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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань фінансової реструкту�
ризації економічних систем знайшли відбиття
в працях багатьох економістів, серед яких Кис�
кер К.П., Коуз Р.Г., Моди К., Норт Д., Старк Д.,
І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, Є. Брігхем, В.М. Вла�
сов, В.В. Ковальов, Г.Г. Кірейцев, В.М. Родіо�
нової, А.М. Поддєрьогіна.

Мета дослідження полягає у розробці за�
ходів фінансової реструктуризації капіталу пе�
реробних підприємств АПК, що дозволять
прийняти управлінські рішення щодо відповід�
ної роботи підприємств.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність ринкового середовища, що,

спричинена фінансово�економічною кризою,
зумовлює необхідність перегляду джерел фі�
нансування виробничої діяльності переробних
підприємств АПК, особливо з огляду на зміни
умов економічного середовища та під впливом
економічних, політичних та науково�технічних
факторів, зокрема щодо формування та вико�
ристання капіталу підприємств галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема нестачі власних і залучених коштів

для підприємств переробної галузі АПК існувала
завжди, це зумовлено специфікою діяльності, зок�
рема виробничим та операційним циклами, що
приводить до проведення фінансової реструкту�
ризації капіталу переробних підприємств АПК з
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У статті запропоновані заходи щодо проведення фінансової реструктуризації капіталу пере�
робних підприємств АПК.

The article proposes measures of financial capital restructuring agricultural processing enterprises.

урахуванням специфіки діяльності, шляхом підви�
щення ефективності формування та використан�
ня власного капіталу, отримання оптимальних
умов залучення позикового капіталу, оскільки
ефективне управління фінансовими ресурсами
(капіталом) є однією з передумов, що характери�
зує спроможність підприємств до адаптації у ди�
намічних умовах ринкового середовища.

Фінансовий аспект реструктуризації капі�
талу переробних підприємств АПК полягає у
використанні різноманітних методів та інстру�
ментів щодо підвищення ефективності форму�
вання та використання власного капіталу, от�
римання оптимальних умов залучення позико�
вого капіталу, зокрема при реалізації взаємо�
відносин із банком та іншими кредиторами, з
метою уникнення або мінімізації потреби у до�
датковому капіталі. Алгоритм проведення фі�
нансової реструктуризації капіталу перероб�
них підприємств АПК представлено на рис. 1.

Відповідно до переставленого алгоритму
проведення фінансової реструктуризації капі�
талу переробних підприємств АПК, визначимо
максимальної суми власного капіталу перероб�
них підприємств АПК, сформованого за раху�
нок внутрішніх джерел, розрахунок якого
можливо провести в наступний спосіб:

 (1),
де а — відсоток приросту оборотного капі�

талу переробного підприємства АПК; ВОК —
власний оборотний капітал; ВОК*а — приріст
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власного оборотного капіталу підприємства;
НП — нерозподілений прибуток; НП*а —
приріст нерозподіленого прибутку підприєм�
ства; ЗП — додатково залучені позикові кош�
ти, у тому числі кредити й позики, неплатежі,
податкові пільги; ВК — приріст власного ка�
піталу за рахунок коштів власників.

Оскільки нами визначено прогнозований
дефіцит капіталу переробних підприємств АПК
на 2010—2012 роки, то для можливого збіль�
шення капіталу, за умов формування капіталу
у вигляді нерозподіленого прибутку (НП = 0),
формула (2) потребує відповідних змін та ма�
тиме наступний вигляд:

(2),
де, а — відсоток приросту

оборотного капіталу пере�
робного підприємства АПК;
ВК — власний капітал; ЗП —
додатково залучені позикові
кошти, у тому числі кредити
й позики, неплатежі, подат�
кові пільги; ВК — приріст
власного капіталу за рахунок
коштів власників.

У випадку, якщо сума за�
лучених за рахунок внутріш�
ніх джерел власного капіталу
повністю забезпечує загальну

потребу переробних підприємств АПК, тоді в
зовнішніх джерелах фінансування немає потре�
би і формула (3) має наступний вигляд:

 (3),
де, а — відсоток приросту оборотного кап�

італу переробного підприємства АПК; ВК —
власний капітал; НП — нерозподілений прибу�
ток.

Зведені результати розрахунку максималь�
ної суми власного капіталу переробних підпри�
ємств АПК, сформованого за рахунок нероз�
поділеного прибутку, наведено в табл. 1.

Результати розрахунку максимальної суми
власного капіталу переробних підприємств

Рис. 1. Алгоритм проведення фінансової реструктуризації капіталу
переробних підприємств АПК

Таблиця 1. Результати розрахунку максимальної суми власного
капіталу переробних підприємств АПК, сформованого за

рахунок нерозподіленого прибутку
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АПК, сформованого за рахунок нерозподіле�
ного прибутку, свідчать, з одного боку, про на�
явність резервів у досліджуваних підприємств
для виконання конкретних цілей, зокрема
зменшення обсягів дефіциту капіталу, а, з іншо�
го — про відсутність достатнього обсягу лік�
відних активів, що у майбутньому може призве�
сти до призвести до фіктивного банкрутства,
оскільки такий прибуток може бути розподі�
лений між учасниками.

Наступним етапом визначення максимально�
го обсягу залучення власного капіталу шляхом
застосування модифікованого методу розрахун�
ку амортизаційних відрахувань, в основу якого
закладено використання видатків виробництва,
де Еаі — норма амортизаційних відрахувань; пе�
ріод та Ніп — інвестиційна норма прибутку.

Норма амортизаційних відрахувань для
лінійного методу визначається за виразом:

(4),

де Еаі — норма амортизаційних відрахувань.

Річна величина амортиза�
ційних відрахувань для ліній�
ного (рівномірного) методу
відповідає наступному вира�
зу:

  (5),
де Паі — річна величина

амортизаційних відрахувань;
Коі — первісна вартість і�тих
основних засобів (або їх
груп).

Зведені результати розра�
хунку максимальної суми
власного капіталу перероб�
них підприємств АПК, сфор�

мованого за рахунок амортизаційних відраху�
вань, наведено в табл. 2.

Визначені обсяги амортизаційних відраху�
вань свідчать про зменшення витрат на вироб�
ництво продукції. Збільшення розмірів аморти�
заційних відрахувань протягом прогнозовано�
го періоду свідчить про зростання сум прибут�
ку, що залишається в розпорядженні підпри�
ємства, оскільки, кошти, які спрямовуються на
амортизацію основних фондів, не оподаткову�
ються і відповідно зменшують прибуток до опо�
даткування, що є вигідним для підприємств як
основне джерело фінансування.

Наступним етапом проведення фінансової
реструктуризації капіталу переробних під�
приємств АПК є визначення максимального
обсягу залучення власного капіталу за рахунок
внутрішніх джерел, зокрема амортизаційних
відрахувань та нерозподіленого прибутку, ви�
ходячи з необхідності максимізації як аморти�
заційних відрахувань, так і нерозподіленого
прибутку:

(6),

де АВ і НП — про�
гнозний розмір аморти�
заційних відрахувань та
нерозподіленого прибут�

ку;  — макси�
мальна сума власного ка�
піталу, сформованого за
рахунок внутрішніх дже�
рел.

Зведені результати
розрахунку максималь�
ної суми власного капіта�
лу переробних підпри�
ємств АПК за рахунок
внутрішніх джерел наве�
дено в табл. 3.

Таблиця 2. Зведені результати розрахунку максимальної суми
власного капіталу переробних підприємств АПК,

сформованого за рахунок амортизаційних відрахувань, грн.

Таблиця 3. Зведені результати розрахунку максимальної суми
власного капіталу переробних підприємств АПК, грн. за рахунок

внутрішніх джерел
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Незначну різницю у про�
гнозованому дефіциті та
прогнозованих обсягах
максимальної суми власно�
го  кап італу п ереробних
підприємств АПК можливо
усунути за рахунок збіль�
шення статутного капіталу
через додаткові внески
учасників, решта підпри�
ємств потребують забезпе�
чення необхідного обсягу
капіталу із зовнішніх дже�
рел, зокрема шляхом залу�
чення банківського кредиту.

Наступним етапом фінансової реструкту�
ризації капіталу переробних підприємств АПК
є визначення необхідних обсягів залучення до�
даткового капіталу із зовнішніх джерел за на�
ступною формулою:

(7),
де П зов.дж — потреба у залученні капі�

талу за рахунок зовнішніх джерел; Прог. де�
фіцит — прогнозований дефіцит капіталу;
Пвк — загальна потреба у власному капіталі

підприємства у запланованому періоді; 

— сума капіталу, запланованого до залучен�
ня за рахунок внутрішніх джерел підприєм�
ства.

Відповідно до формули (7) розрахуємо не�
обхідний обсяг залучення банківського кре�
диту для переробних підприємств АПК, грн.
(табл. 4).

Необхідний обсяг за�
лучення банківського кре�
диту для ВАТ "Миколаї�
вський комбінат хлібопро�
дуктів" у 2010 р. складати�
ме 20694,1 тис. грн., ВАТ
"Вознесенський сиркомбі�
нат" — 16256,3 тис. грн.,
ЗАТ "Баштанський сирза�
вод" — 45288,1 тис. грн.,
ЗАТ "Первомайський мо�
лочноконсервний ком�
бiнат" — 15177,7 тис.грн.,
ВАТ "Очаківський райаг�
рохім" 52667,6 тис. грн.,
ТОВ "Дюк" — 35348,6 тис.
грн., що зумовлює не�
обхідність розрахунку до�
цільності залучення та
вартості обслуговування
банківського кредиту за

визначеними обсягами з метою визначення еко�
номічної ефективності кредитування за визна�
ченими способами погашення кредиту.

Доцільність залучення кредиту для пере�
робних підприємств АПК проводиться шля�
хом оцінки ймовірного рівня інфляції у пері�
од користування позичкою за наступною
формулою:

(8),
де, R — ринкова відсоткова ставка за кре�

дит; Q — відсоток інфляції.
Таким чином, прийнятний відсоток за

кредит для переробних підприємств АПК
становить 22,9%, при ринковій відсотковій
ставці за кредит для переробних підприємств
АПК — 19 та інфляції — 12% у 2010 році.

Проведені розрахунки дозволили визначи�
ти доцільність залучення кредитів переробни�
ми підприємствами АПК для попередження
прогнозованого дефіциту капіталу заради

Таблиця 4. Необхідний обсяг залучення банківського кредиту
для переробних підприємств АПК, грн.

де 1 — ВАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"; 2 — ВАТ "Веселинівський завод
сухого знежиреного молока"; 3 — ВАТ "Вознесенський сиркомбінат"; 4 — ТОВ "Вознесенсь�
ка продовольча компанія "; 5 — ЗАТ "Баштанський сирзавод"; 6 — ЗАТ "Первомайський мо�
лочноконсервний комбiнат"; 7 — ВАТ "Миколаївмолпром "Доманівський сир завод"; 8 — ВАТ
"Очаківський райагрохім"; 9 — ТОВ"Євролакт"; 10 — ТОВ "Дюк"; 11 — ТОВ "Альянс — С".

Рис. 2. Прогнозовані зміни основних показників
використання капіталу переробними підприємствами АПК

у 2010 році
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збільшення обсягів виробництва основних
видів продукції у 2010 році, однак визначення
методів погашення кредитів та відсотків за
ними, відповідно до розрахованих обсягів по
кожному з досліджуваних підприємств, зали�
шається на розсуд керівництва, оскільки здо�
роження вартості відсотків за отриманими кре�
дитами ануїтетним методом збільшується на
суму останнього.

З метою обгрунтування запропонованих
заходів фінансової реструктуризації капіта�
лу переробних підприємств АПК щодо під�
вищення ефективності формування та вико�
ристання власного капіталу та оптимальних
умови залучення позикового капіталу доц�
ільно визначити динаміку змін значень ос�
новних показників використання капіталу
досліджуваними підприємствами, зокрема
коефіцієнта фінансової незалежності (авто�
номії), коефіцієнта концентрації позиково�
го капіталу, коефіцієнта відношення основ�
них засобів до власних коштів, коефіцієнта
структури позикового капіталу, коефіцієн�
та оборотності власного капіталу та рента�
бельність власного капіталу у 2010 році
відповідно до базового 2009 року. Прогно�
зовані зміни основних показників викорис�
тання капіталу переробними підприємства�
ми АПК у 2010 році зображено графічно та
представлено на рис. 2.

Запропоновані заходи щодо фінансової
реструктуризації капіталу переробних під�
приємств АПК дозволять у 2010 році підви�
щити коефіцієнт фінансової незалежності
ВАТ "Миколаївський комбінат хлібопро�
дуктів" на 0,06 % у порівнянні з 2009 роком,
коефіцієнт концентрації позикового капіта�
лу — на 0,14%, коефіцієнт відношення основ�
них засобів до власних коштів — на 8,62%,
коефіцієнт структури позикового капіталу
зміниться — на 0,19%, коефіцієнт оборот�
ності власного капіталу на 0,07%, рента�
бельність власного капіталу підвищиться
лише на 0,04%, що зумовлено недостатністю
власних ресурсів підприємства для усунення
прогнозованого дефіциту на 2010 рік та не�
обхідністю залучення позикового капіталу, а
саме — банківського кредитування, чим і зу�
мовлена доволі низька динаміка рентабель�
ності власного капіталу. Подібна ситуація
спостерігається і у ВАТ "Вознесенський сир�
комбінат", ЗАТ "Баштанський сирзавод",
ЗАТ "Первомайський молочноконсервний
комбiнат", ВАТ "Очаківський райагрохім" та
ТОВ "Дюк", що викликано відсутністю ре�
зервів власних фінансових ресурсів та необ�

хідністю безперебійного фінансування ви�
робничого процесу, чим і обумовлена доціль�
ність залучення банківських кредитів.

ВИСНОВКИ
Проведення фінансової реструктури�

зації капіталу переробними підприємствами
АПК шляхом оптимізації його наявної
структури по кожному з досліджуваних
підприємств дозволить забезпечити необхі�
дний обсяг капіталу для підвищення ефек�
тивності виробничої та фінансової діяль�
ності, тим самим збільшивши обсяги вироб�
леної та реалізованої продукції, знизити
тиск зовнішніх чинників, зокрема інфляції,
шляхом збільшення запасів, сировини, ре�
сурсів, використовуючи в договорах з про�
дажу готової продукції рухомі ціни, які доз�
воляють змінити ціну на продукт у разі зро�
стання інфляції, податків, що в подальшому
забезпечить збільшення прибутковості та
рентабельності,  забезпечить фінансову
стійкість підприємства.

Література:
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент:

учебный курс. — К.: Ника�Центр, Эльга, 2002.
— 528 с.

2. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и управ�
ление стоимостью предприятия: учеб. посо�
бие для вузов. — М.: ЮНИТИ�ДАНА, 2003.
— 720 с.

3. Грідчіна М. В. Управління фінансами ак�
ціонерних товариств: навч. посіб. — К.: А.С.К.,
2005. — 384 с.

4. Іванюта С. М. Антикризове управління:
навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2007. — 288 с.

5. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І.
Фінансова санація і антикризове управління
підприємством: навч. посіб. — К.: Кондор, 2007.
— 272 с.

6. Лігоненко Л.О. Антикризове управління
підприємством: монографія. — К.: Вид�во
КНТЕУ, 2001. — 589 с.

7. Терещенко О.О. Фінансова діяльність
суб'єктів господарювання: навч. посіб. — К.:
Вид�во КНЕУ, 2003. — 554 с.

8. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів
господарювання: навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2007.
— 320 с.

9. Шморгун Н.П., Головко І. В. Фінансовий
аналіз: навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2006. — 528 с.

10. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикри�
зове управління підприємством: навч. посіб. —
К.: Знання, 2007. — 335 с.
Стаття надійшла до редакції 19.01.2011 р.


