всіх рівнів управління необхідною інформацією для 

здійснення контролю діяльності, прогнозування розвитку 

господарської діяльності та управління. 

17. Для об’єктивного аналізу балансу підприємства 

доцільно використовувати статистичний та рейтинговий 

аналіз, тобто порівнювати показники фінансового стану 

підприємства з показниками фінансового стану 

аналогічних за розмірами та процесами виробництва 

підприємств регіону. 

18. З метою зменшення обсягу аналітичної роботи 

підприємству потрібно переглянути існуючу систему 

показників фінансового стану: потрібно виділити ті 

показники, які більш повно характеризують стан 

підприємства, уникаючи обернених вже розрахованим 

показникам. 

19. Головними критеріями у виборі програмного 

забезпечення для фінансового аналізу є отримання 

інформації, що може бути використана в процесі 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

підвищення прибутковості та зміцнення фінансової 

стабільності підприємства.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Галіченко Т.В. ”Аналіз фінансового стану 

підприємства (за даними ДП “ХМЗ “ФЕД” м. 
Харкова)”. – На правах рукопису.  

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 
освіти «Магістр» за спеціальністю 071 ”Облік і 
оподаткування”. - Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра 
Василенка, Харків, 2019 р. 

Робота присвячена рішенню актуальної проблеми – 
пошуку шляхів підвищення ефективності фінансово-
господарської діяльності та покращення фінансового стану 
підприємства в умовах трансформаційних процесів в 
Україні. 



 

 
Об'єктом дослідження є процес підвищення 

ефективності фінансово-господарської діяльності 
підприємства авіабудування. 

Метою роботи є опрацювання практичних 
рекомендацій щодо шляхів покращення фінансового стану 
підприємства та вдосконалення його аналізу. 

Для досягнення мети вирішено три основні задачі: 
опрацьовано теоретичні та методичні питання аналізу 
фінансової стану; здійснено аналіз фінансового стану ДП 
“ХМЗ “ФЕД”; розроблено заходи щодо підвищення 
ефективності діяльності підприємства, шляхом 
впровадження оптимальних фінансових рішень в системі 
управління фінансовим станом. 

Методи дослідження - системний підхід, методи 
економічного  аналізу, математичної статистики і теорії 
оптимальних рішень. 

Основні результати дослідження: розглянуті основні 
методи аналізу фінансового стану підприємства, що 
застосовуються вітчизняними та західними фінансовими 
менеджерами; проведено аналіз платоспроможності, 
ліквідності, майнового стану, фінансової стійкості, ділової 
активності, прибутковості та дана їх оцінка та надано 
рекомендації щодо можливого вдосконалення. 

Удосконалено механізм підвищення ефективності 
виробничо-господарської діяльності підприємства, який 
ґрунтується на поєднанні заходів, пов’язаних з 
диверсифікацією виробництва і методів фінансової 
діяльності, що сприяє досягненню підприємством 
конкурентних переваг на ринку. 

Удосконалено методичний підхід щодо аналізу 
фінансового стану, який заснований на поєднанні методів 
ретроспективного і перспективного аналізу, а також 
використанні  комп’ютерних технологій, що сприятиме 
оптимізації аналітичних процедур та підвищенню 
ефективності діяльності. 



 

 
Набула подальшого розвитку методика 

прогнозування фінансового стану, заснована на оцінці 
майбутній платоспроможності, а саме можливості 
підприємства генерувати потоки грошових коштів. 

          Практичне значення одержаних результатів 
полягає в обґрунтуванні рекомендацій, щодо покращення 
фінансового стану авіабудівного підприємства. 
Запропоновано застосування комп’ютерних технологій, а 
також удосконалено методичний підхід щодо аналізу 
фінансового стану, який заснований на поєднанні методів 
ретроспективного і перспективного аналізу, що сприятиме 
підвищенню ефективності фінансово-господарської 
діяльності. 

          Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансова 
звітність, фінансовий стан, фінансова стійкість, 
прогнозування фінансового стану.  

          

SUMMARY 
 

         Galichenko T.V. “Analysis of the financial state 

of the enterprise” (according to the data of the State 
Enterprise “KhMZ“ FED ”in Kharkiv). - On the rights of 

the manuscript. 
        Graduate Master's work on obtaining an educational 

qualification level "Master" in specialty 071 "Accounting and 
taxation" .- Kharkiv Technical University of Agriculture named 
after Petr Vasilenko, Kharkiv, 2019. 

          The work is devoted to solving an urgent problem - 
finding ways to improve the efficiency of financial and 
economic activity and improve the financial condition of the 
company in the conditions of transformation processes in 
Ukraine. 

          The object of the study is the process of improving 
the efficiency of financial and economic activity of the aviation 
industry. 



 

 
          The purpose of the work is to develop practical 

recommendations on ways to improve the financial condition 
of the enterprise and improve its analysis. 

          In order to achieve this goal, three main tasks have 
been solved: theoretical and methodological issues of financial 
state analysis have been worked out; the financial state of SE 
“KhMZ“ FED ”was analyzed; measures have been developed 
to improve the efficiency of the enterprise, by introducing 
optimal financial solutions in the financial management 
system. 

          Research methods - systematic approach, methods 
of economic analysis, mathematical statistics and theory of 
optimal solutions. 

          The main results of the study: the basic methods of 
analysis of the financial condition of the enterprise, applied by 
domestic and western financial managers, are considered; the 
analysis of solvency, liquidity, property condition, financial 
stability, business activity, profitability and their estimation are 
given and recommendations on possible improvement are 
given. 

          The mechanism of increase of efficiency of 
production and economic activity of the enterprise is improved, 
which is based on the combination of measures related to the 
diversification of production and methods of financial activity, 
which contributes to achieving the enterprise competitive 
advantages in the market. 

          The methodological approach to the analysis of 
financial condition, which is based on the combination of 
methods of retrospective and prospective analysis, as well as 
the use of computer technologies, will be improved, which will 
help to optimize analytical procedures and increase the 
efficiency of activity. 

          The method of forecasting the financial condition 
based on the assessment of future solvency, namely the ability 
of the enterprise to generate cash flows, has further developed. 



 

 
          The practical significance of the results obtained is 

to substantiate the recommendations for improving the 
financial condition of the aviation construction enterprise. The 
use of computer technologies is proposed, as well as the 
methodological approach to the analysis of the financial 
situation, which is based on the combination of retrospective 
and prospective analysis methods, which will help to improve 
the efficiency of financial and economic activity. 

          Keywords: financial analysis, financial statements, 
financial position, financial stability, forecasting of financial 
position. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


