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пОРІвНяльНИй АНАлІЗ ДИНАМІкИ ТА СТРукТуРИ фІНАНСОвО-ЕкОНОМІчНИХ 
РЕЗульТАТІв пІДпРИЄМСТв МОлОчНОї пРОМИСлОвОСТІ укРАїНИ
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УДК 637.1

Арич М. І. порівняльний аналіз динаміки та структури фінансово-економічних результатів підприємств молочної 
промисловості України

У роботі досліджено динаміку та структуру фінансово-економічних результатів підприємств молочної галузі протягом 2008 – 2012 рр., що дає 
можливість виявити основні тенденції зміни та характер розвитку даної промисловості. Динаміка фінансово-економічних результатів п’яти 
обраних для дослідження підприємств молочної промисловості України є позитивною у зростанні їх абсолютних значень, однак стосовно віднос-
них показників рентабельності (збитковості) ситуація є протилежною. Аналіз загальних тенденцій економічного результату – доходу (виручки) 
від реалізації продукції показав протягом 2008 – 2012 рр. позитивну динаміку збільшення даного показника практично на всіх суб’єктах молочної 
галузі. Кінцевий фінансовий результат у формі чистого прибутку (збитку) змінювався не так позитивно, що і призвело до формування показників 
збитковості та низьких значень рентабельності. При цьому варто зазначити наявність досить-таки позитивної тенденції збільшення якісного 
та кількісного складу результатів виробничої діяльності окремих підприємств.

Ключові слова: фінансово-економічні результати, дохід, прибуток, збиток
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УДК 637.1
Арыч М. И. Сравнительный анализ динамики и структуры  

финансово-экономических результатов предприятий молочной 
промышленности Украины

В работе исследованы динамика и структура финансово-экономических резуль-
татов предприятий молочной отрасли в течение 2008 – 2012 гг., что дает 
возможность выявить основные тенденции изменения и характер развития 
данной промышленности. Динамика финансово-экономических результатов 
пяти выбранных для исследования предприятий молочной промышленности 
Украины является положительной в росте их абсолютных значений, однако, 
что касается относительных показателей рентабельности (убыточности), 
то здесь ситуация противоположна. Анализ общих тенденций экономического 
результата – дохода (выручки) от реализации продукции показал в течение 
2008 – 2012 гг. положительную динамику увеличения данного показателя прак-
тически на всех субъектах молочной отрасли. Конечный финансовый резуль-
тат в форме чистой прибыли (убытка) менялся не так положительно, что и 
привело к формированию показателей убыточности и низких значений рента-
бельности. При этом стоит отметить наличие вполне положительной тен-
денции увеличения качественного и количественного составов результатов 
производственной деятельности отдельных предприятий.

Ключевые слова: финансово-экономические результаты, доход, прибыль, убыток.
Табл.: 5. Библ.: 9. 
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UDC 637.1
Arych M. I. Comparative Analysis of Dynamics and Structure of Financial 

and Economic Results of Enterprises of Dairy Industry of Ukraine
The article studies dynamics and structure of financial and economic results 
of dairy industry enterprises during 2008 – 2012, which gives a possibility 
to reveal main tendencies of changes and character of development of this 
industry. Dynamics of financial and economic results of five Ukrainian dairy 
enterprises selected for the study is positive in growth of their absolute val-
ues, however, if we speak about relative indicators of profitability (unprofit-
ableness) the situation here is opposite. Analysis of general tendencies of the 
economic result – income (receipts) from sales of products showed positive 
dynamics of increase of this indicator practically in all subjects of the dairy 
industry during 2008 – 2012. The final financial result in the form of net profit 
(loss) changed not so positively, which resulted in formation of indicators of 
unprofitableness and low values of profitability. Moreover, we should note 
availability of a quite positive tendency of increase of qualitative and quanti-
tative compositions of results of production activity of individual enterprises.

Key words: financial and economic results, income, profit, loss.
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Ефективне управління фінансово-економічними ре-
зультатами будь-яких підприємств неможливе без 
попереднього аналізу стану та якості самих об’єктів 

управління, а також дослідження динаміки їх зміни та коли-
вання в часі, виявляючи при цьому основні фактори впли-
ву. Крім цього, поряд з вказаним аналізом необхідно шука-
ти все можливі методи та інструменти підвищення ефек-
тивності і результативності управлінських дій та роботи 
підприємства в цілому. Сучасний етап розвитку молочної 
промисловості України характеризується неоднозначними 
темпами виробництва та постійним пошуком ефективних 
варіантів ведення господарства, на що вплинула і світова 
економічна криза, і ринкові умови, що вимагають від мене-
джерів топ-рівня прийняття найраціональніших управлін-
ських рішень для створення конкурентних переваг, утри-
мання чи збільшення частки ринку збуту виробленої про-
дукції. Особливої уваги під час вивчення молочної галузі 
потрібно приділити дослідженню фінансово-економічних 
результатів її підприємств, що дозволить виявити тенден-
ції даних показників, аналізуючи які, можна судити про 
стан системи управління підприємствами в цілому та ре-
зультатами їх діяльності зокрема.

Молочна галузь є однією з основних у структурі харчо-
вої промисловості, тому аналізу її фінансово-економічного 
стану та показників діяльності приділена увага багатьох 
науковців, серед яких ґрунтовні дослідження складають 
праці таких вчених, як Кобрин Л. М., Яхно Т. П., Нікола-
єва В. П., Васильчак С. В., Шелест О. Л., Семененко О. Г., 
Кобута І. В., Клочко В. М., Якимчук Т. В. та багато інших.  
В основному вони аналізують ефективність функціонуван-
ня молочної галузі та основних показників діяльності під-
приємств, таких як дохід, прибуток, кількість виготовлення 
продукції у натуральних та вартісних показниках, а також 
стан і перспективи розвитку ринку молочних продуктів.

Метою статті є дослідження загальних тенденцій 
динаміки та структури фінансово-економічних результатів 
діяльності підприємств молочної промисловості України.

Аналіз фінансово-економічних результатів підпри-
ємств молочної промисловості в Україні показав позитив-
ну динаміку збільшення доходу (виручки) від реалізації 
продукції протягом 2008 – 2012 рр., а також формування 
чистого прибутку у кінці періоду. Тому перейдемо до ви-
вчення фінансово-економічних результатів діяльності 
окремих п’яти підприємств молочної промисловості, що 
займаються схожими та навіть однаковими видами еко-
номічної діяльності. Вважаємо, що саме такий перелік під-
приємств з вказаним видом основної діяльності з високою 
об’єктивністю буде презентувати всіх суб’єктів господарю-
вання, що займаються переробленням молока та виробни-
цтвом сиру (табл. 1). 

Загалом динаміка доходу (виручки) за 2008 – 2012 рр. 
вибраних підприємств характеризується збільшенням вка-
заного показника в кінці періоду, порівнюючи з значенням 
на початку, для чотирьох суб’єктів господарювання з п’яти: 
доход від реалізації продукції ПАТ «Вімм-Білль-Данн 
Україна» зріс на 516965 тис. грн, або на 50,9 %; ПАТ «Кре-
менчуцький міськмолокозавод» – на 189939 тис. грн, або 
60,9 %; ПАТ «Херсонський маслозавод» – 28893 тис. грн, 
або 71,3 %; ПАТ «Чернігівський молокозавод» – 53517 тис. 
грн, або 54,0 %. Однак така тенденція притаманна не для 
всіх суб’єктів господарювання. 

Наступним етапом формування кінцевих фінансових 
результатів є зменшення доходу (виручки) від реалізації про-
дукції на суму собівартості реалізованої продукції та різних 
відрахувань з доходу, що передбачає собою показник вало-
вого прибутку (збитку) від реалізації продукції (табл. 2).

У цілому можна говорити про позитивну динаміку 
зростання показника валового прибутку протягом 
2008 – 2012 рр. трьох досліджуваних суб’єктів госпо-

дарювання з п’яти: ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» збіль-
шив валовий прибуток з 169214 тис. грн у 2008 р. до 357047 
тис. грн у 2012 р., тобто на 187833 тис. грн, або 111,0 %; ПАТ 
«Кременчуцький міськмолокозавод» – на 59576 тис. грн, або 
177,4 %; ПАТ «Чернігівський молокозавод» – на 14643 тис. 
грн, або 60,2 %. Інші підприємства, ПАТ «Криммолоко» та 
ПАТ «Херсонський маслозавод», характеризуються змен-
шенням валового прибутку від реалізації продукції на 10724 
тис. грн, або 62,0 %, і на 3025 тис. грн, або 47,6 % відповідно.

Одним із основних проміжних етапів між доходом 
(виручкою) від реалізації продукції та чистим прибутком 
(збитком) є визначення фінансових результатів від звичай-
ної діяльності до оподаткування, що становить різницю 
між сумою валового прибутку (збитку) і фінансових дохо-
дів, та різного роду витрат пов’язаних зі збутовою і адміні-
стративною діяльністю (табл. 3).

Фінансові результати (прибуток, збиток) від звичай-
ної діяльності до оподаткування вже набагато ближче за 
своїм абсолютним значенням до кінцевих фінансових ре-
зультатів – чистого прибутку (збитку). Практично всі до-
сліджувані підприємства характеризуються зміною почат-
кового показника прибутку (збитку) у 2008 р. на протилеж-
ний у 2012 р., крім ПАТ «Херсонський маслозавод», при-
буток якого зменшився за 2008 – 2012 рр. на 1779 тис. грн, 
або 85,2 %. Фінансовий результат до оподаткування ПАТ 
«Вімм-Білль-Данн Україна» у формі збитку зменшився на 
134,4, що привело до прибутку у 2012 р. у сумі 16676 тис. 
грн. Аналогічний результат у ПАТ «Чернігівський молоко-
завод», збиток якого також зменшився, але вже на 9642 тис. 
грн, тобто 1759,5 %.

таблиця 1

Доход (виручка) від реалізації продукції*

№ 
п/п Назва підприємсва 2008 р.,  

тис. грн
2009 р.,  
тис. грн

2010 р.,  
тис. грн

2011 р.,  
тис. грн

2012 р.,  
тис. грн

1 ПАТ «Вiмм-Бiлль-Данн Україна» 1015762 794837 1171673 1293448 1532727

2 ПАТ «Криммолоко» 171755 137634 118309 83329 64880

3 ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» 312027 262112 339174 409506 501966

4 ПАТ «Херсонський маслозавод» 40506 44472 76054 57166 69399

5 ПАТ «Чернiгiвський молокозавод» 99170 108156 132398 139140 152687

* Складено автором на основі даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

http://www.business-inform.net
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таблиця 2

Валовий прибуток (збиток) окремих підприємств молочної промисловості Україні*

№ 
п/п Назва підприємсва 2008 р., 

тис. грн
2009 р., 
тис. грн

2010 р., 
тис. грн

2011 р., 
тис. грн

2012 р., 
тис. грн

1 ПАТ «Вiмм-Бiлль-Данн Україна» 169214 139828 192734 230764 357047

2 ПАТ «Криммолоко» 17310 13956 14573 3868 6586

3 ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» 33578 12502 32111 62348 93154

4 ПАТ «Херсонський маслозавод» 6358 5311 8703 1785 3333

5 ПАТ «Чернiгiвський молокозавод» 24309 30161 39641 26032 38952

* Складено автором на основі даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

таблиця 3

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування окремих підприємств молочної промисловості Україні*

№ 
п/п Назва підприємсва 2008 рік, 

тис. грн
2009 рік, 
тис. грн

2010 рік, 
тис. грн

2011 рік, 
тис. грн

2012 рік, 
тис. грн

1 ПАТ «Вiмм-Бiлль-Данн Україна» –48432 –19290 –23008 –9200 16676

2 ПАТ «Криммолоко» 721 –1365 37 –10749 –15259

3 ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» –12149 18480 10234 38663 66842

4 ПАТ «Херсонський маслозавод» 2088 1035 3647 512 309

5 ПАТ «Чернiгiвський молокозавод» –548 10546 –42545 14894 9094

* Складено автором на основі даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

Кінцевий фінансовий результат підприємств молоч-
ної промисловості в цілому по Україні характеризується 
поступовим зменшенням збитку до формування чистого 
прибутку у 2012 р. Однак, аналізуючи дані по п’яти вибра-
них суб’єктах молочної промисловості, видно, що для кож-
ного з них притаманна своя тенденція зміни фінансового 
результату, який нерідко змінюється від чистого прибутку 
до збитку і навпаки протягом всього періоду 2008 – 2012 рр. 
(табл. 4).

Дані табл. 4 підтверджують, що для динаміки чисто-
го прибутку (збитку) кожного із підприємств притаманний 
свій відмінний від інших характер зміни. Так, значення кін-
цевого фінансового результату ПАТ «Чернігівський моло-
козавод» практично кожного року змінювався з прибутку 
на збиток чи навпаки: із збитку в сумі 1540 тис. грн. у 2008 
році до прибутку 10173 тис. грн. у наступному році, а вже 
2010-2011 років результат аналогічний – збиток 43210 тис. 
грн. та прибуток 13327 тис. грн. відповідно. При цьому кін-
цевий фінансовий результат ПАТ «Вімм-Білль-Данн Украї-
на» змінюється аналогічно до динаміки показника в цілому 
по молочній галузі: зменшення суми збитку та формування 
у 2012 році чистого прибутку. 

таблиця 4

чистий прибуток (збиток) окремих підприємств молочної промисловості України*

№ 
п/п Назва підприємсва 2008 р., 

тис. грн
2009 р., 
тис. грн

2010 р., 
тис. грн

2011 р., 
тис. грн

2012 р., 
тис. грн

1 ПАТ «Вiмм–Бiлль–Данн Україна» –60295 –19292 –32452 –20176 1932

2 ПАТ «Криммолоко» 393 –1323 –103 –10749 –15259

3 ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» –10048 13338 6739 27603 51954

4 ПАТ «Херсонський маслозавод» 2050 833 2742 147 183

5 ПАТ «Чернiгiвський молокозавод» –1540 10173 –43210 13327 8059

* Складено автором на основі даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

В узагальненому вигляді динаміка фінансово-еконо-
міч них результатів – дохід (виручка) від реалізації про-
дукції як економічний, та чистий прибуток (збиток) – як 
фінансовий, можна зобразити за допомогою показників 
рентабельності (збитковості) (табл. 5).

З табл. 5 видно, що більшість підприємств за осно-
вними показниками протягом досліджуваного періоду 
працювали збитково, однак кількість та якість збитковості, 
звичайно, на кожному з них є різною. Так, ПАТ «Херсон-
ський маслозавод» за 2008 – 2012 рр. працював повністю 
рентабельно, але рівень даного показника з кожним роком 
падав і в кінці періоду коливався в межах 1-2 %. Наступним 
підприємством з найбільшою кількістю показників рента-
бельності є ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», де 
збитковість була зафіксована тільки за результатами 2008 р., 
а вже протягом наступних років рентабельність зростала 
досить-таки високими темпами. Однакова кількість по-
казників рентабельності (збитковості) характерна для ПАТ 
«Вімм-Білль-Данн Україна» та ПАТ «Криммолоко», однак 
якщо перше підприємство почало рентабельно працювати 
аж в кінці періоду, то друге з них показало позитивні резуль-
тати тільки протягом 2008 р., а протягом наступного періо-
ду збитковість зростала досить інтенсивно.
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Таким чином, динаміка та структура фінансово-
економічних результатів даних підприємств у більшості 
випадків далека від ідеалу, однак наявна позитивна тен-
денція до покращення показників. При цьому основними 
шляхами покращення цільової структури використання 
фінансово-економічних результатів підприємства є:

1) визначення пріоритетного напрямку викорис-
тання прибутку – капіталізації коштів, що спричинить до 
подальшого розвитку підприємства та покращення фінан-
сових результатів від діяльності підприємства [7];

2) оптимізація розміру коштів, спрямованих на 
фонд споживання, зокрема грошових коштів, спрямова-
них на матеріальне заохочення працівників, що сприятиме 
підвищенню продуктивності праці і, як наслідок,– розміру 
прибутку в майбутні періоди, а також соціального розвитку 
підприємства;

3) розрахунок оптимального розміру резервного 
фонду та скерування коштів на забезпечення його збіль-
шення [1];

4) оптимізація коштів в інші цільові фонди та на 
інші цілі;

5) забезпечення умов діяльності підприємства за 
яких прибуток, який підлягає розподілу підприємства, не 
буде використовуватися для сплати підприємством штраф-
них санкцій;

6) складання детального плану використання та 
розподілу прибутку підприємства з визначеними датами та 
конкретним кошторисом;

7) проведення чіткого контролю за виконанням постав-
лених завдань у плані використання та розподілу прибутку;

8) проведення економічної роботи щодо аналізу ди-
наміки та чинників отриманих прибутків у базовому періо-

таблиця 5

Рентабельність (збитковість) окремих підприємств молочної промисловості України*

Рентабельність (збитковість) за показником
Рівень рентабельності (збитковості), %

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

ПАТ «Вiмм–Бiлль–Данн Україна»

Власного капіталу –75,1 –47,7 –223,5 170,9 –24,0

Активів –14,6 –5,6 –8,8 –4,3 0,4

Необоротних активів –32,3 –10,2 –16,7 –8,0 0,6

Оборотних активів –26,6 –12,5 –18,8 –9,2 1,2

Позикового капіталу –18,1 –6,4 –9,2 –4,2 0,4

ПАТ «Криммолоко»

Власного капіталу 1,1 –3,7 –0,3 –40,8 –141,5

Активів 0,5 –1,7 –0,1 –14,3 –25,3

Необоротних активів 0,6 –2,0 –0,1 –15,9 –27,7

Оборотних активів 3,1 –11,5 –1,1 –140,5 –289,3

Позикового капіталу 1,0 –3,1 –0,2 –21,9 –30,8

ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод»

Власного капіталу –27,9 35,5 14,5 44,0 50,6

Активів –5,9 7,2 4,9 18,2 26,7

Необоротних активів –9,9 10,1 7,1 27,3 41,5

Оборотних активів –14,2 25,0 15,2 55,0 74,6

Позикового капіталу –7,4 9,1 7,3 31,1 56,4

ПАТ «Херсонський маслозавод»

Власного капіталу 42,1 13,2 34,0 1,6 1,9

Активів 8,6 4,1 13,6 0,8 1,1

Необоротних активів 44,4 16,2 47,9 2,2 2,4

Оборотних активів 10,8 5,5 19,1 1,2 2,1

Позикового капіталу 10,9 5,9 22,7 1,5 2,7

ПАТ «Чернiгiвський молокозавод»

Власного капіталу –14,2 67,1 –302,0 88,7 34,5

Активів –3,0 15,5 –25,7 5,8 3,1

Необоротних активів –15,2 108,9 –101,0 12,6 6,0

Оборотних активів –3,7 18,0 –34,5 10,7 6,3

Позикового капіталу –3,7 20,1 –28,1 6,2 3,4

* Складено автором на основі даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.
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ді, виявлення резервів, що сприятимуть максимізації при-
бутку, а також планування формування, розподілу та вико-
ристання прибутку на наступні періоди [3; 4; 9].

Крім цього, ключовими особливостями оптимізації 
процесу управління фінансово-економічними результата-
ми підприємств молочної промисловості, що і визначають-
ся їх майбутній склад та структуру, повинні бути:
 удосконалення планування розподілу фінансових 

ресурсів підприємств;
 підвищення вимог до організації управління мате-

ріальними ресурсами підприємств;
 посилення ролі функції регулювання у формуван-

ні кредитної політики підприємств;
 проведення ефективного контролю результатів 

підприємств [2; 6];
 забезпечення оптимізації управління кінцевими 

фінансовими результатами відповідно до загаль-
нодержавної стратегії економічного та соціально-
го розвитку;

 створення специфічних центрів відповідальнос-
ті за реалізацію оперативних та поточних планів 
суб’єкта господарювання;

 підвищення взаємодії керівної та виконавської 
функції органів управління результатами [5; 8].

ВИСНОВКИ
Динаміка фінансово-економічних результатів п’яти 

вибраних для дослідження підприємств молочної промис-
ловості України в цілому є позитивною у зростанні їх аб-
солютних значень, однак, що стосується відносних показ-
ників рентабельності (збитковості), то тут ситуація дещо 
протилежна. Аналіз загальних тенденцій економічного 
результату – доходу (виручки) від реалізації продукції по-
казав протягом 2008 – 2012 рр. позитивну динаміку збіль-
шення даного показника на всіх суб’єктах молочної галузі 
крім ПАТ «Криммолоко», де дохід скоротився з 171755 тис. 
грн у 2008 р. до позначки 64880 тис. грн у 2012 р., тобто змен-
шився на 106875 тис. грн, або 62,2 %. Кінцевий фінансовий 
результат у формі чистого прибутку (збитку) змінювався 
не так позитивно, що і призвело до формування показників 
збитковості та низьких значень рентабельності. Так, чистий 
збиток у своїй діяльності отримували практично всі підпри-
ємства крім ПАТ «Херсонський маслозавод», але абсолют-
на сума його прибутку постійно зменшувалась з 2050 тис. 
грн у 2008 р. до 183 тис. грн у 2012 р., тобто на 1867 тис. грн, 
або 91,1 %. Отже, у цілому динаміка показників фінансово-
економічних результатів є позитивною, однак підприємства не 
завжди отримували прибуток, а якщо й отримували, то його 
величина нерідко була на низькому рівні. При цьому варто 
відмітити наявність досить-таки позитивної тенденції збіль-
шення якісного та кількісного складу результатів виробничої 
діяльності окремих підприємств на кожному з етапів форму-
вання і розподілу фінансово-економічних результатів.           
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