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фінансового стану вітчизняних суб’єктів господарювання.
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The article is considered main external and internal factors, which influencing the deterioration of the financial 
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ysis of financial results of enterprises activity and formed the main directions of improving the efficiency of the finan-
cial condition of local entities.

Keywords: financial condition, net profit (loss), financial result, environmental factors, factors of internal envi-
ronment.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. у сучасних умовах вітчизняні під-
приємства функціонують в умовах ризику 
та невизначеності, відсутності впевненості 
у тому, що фактичні фінансові результати 
будуть відповідати плановим. на такий стан 
справ впливає низка чинників, як зовнішніх, 
так і внутрішніх. до зовнішніх варто віднести 
значну девальвацію гривні; високий рівень 
безробіття, зокрема прихованого та моло-
діжного; анексію криму та воєнні дії на сході 
україни; недостатній рівень досконалості 
податкової системи; високий рівень тіньової 
економіки; погіршення інвестиційного клімату 
та зростання інвестиційного ризику; високий 
рівень соціальної напруженості в суспільстві 

тощо. до внутрішніх належать неспромож-
ність керівництва підприємств передбачити 
погіршення фінансового стану підприємств 
та розробити адекватні заходи для уникнення 
їх у майбутньому та недопущення банкрут-
ства; зниження обсягів виробництва та реалі-
зації продукції через неефективну фінансово-
економічну діяльність підприємств, зокрема 
недосконалу їх виробничу та маркетингову 
політику; недосконала кредитна політика під-
приємства, що приводить до зростання креди-
торської заборгованості; суттєва дебіторська 
заборгованість, що приводить до зменшення 
можливостей підприємства здійснювати 
виробництво і реалізацію продукції; слабка 
адаптованість менеджерів до жорстких реалій Ек
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формування ринку, що приводить до вибору 
неефективної фінансової, цінової й інвести-
ційної політики.

у результаті негативна дія внутрішніх чин-
ників сприяє виникненню розбалансованості 
економічного механізму відтворення капі-
талу підприємств, погіршенню їх фінансового 
стану, збільшує ризик настання банкрутства 
та знижує рівень економічної безпеки.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
у науковій літературі досить широко розкрита 
сутність категорії «фінансовий стан підприєм-
ства» [1; 3-6], розглянуті методи, які викорис-
товуються у процесі здійснення аналізу фінан-
сового стану підприємства [7-9] та окреслені 
основні напрями підвищення його ефектив-
ності в сучасних умовах [1; 11; 12].

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на наявність 
значних теоретико-практичних здобутків нау-
ковців, у сучасній науковій літературі відсутнє 
єдине визначення поняття «фінансовий стан 
підприємства», основна увага зосереджена 
на його окремих елементах, а також відсутні 
загальноприйняті методичні підходи до оцінки 
фінансового стану підприємства. Зазначене 
потребує комплексного розгляду цієї катего-
рії, визначення основних напрямів підвищення 
ефективності фінансового стану вітчизняних 
суб’єктів господарювання та розроблення на їх 
основі комплексу заходів, що можуть бути реа-
лізовані як на рівні держави, так і на рівні окре-
мих суб’єктів господарювання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у комплек-
сному розгляді категорії «фінансовий стан під-
приємства» та визначенні основних напрямів 
підвищення ефективності фінансового стану 
суб’єктів господарювання в сучасних умовах.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Загалом під час визначення катего-
рії «фінансовий стан підприємства» основна 
увага науковців приділяється оцінці таких 
його елементів, як платоспроможність, фінан-
сова стійкість та ділова активність, що визна-
чається, зокрема, ефективністю оборотних 
коштів, прибутковістю підприємства, потен-
ціалом формування та повнотою викорис-
тання фінансових ресурсів, збалансуванням 
грошових потоків і рівнем фінансового ризику 
[1]. Згідно з Методикою Фонду державного 
майна україни «фінансовий стан підприєм-
ства – сукупність показників, що відобража-
ють наявність, розміщення і використання 
ресурсів підприємства, реальні та потенційні 
фінансові можливості підприємства» [2, ст. 1]. 

а фінансовий аналіз діяльності підприємства 
відповідно до цієї Методики [2, ст. 1] – це 
«комплексне вивчення фінансового стану під-
приємства з метою оцінки досягнутих фінан-
сових результатів, що проводиться за допо-
могою методів фінансового аналізу за даними 
фінансової звітності підприємства».

З огляду на офіційне визначення поняття 
«фінансовий стан» та наявні в науковій літе-
ратурі тлумачення цього поняття [3-5] варто 
зазначити, що більш комплексно це поняття 
розкривається М.Я. коробовим [6], який 
зазначає, що «фінансовий стан підприємства 
характеризується забезпеченістю фінансо-
вими ресурсами, необхідними для нормальної 
виробничої, комерційної та інших видів діяль-
ності, доцільністю та ефективністю їх розмі-
щення і використання у фінансових відносинах 
з іншими суб’єктами господарської діяльності, 
платоспроможністю і фінансовою стійкістю».

основними методами, які використову-
ються у процесі здійснення аналізу фінансо-
вого стану підприємства, а також головними 
складниками фінансового аналізу діяльності 
підприємства є горизонтальний аналіз, верти-
кальний аналіз, порівняльний аналіз, аналіз 
фінансових коефіцієнтів та факторний аналіз. 
аналіз при цьому проводиться як за абсолют-
ними, так і за відносними показниками [7-9].

Загалом категорія «фінансовий стан під-
приємства» є комплексним поняттям і вклю-
чає в себе інструменти його оцінки в поточний 
момент часу та дає змогу зробити прогноз на 
перспективу на основі відібраних методів.

одним із найважливіших завдань сучасних 
суб’єктів господарювання є пошук та визна-
чення основних напрямів покращення їх фінан-
сового стану. Проте в сучасних умовах розвиток 
економіки україни характеризується нестабіль-
ними тенденціями до зростання, що наряду 
з негативним впливом чинників як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища приводить до 
погіршення фінансового стану підприємств 
та їх фінансових результатів загалом. так, про-
ведений аналіз фінансових результатів діяль-
ності вітчизняних підприємств за даними держ-
стату україни протягом 2010-2015 років [10] 
(таблиця 1) свідчить про суттєве погіршення 
фінансових результатів вітчизняних підпри-
ємств за видами економічної діяльності як зага-
лом, так і у промисловості зокрема.

так, протягом 2010-2012 років всього 
та у промисловості зокрема підприєм-
ства отримували чистий прибуток, який 
щороку неухильно знижувався і стано-
вив у 2010 році всього 13 906,1 млн грн 
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(11 594,7 млн грн. – у промисловості), 
67 797,9 млн грн. (31 961,6 млн грн.) – у 2011 році 
та 35 067,3 млн грн. (2592,4 млн грн.) – 
у 2012 році відповідно.

Починаючи з 2013 року діяльність підпри-
ємств стала збитковою. так, збиток становив 
всього 22 839,7 млн грн. (-4181,1 млн грн. у про-
мисловості), суттєво зріс у 2014 році і становив 
590 066,9 млн грн. всього і 178 730,9 млн грн. 
у промисловості. у 2015 році спостерігалося 
деяке його зменшення порівняно з 2014 роком, 
і збиток становив всього 373 516,0 млн грн. 
(-188 267,9 млн грн. у промисловості відпо-
відно). натомість протягом 2010-2015 років 
зросла частка підприємств, які одержали при-
буток, у загальній кількості підприємств: всього 

з 57,3% у 2010 році до 73,3% у 2015 році (у про-
мисловості – з 57,0% до 72,6%), що на фоні 
погіршення фінансового результату (чистого 
прибутку – збитку) можна вважати позитивною 
тенденцією. також позитивним варто вважати 
те, що зменшилася частка підприємств, які 
одержали збиток, протягом 2010-2015 років: 
всього з 42,7% у 2010 році до 26,7% у 2015 році 
(у промисловості – з 43,0% до 27,4%).

визначення основних напрямів покра-
щення фінансового стану підприємств на 
основі використання обґрунтованих методів 
його аналізу дає можливість визначити орієн-
тири підприємств як у короткостроковій, так 
і в довгостроковій перспективі та розробити 
адекватні в сучасних умовах заходи.

таблиця 1
Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності  

у 2010-2015 роках

млн грн.
Чистий 

прибуток 
(збиток)

підприємства, які 
одержали прибуток

підприємства, які 
одержали збиток

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат

2010 рік
усього1 (квед 2010) 13 906,1 57,3 155 197,6 42,7 141 291,5

промисловість 11 594,7 57,0 50 070,6 43,0 38 475,9
2011 рік

усього2 (квед 2010) 67 797,9 63,5 208896,3 36,5 141098,4
промисловість 31 961,6 60,8 82 204,1 39,2 50 242,5

2012 рік
усього3 35 067,3 63,0 210 607,6 37,0 175 540,3

промисловість 2592,4 60,7 67 565,4 39,3 64 973,0
2013 рік

усього4 -22 839,7 65,0 179 259,6 35,0 202 099,3
промисловість -4181,1 62,3 64 470,8 37,7 68 651,9

2014 рік
усього5, 6 -590 066,9 65,5 202 704,5 34,5 792 771,4

промисловість -178 730,9 62,4 59 910,7 37,6 238 641,6
2015 рік

усього7 -373 516,0 73,3 352 980,4 26,7 726 496,4
промисловість -188 267,9 72,6 75 334,3 27,4 263 602,2

1 дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. дані уточнено.
2 дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. дані уточнено.
3 дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. дані уточнено з урахуванням 
зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
4 дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. дані уточнено з урахуванням 
зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
5 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ тимчасово окупованої території автономної 
республіки крим, м. севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
6 дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
7 Без урахування результатів діяльності банків тимчасово окупованої території автономної республіки крим, 
м. севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
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З огляду на зазначене до основних напря-
мів покращення фінансового стану підпри-
ємств у сучасних умовах варто віднести ті, 
на основі яких можна розробити комплекс 
заходів, що можуть бути реалізовані на рівні 
як держави, так і окремих суб’єктів господа-
рювання, такі як:

– покращення соціально-економічної ситу-
ації в країні, зокрема, з урахуванням моне-
тарної політики держави, впровадження 
активних заходів регулювання зайнятості, 
податкової політики, що сприятиме зниженню 
рівня тіньової економіки;

– покращення інвестиційного клімату 
та зменшення інвестиційного ризику;

– зменшення рівня соціальної напруже-
ності;

– нормалізація і приведення до міжнарод-
них норм фінансового та податкового законо-
давства;

– адаптація закордонних методик аналізу 
фінансового стану, що дають можливість оці-
нити сучасний стан вітчизняних підприємств, 
та уніфікація наявних, що використовуються 
у вітчизняній практиці для підвищення досто-
вірності його оцінки;

– збільшення коштів на розрахунковому 
рахунку підприємства, зокрема за рахунок 
ліквідації основних засобів, які не використо-
вуються, або здачі їх в оренду [1; 11];

– посилення ролі держави у процесі забез-
печення її економічної безпеки, зокрема, 
з огляду на євростратегічні пріоритети укра-
їни, у результаті розроблення комплексу захо-
дів протидії «тінізації» економіки як чинника, 
що справляє негативний вплив на еконо-
мічну безпеку держави та являє собою одну 

із загроз національній безпеці в економічній 
сфері [12];

– активізація інноваційної діяльності під-
приємств, що сприятиме зниженню собівар-
тості продукції, раціональному використанню 
ресурсів різних видів, ефективному управ-
лінню витратами, дебіторською та кредитор-
ською заборгованістю;

– зменшення банківських ставок за креди-
тами для кредитування промисловості з ура-
хуванням її пріоритетності для забезпечення 
економічного зростання країни (для машинобу-
дівного комплексу, будівельно-індустріального 
комплексу, легкої та харчової промисловості) 
та здешевлення послуг банківських установ;

– підвищення рівня розвитку економіки за 
рахунок мобілізації фінансових ресурсів дер-
жави в розвиток пріоритетних секторів про-
мисловості, зокрема виробничої діяльності 
тих підприємств, які спроможні здійснювати 
випуск продукції, що належить до 6-го та 7-го 
технологічних укладів. важлива роль у цьому 
контексті належить машинобудівному комп-
лексу україни, інтенсивний розвиток якого 
може сприяти забезпеченню економічного 
зростання держави [12].

висновки з цього дослідження. Загалом 
розроблення заходів покращення фінансо-
вого стану на основі запропонованих напря-
мів сприятиме збільшенню обсягів виробни-
цтва та реалізації продукції, підвищить рівень 
адаптованості менеджерів до реалій ринку, 
сприятиме зниженню ймовірності банкрут-
ства і підвищенню конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств та у перспективі 
сприятиме забезпеченню економічної без-
пеки держави і національної безпеки загалом.
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