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Постановка проблеми у загальному
вигляді. В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських рішень на
мікро- та макрорівнях значною мірою залежать від результатів оцінки фінансового стану
суб’єктів господарювання, зміст якої виходить
за межі обчислення окремих коефіцієнтів і
передбачає вивчення комплексу показників,
які відображають різні аспекти діяльності
підприємства. Нестабільність економіки обумовлює необхідність для кожного суб’єкта
господарювання постійно шукати шляхи підвищення ефективності своєї діяльності.
Функціонуючи в ринковій економіці як
суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх
фінансових ресурсів, за якого воно стабільно
зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власни-
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ками, найманими працівниками. Набуваючи
в ринкових умовах не уявної, а справжньої
фінансової незалежності, несучи реальну
економічну відповідальність за ефективність
господарювання і за своєчасне виконання
фінансових зобов’язань, підприємства здатні
досягти стабільності своїх фінансів лише при
суворому додержанні принципів комерційного
розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат.
Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам пошуку шляхів покращення
фінансового стану підприємств присвячено
багато робіт вітчизняних та закордонних учених, серед яких треба виділити праці Д. Городинського, А. Череп, Л. Кириченко, Т. Обущак,
I. Бланка, Е. Хелферта, Ж. Рішара, Е. Аль-
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Ladunka I.S., Kucherenko E.A. WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDITION OF BUSINESSES IN
TODAY’S ECONOMY
The article reveals the essence of the financial condition of the company and the ways of its improvement
in current economic conditions. Characterized factors affecting the financial condition of the company. The main
functional components that contribute to the economic stability of the company.
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
тмана, І. Данильчук, Г. Карпенко, О. Крайник,
Е. Мороз, О. Рудницької, В. Смачило, В. Фридинського.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є дослідження
невід’ємних складових економічної діяльності, що впливають на фінансовий стан підприємства, та обґрунтування шляхів покращення фінансово-економічної діяльності
підприємств в сучасних економічних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації є предметом уваги широкого кола учасників ринкових
відносин, які зацікавлені в результатах його
функціонування. На основі доступної звітнооблікової інформації можна оцінити фінансове
положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз,
за допомогою якого можна об’єктивно оцінити
внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи
розвитку, а потім за його результатами прийняти обґрунтовані рішення.
Як зазначено в економічній літературі,
фінансовий стан підприємства – це сутнісна
характеристика його діяльності в певний
період, що визначає реальну й потенційну
можливість
підприємства
забезпечувати
достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність ефективно
здійснювати її в майбутньому [1, с. 142].
Зменшення виручки
від реалізації

Фінансовий стан – це складна, інтегрована
за багатьма показниками характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає ступінь забезпеченості підприємства
фінансовими ресурсами, раціональності їх розміщення, забезпеченості власними оборотними
коштами для своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та
здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому [2, с. 92–95].
У фінансовому стані знаходять відображення у вартісній формі загальні результати
роботи підприємства, в тому числі роботи з
управління фінансовими ресурсами, тобто
фінансові роботи. Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його
економічної діяльності, як, зокрема, прибутковість, раціональне розміщення основних і оборотних засобів, наявність власних фінансових
ресурсів, платоспроможність, ліквідність.
Фінансовий стан підприємства залежить
від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності.
Таким чином, пошук резервів, які можуть
бути використані для покращення фінансового стану підприємства, може проводитися
шляхом ґрунтовної оцінки всіх складових
його діяльності.
Значна кількість підприємств в Україні має
незадовільну структуру капіталу та відчуває
нестачу власних коштів. Одним з головних
шляхів покращення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів підприємства.

Продаж частини
основних фондів

Рефінансування дебіторської
заборгованості

Підвищення розмірів вхідних грошових потоків

Удосконалення фінансового
стану підприємства
Зменшення вихідних грошових потоків
Оплата товарів, робіт, послуг,
що належать до валових витрат
Здійснення реальних
та фінансових
інвестицій

Оплата товарів, робіт, послуг, що
не належить до валових витрат
Сплата податків та
інших платежів до
бюджету

Повернення капіталу,
який був залучений на
фінансовому ринку

Рис. 1. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства
Джерело: складено автором за даними наукових досліджень [3–8]
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За своєчасної розробки та впровадження
заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі
підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність
та прибутковість. Попередження розвитку
негативних кризових явищ на підприємстві
можливе тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості
та здатність підприємства до подальшого
розвитку. Така фінансово-аналітична інформація, на нашу думку, повинна отримуватися
за результатами оцінювання фінансового
стану підприємства.
Головним завданням оцінки фінансового
стану підприємства є своєчасне виявлення
та усунення недоліків у фінансовій діяльності,
прийняття управлінських рішень для поліпшення фінансового стану підприємства та
уникнення його банкрутства.
Одним з основних шляхів покращення
фінансово-економічної діяльності підприємств є збільшення вхідних та зменшення
вихідних грошових потоків. Графічно цей процес представлено на рисунку 1.
Також до основних заходів покращення
фінансово-економічного стану підприємств
слід віднести збільшення виручки від реалізації. У свою чергу, розмір виручки від реалізації
залежить від обсягів реалізації продукції та
ціни одиниці продукції, що реалізується.
Щоб збільшити обсяги реалізації, треба
максимально активізувати збутову діяльність
підприємства. Стимулювати збут можна різними методами. Бажаний результат можна
отримати наданням знижок покупцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням масової реклами. Не існує для всіх підприємств
єдиного рецепту збільшення обсягів реалізації. Тип заходів залежить від особливостей
конкретного підприємства та обраної ним
стратегії маркетингу.
Також головним внутрішнім резервом
покращення платоспроможності підприємства є зниження собівартості продукції та
витрат.
На кожному підприємстві залежно від його
особливостей можуть бути різними фактори,
які впливають на собівартість: обсяг виробництва, номенклатура та асортимент продукції, технічний рівень виробництва, організація
виробництва та умов праці, ціна одиниці продукції, що реалізується.
Основним способом зниження собівартості
є економія усіх видів ресурсів, що спожива-
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ються у виробництві. Зниження трудомісткості
продукції, збільшення продуктивності праці
можна досягнути різними шляхами. Найбільш
важливі з них – це механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування
прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого
обладнання. Важливим є підвищення вимог
та застосування вхідного контролю за якістю
сировини, яка надходить від постачальників та матеріалів, комплектуючих виробів та
напівфабрикатів.
Ще одним шляхом до покращення фінансово-економічної діяльності підприємства є
оптимізація обсягів дебіторської заборгованості та її рефінансування. Для оптимізації
обсягів дебіторської заборгованості потрібно
вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків зі споживачами
(попередня оплата, з відстрочкою платежу,
за фактом відвантаження продукції). Незважаючи на значні обсяги дебіторської заборгованості, доцільним є надання відстрочки
платежу споживачам, адже за рахунок цього
збільшується обсяг реалізації, а водночас і
прибуток (для стимулювання збуту в умовах
високої конкуренції). З іншого боку, в цьому
випадку є ризик виникнення додаткових
витрат із залучення короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості [3, с. 132–138].
Основними формами рефінансування
дебіторської заборгованості є факторинг,
облік векселів та форфейтинг. До заходів
рефінансування дебіторської заборгованості
відноситься також комплекс процедур примусового стягнення заборгованості, зокрема й
за позовом до господарського суду.
Однак слід визначити, що не існує для всіх
підприємств єдиного рецепту збільшення
обсягів реалізації. Тип заходів залежить від
особливостей конкретного підприємства та
обраної ним стратегії маркетингу.
Також одним із важливих напрямів зміцнення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів шляхом проведення реструктуризації активів підприємства; сукупності заходів,
пов’язаних зі зміною структури та складу активів балансу; перетворенням в грошову форму
наявних матеріальних та фінансових активів
підприємства. В рамках реструктуризації активів використовуються такі заходи: мобілізація
прихованих резервів, використання зворотного
лізингу, здача в оренду основних фондів, які
не повною мірою використовуються у виробничому процесі, оптимізація структури розмі-
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щення оборотного капіталу, видів сировини та
матеріалів, продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів та об’єктів основних фондів.
Ще одним напрямом покращення фінансового стану є його прогнозування і моніторинг, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно впливати на формування
показників господарської і фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати
дані про його стан, а також зміни, які в ньому
відбуваються.
Система заходів для підтримки економічної стійкості підприємства, на нашу думку,
повинна передбачати постійний моніторинг
зовнішнього і внутрішнього стану підприємства, розробку заходів зі зниження зовнішньої
вразливості підприємства, розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій, здійсненні попередніх заходів для їхнього
забезпечення, впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової ситуації,
прийняття ризикових і нестандартних рішень
у випадку відхилення розвитку ситуації, координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та їхніми результатами.
Саме за таких умов можна забезпечити
систему моніторингу кожної зі складових економічної стійкості підприємств, яка змогла б
надати можливість оптимізувати її відповідно
до перспектив розвитку.
Висновки з цього дослідження. Таким
чином, можна визначити, що фінансовий
стан – це одна з найважливіших характерис-

тик діяльності кожного підприємства, а пошук
шляхів покращення фінансового стану – це
важлива складова управлінської діяльності.
Для покращення фінансового стану підприємства повинні нарощувати обсяги виробництва, підвищувати продуктивність праці працівників, захопити якомога більшу частку на
ринку, розширювати асортимент продукції і
підвищувати її якість, зменшувати витрати
на виробництво продукції, з максимальною
віддачею використовувати усі види ресурсів, грамотно будувати договірні відносини з
постачальниками та покупцями, вести раціональну цінову політику.
Для забезпечення задовільного фінансового стану на кожному підприємстві в
загальній системі фінансового менеджменту
необхідними є розроблення й забезпечення
реалізації системи аналізу та оцінювання
фінансового стану, адаптованої до особливостей функціонування цього підприємства
на ринку, завдань його фінансової стратегії й
політики, фінансової ментальності власників
тощо. Першочерговим етапом покращення
фінансового стану вітчизняних підприємств
у сучасних економічних умовах є пошук оптимального співвідношення власного та позикового капіталу, яке забезпечило б мінімальний
фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. Підприємствам
необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінансовий стан підприємства та залежно від того, який показник змінився, приймати відповідні рішення.
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