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У статті розкрито сутність фінансового 
стану підприємства та визначено шляхи 
його удосконалення у сучасних економічних 
умовах, оскільки саме це є одним із важливих 
індикаторів ефективності діяльності під-
приємства. Охарактеризовано фактори, 
що впливають на фінансовий стан підпри-
ємства. Здійснено аналіз фінансового стану, 
який дає можливість надати грамотну та 
адекватну оцінку фінансово-господарській 
діяльності підприємства за минулий період 
часу, підготувати інформацію, необхідну для 
прогнозування, скласти план дій і уникнути 
зниження рівня прибутку і конкурентоспро-
можності господарства галузі економіки, 
що вивчається. Визначено основні функці-
ональні складники, що зумовлюють еконо-
мічну стійкість підприємства. Розглянуто 
фінансові показники діяльності підприємств 
Львівської області.  Обґрунтовано викорис-
тання та застосування фінансового аналізу, 
що являє собою важливий елемент аналі-
тичної роботи підприємства та є одним 
із головних інструментів управління діяль-
ністю загалом.
ключові слова: підприємство, аналіз, 
фінансовий стан, фінансова стабільність, 
функціонування підприємства.

В статье раскрыта сущность финансового 
состояния предприятия и определены пути 

его совершенствования в современных эко-
номических условиях, поскольку именно это 
является одним из важных индикаторов 
эффективности деятельности предпри-
ятия. Охарактеризованы факторы, влия-
ющие на финансовое состояние предпри-
ятия. Осуществлен анализ финансового 
состояния, который дает возможность 
предоставить грамотную и адекватную 
оценку финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия за прошедший период 
времени, подготовить информацию, необ-
ходимую для прогнозирования, составить 
план действий и избежать снижения уровня 
прибыли и конкурентоспособности пред-
приятия. Рассмотрены показатели финан-
сового результата деятельности пред-
приятий Львовской области. Определены 
основные функциональные составляющие, 
обуславливающие экономическую устойчи-
вость предприятия. Обосновано использо-
вание и применение финансового анализа, 
который представляет собой важный эле-
мент аналитической работы предприятия 
и является одним из главных инструментов 
управления деятельностью в целом.
ключевые слова: предприятие, ана-
лиз, финансовое состояние, финансо-
вая стабильность, функционирование  
предприятия.

The essence of the financial condition of the enterprise is revealed and the ways of its improvement in the current economic conditions are determined, 
since it is one of the most important indicators of the effectiveness of the enterprise. The factors affecting the financial condition of the enterprise are char-
acterized. The analysis of the financial condition of the enterprise is made; it gives an opportunity to provide competent and adequate assessment of the 
financial and economic activity of the enterprise over the past period, also it helps to prepare the information, which is necessary for forecasting. The finan-
cial condition is the most important characteristic of business activity and reliability of the enterprise. It determines the competitiveness of the enterprise and 
its potential in business cooperation is a guarantor of the effective realization of economic interests of both the enterprise itself and its partners. Therefore, 
in the conditions of a market economy, the interest of economic process participants to objective and probable information about the financial status and 
business activity of the economy increased significantly. All these aspects make the chosen research topic relevant. An analysis of the financial position of 
an enterprise provides qualitative and quantitative information about its activities, which is necessary for many market entities. Satisfactory financial condi-
tion is an essential characteristic of the enterprise’s activity, which reflects the competitiveness of the enterprise and its potential for business cooperation, 
evaluates the extent to which the economic processes of the enterprise and its partners are guaranteed by financial and other relations. For the other 
hand, this analysis draws up an action plan, avoids a decrease in the level of profit and competitiveness of the enterprise. The information about financial 
results of the enterprises of Lviv region is discussed. The basic functional components that determine the economic stability of the enterprise are given. The 
usage and application of financial analysis is justified, which is an important element of the analytical work of the enterprise and is one of the main tools of 
management activity in general.
Key words: enterprise, analysis, financial condition, financial stability, functioning of the enterprise.

Постановка проблеми. Функціонуючи в рин-
ковій економіці як суб’єкт підприємницької діяль-
ності, кожне підприємство має забезпечувати 
такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого 
воно стабільно зберігало би здатність безпере-
бійно виконувати свої фінансові зобов’язання 
перед своїми діловими партнерами, державою, 
власниками, найманими працівниками.

Фінансовий стан є найважливішою характерис-
тикою ділової активності і надійності підприємства. 
Він визначає конкурентоспроможність підприєм-
ства та його потенціал у діловому співробітництві, 
є гарантом ефективної реалізації економічних 
інтересів як самого підприємства, так і його парт-

нерів. Тому за умов ринкової економіки істотно під-
вищився інтерес учасників економічного процесу 
до об’єктивної та вірогідної інформації про фінан-
совий стан і ділову активність господарства. Всі ці 
аспекти і зумовлюють актуальність вибраної тема-
тики дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем пошуку шляхів покращення 
фінансового стану підприємства присвячено 
чимало наукових праць, багато аспектів цієї теми 
вивчено науковцями. Серед науковців цій пробле-
матиці приділяли увагу Д. Городинський, А. Череп, 
Л. Кириченко, Т. Обущак, І. Данильчук, Г. Карпенко 
та інші.
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Постановка завдання. Стаття спрямована на 
дослідження сутності фінансового стану підприєм-
ства та обґрунтування шляхів покращення фінан-
сово-економічної діяльності підприємств у сучас-
них економічних умовах.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останніх років на більшості підприємств 
України відбувалися позитивні зрушення, досяг-
нуті переважно завдяки екстенсивним чинникам 
розвитку. Однак тепер ці чинники вже вичерпали 
усі свої можливості впливу і не можуть забезпе-
чити прибутковість підприємствам.

Сучасний ринок постійно змінюється. Швидкість 
цих змін настільки велика, що саме пристосування 
до них стає істотною перевагою для підприємств 
під час конкурентної боротьби. У цих умовах під-
приємства, які прагнуть зміцнити свої позиції, пови-
нні орієнтуватися на нові методи, підходи та прин-
ципи організації і ведення бізнесу, засновані саме 
на удосконаленні внутрішнього механізму управ-
ління сталим функціонуванням підприємств [1].

Конкурентне ринкове середовище вимагає від 
підприємства постійного вдосконалення. Для того 
щоб бути конкурентоспроможним, підприємство 
повинно мати конкурентні переваги. Основним 
засобом отримання конкурентних переваг є пошук 
шляхів підвищення ефективності власної діяль-
ності та удосконалення фінансового стану [2].

Саме тому нагальним питанням нині є функці-
онування та розвиток усіх підприємств, що виро-
бляють товари чи надають послуги, а саме пошук 
альтернативних шляхів покращення їхнього фінан-
сового стану [1].

Під фінансовим станом підприємства розумі-
ють ступінь забезпеченості підприємства необ-
хідними фінансовими ресурсами для здійснення 
ефективної господарської діяльності, а також 
своєчасного проведення грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями. У ньому знаходять відо-
браження у вартісній формі загальні результати 
роботи підприємства з управління фінансовими 
ресурсами [3].

Ефективність використання ресурсів та підви-
щення рівня фінансово-економічної стійкості під-
приємства в сучасних умовах розвитку значною 
мірою залежить від наявності, використання і вдо-
сконалення потенціалу підприємства.

Функціонування сучасних підприємств зале-
жить від кількісної, якісної та структурної доско-
налості економічного потенціалу господарюючих 
суб’єктів. На сучасному етапі розвитку це функці-
онування є нестійким, а тому зумовлене великими 
втратами ресурсів у здійсненні реформ і складним 
фінансовим становищем підприємств. Є значні 
відмінності у фінансовому становищі підприємств 
у розрізі видів економічної діяльності.

Статистичні дані по Львівській області за 2017 рік 
свідчать [10], що майже половину виручки від реа-
лізації у загальному доході області сформувала 
промисловість (42,9%), на другому місці – оптова 
та роздрібна торгівля – 37%. Зі значним відривом 
далі йдуть сільське, лісове та рибне господар-
ства (4,6%), транспорт, складування та кур’єрська 
служба – 3,5% та інші види діяльності (рис. 1).

Водночас значний валовий дохід не гаран-
тує успішного фінансового результату, оскільки 
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рис. 1. розподіл виручки від реалізації продукції (товарів, послуг)  
за видами діяльності у львівській області у 2017 році
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промисловість, що займає лідируючі позиції на Львів-
щині, є менш прибутковою, ніж торгівля. А будівни-
цтво у 2017 році взагалі виявилося збитковим.

На рис. 2. видно, що збитковими також були 
професійна наукова та технічна діяльність, опе-
рації з нерухомим майном та сфера транспорту 
і кур’єрської доставки. Сільське господарство 
продемонструвало понад 1,1 млрд. грн. прибутку 
поряд із промисловістю – 1,4 млрд. грн. та торгів-
лею – понад 2,4 млрд. грн.

У таблиці 1 наведено основні економічні показ-
ники діяльності підприємств Львівщини у 2017 році., 
на основі яких були побудовані рисунки 1 та 2. 
У розділі «промисловість» видно, що домінує пере-
робна промисловість із позитивним фінансовим 
результатом 3,7 млрд. грн., однак решта видів про-
мисловості, зокрема добувна промисловість та 
діяльність із транспортування електроенергії, водо-
постачання, є надзвичайно збитковими.

Це свідчить не лише про специфіку галузей, 
але і про проблеми у фінансовому менеджменті та 
неефективність прийнятих фінансових рішень [9].

Можна стверджувати, що важливим чинником 
у ефективності господарювання в тій чи іншій 
галузі стає необхідність постійного використання 
і вдосконалення економічного потенціалу до необ-
хідного рівня. Це повинно давати можливість під-
приємству ефективно застосовувати свої ресурси, 
а значить, сприяти поглинанню зовнішніх і вну-
трішніх дестабілізуючих факторів, що є свідчен-
ням стійкості функціонування [4].

Першочерговим етапом у покращенні фінан-
сового стану підприємства є пошук оптималь-
ного співвідношення власного і позикового капі-

талу. Велике значення для стійкого фінансового 
забезпечення підприємства має власний капітал. 
Чим більша частка власного капіталу і менша 
позикового, тим менший фінансовий ризик має 
підприємство. Але, як показує практика, ефектив-
ність використання позикового капіталу вища, ніж 
ефективність використання власного.

Це пояснюється низкою причин: позикові кошти 
беруться з визначеною метою і сам факт отри-
мання позикових коштів стимулює позичальника 
до досягнення своєї мети і повернення боргу; 
позикові кошти беруться під певний відсоток, що 
ще більше підвищує відповідальність перед кре-
дитором за повернення боргу; юридичне оформ-
лення документів про строковість надання пози-
чених коштів означає юридичну і матеріальну 
відповідальність за їх повернення [3].

В умовах конкурентного середовища актуаль-
ності набуває оптимізація збутової політики під-
приємства. Збутова політика передбачає вибір 
способів та каналів збуту продукції (прямий марке-
тинг, торгові представники, діючі торгові організа-
ції). Кожний канал характеризує відповідний йому 
рівень збуту та витрат. Підприємству необхідно 
активізувати політику в галузі маркетингу з метою 
просування своєї продукції, яка фактично за раху-
нок високої якості та ціни, нижчої від середньога-
лузевої, є конкурентоспроможною.

Важливими для вирішення є питання реклами, 
упаковки, випуску високоякісної продукції, фірмова 
торгівля, стимулювання збуту різними шляхами. 
Формуючи канали розподілу продукції, підприєм-
ство мусить знайти відповіді на низку питань: який 
канал розподілу забезпечить найкраще охоплення 

1155,6 

1422,9 

2489,6 

-65,9 

-278 

-540,1 

16,6 

26,1 

-36 

15,9 

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Сільське господарство

Промисловість

Оптова та роздрібна торгівля

Транспорт, склад, кур’єрська діяльність

Операції з нерухомим майном

Професійна, наукова та технічна …

Освіта

Охорона здоров’я 

Мистецтво, спорт, розваги

Інші послуги

Ряд 3 

рис. 2. фінансові результати підприємств львівської області у 2017 році за видами діяльності
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Таблиця 1
обсяги реалізації та фінансовий результат діяльності підприємств  

у розрізі видів економічної діяльності львівської області у 2017 році

вид економічної діяльності
обсяг реалізо-
ваної продук-
ції, млн. грн.

структура 
реалізації, 

%

фінансовий 
результат, 
млн. грн.

Сільське, лісове та рибне господарство 12201,9 4,65 1155,6
Промисловість, у. т. ч. 112522,4 42,90 1422,9
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 3379,4 –85,4
переробна промисловість 68452,8 3789,7
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 38435,5 –2021,4
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2254,7 –260,0
Будівництво 11501,7 4,38 –517,3
Оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 97106,1 37,02 2489,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 9201,9 3,51 –65,9
Тимчасове розміщування й організація харчування 2112,8 0,81 239,1
Інформація та телекомунікації 5539,9 2,11 479,3
Фінансова та страхова діяльність 423,4 0,16 17,4
Операції з нерухомим майном 4600,2 1,75 –278,0
Професійна, наукова та технічна діяльність 2235,5 0,85 –540,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2988,8 1,14 152,3
Освіта 185,6 0,07 16,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1285,2 0,49 26,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 246,4 0,09 –36,0
Інші послуги 153,4 0,06 15,9
Разом по області 262305,20 100,00 4577,50

цільового ринку, який канал розподілу буде краще 
задовольняти потреби споживачів цільового ринку, 
який канал розподілу дасть підприємству найбіль-
ший прибуток [5].

Фінансовий стан підприємства залежить від 
результатів його виробничої, комерційної та 
фінансово-господарської діяльності. Він не може 
бути стійким, якщо підприємство не отримує при-
бутку, який необхідний для безперебійної діяль-
ності установи та на зміцнення матеріально-тех-
нічної та соціальної сфери підприємства. Пошук 
альтернативних джерел фінансування можливий 
за загального аналізу всіх складових частин діяль-
ності підприємства [6].

Головне завдання оцінки фінансового стану 
підприємства – своєчасно виявити й усунути недо-
ліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські 
рішення для поліпшення фінансового стану під-
приємства та уникнути його банкрутства [6].

Враховуючи усі можливі проблеми фінансового 
стану підприємства в умовах фінансової кризи, 
а також необхідність стабілізації фінансової стій-
кості підприємств в умовах фінансової нестабіль-
ності, варто вжити таких заходів:

– усунути зовнішні та внутрішні фактори бан-
крутства та врегулювати рівень незавершеного 
виробництва на підприємстві;

– вжити локальних заходів з удосконалення 
фінансового стану та забезпечити фінансове стано-
вище підприємства в середньостроковій перспективі;

– поступово погасити старі боргові зобов’язання 
та скоротити витрати до мінімально допустимого 
рівня, використовуючи енерго- і ресурсоощадні 
заходи;

– створити стабільну фінансову базу і забезпе-
чити оптимальну структуру балансу та фінансових 
результатів для подолання зовнішнього впливу [7].

Саме за таких умов можна забезпечити сис-
тему моніторингу кожної із складових частин еко-
номічної стійкості підприємства, яка змогла б дати 
можливість оптимізувати її відповідно до перспек-
тив розвитку.

Моніторингом можна виявити недостатній 
рівень фінансової стійкості підприємства, а тому й 
здійснити відповідні дії:

– оптимізувати рух фінансових ресурсів під-
приємства і врегулювати фінансові відносини, які 
виникають під час відносин між суб’єктами господа-
рювання, з метою ефективного їхнього розподілу;

– розробити відповідну фінансову стратегію під-
приємства, враховуючи особливості його діяльності;

– розробити проекти поточних і прогнозованих 
фінансових планів, балансів та бюджетних коштів;

– розрахувати прогнозовані показники реаліза-
ції продукції (збуту товарів) і планів капіталовкла-
день, собівартості продукції тощо;

– визначити джерела фінансування господар-
ської діяльності, а також проаналізувати бюджетне 
фінансування, довго- та короткострокове кредиту-
вання тощо [8].
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висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, можна визначити, що фінансовий 
стан – це одна з найважливіших характеристик 
діяльності кожного підприємства, а пошук шляхів 
покращення фінансового стану – це важлива скла-
дова частина управлінської діяльності.

Аналіз фінансового стану підприємства дає 
якісну та кількісну інформацію про його діяльність, 
яка необхідна для багатьох суб’єктів ринку. Комп-
лексна оцінка фінансового стану підприємства 
передбачає визначення економічного потенціалу 
суб’єкта, дає змогу забезпечити ідентифікацію 
його місця в конкурентних ринкових умовах.

Основними заходами, які спрямовані на покра-
щання фінансового стану підприємства, є:

– вивчення попиту на продукцію, що випуска-
ється, з метою розширення ринку;

– розроблення відповідної стратегії для підви-
щення фінансового становища підприємства;

– аналіз усіх конкурентів у цьому сегменті 
ринку;

– визначення альтернативних каналів збуту 
продукції;

– аналіз складових частин собівартості про-
дукції і визначення шляхів її зниження;

– погашення дебіторської та кредиторської 
заборгованостей;

– вивчення альтернативних джерел фінансу-
вання;

– аналіз мінімізації усіх можливих витрат під-
приємства;

– контроль за діяльністю та фінансовим ста-
ном підприємства.

Отже, покращення фінансового стану підпри-
ємства в ринкових умовах можливе шляхом під-
вищення результативності розміщення та викорис-
тання ресурсів підприємства.

При цьому забезпечується розвиток виробни-
цтва чи інших сфер діяльності на основі зростання 
прибутку й активів, за збереження платоспромож-
ності та кредитоспроможності.

Задовільний фінансовий стан є найважливі-
шою характеристикою діяльності підприємства, 
яка відображає конкурентоспроможність підпри-
ємства та його потенціалу у діловому співробіт-
ництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні 
процеси самого підприємства та його партнерів за 
фінансовими та іншими відносинами.

Ясна річ, що в стійкому фінансовому стані заін-
тересоване передусім саме підприємство. Однак 
стійкий фінансовий стан будь-якого підприємства 
формується в процесі його відносин із поста-
чальниками, покупцями, акціонерами, банками та 
іншими юридичними і фізичними особами.

Тому необхідно систематично, детально 
і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, 
оскільки від поліпшення фінансового стану підпри-
ємства залежить його економічна перспектива.

Проте потрібно звернути увагу на те, що для 
кожного підприємства необхідно вибирати інди-
відуальні шляхи для покращення фінансового 
стану та здійснення аналізу відповідних показни-
ків його фінансово-економічної діяльності. Варто 
зазначити, що потрібно застосовувати зарубіжний 
досвід, врахувавши специфіку нинішньої еконо-
мічної ситуації в Україні, інакше механічне копію-
вання чужої практики може тільки зашкодити.
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THE IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE  
IN THE TERMS OF CURRENT ECONOMIC SITUATION

The purpose of the article. Functioning in a market economy as a business entity, each enterprise should 
ensure a state of its financial resources, for which it would stably maintain the ability to continuously discharge 
its financial obligations to its business partners, the state, owners, and employees.

The financial condition is the most important characteristic of business activity and reliability of the enter-
prise. It determines the competitiveness of the enterprise and its potential in business cooperation is a guaran-
tor of the effective realization of economic interests of both the enterprise itself and its partners. Therefore, in 
the conditions of a market economy, the interest of economic process participants to objective and probable 
information about the financial status and business activity of the economy increased significantly. All these 
aspects make the chosen research topic relevant.

Methodology. Since the enterprise is one of the important elements of a market economy and a condi-
tion for successful development of modern society, this issue is studied in the writings of various scholars. 
In Ukraine, with the worsening of the economic and political situation, problems of functioning of enterprises 
become especially urgent. Effective resolution of such problems contributes to further economic development 
and improvement of the welfare of the population.

Results. The financial condition of the enterprise depends on the results of its production, commercial and 
financial and economic activities. It should be noted that the financial condition of the enterprise cannot be 
stable if it does not receive profits in the amount that provide the necessary increase in financial resources 
aimed at strengthening the material and technical base of the enterprise and their social sphere. The search 
for reserves that can be used to improve the financial condition of the enterprise is carried out by a thorough 
analysis of all components of its activities.

Satisfactory financial condition is an essential characteristic of the enterprise’s activity, which reflects the 
competitiveness of the enterprise and its potential for business cooperation, evaluates the extent to which the 
economic processes of the enterprise and its partners are guaranteed by financial and other relations.

Practical implications. The first step in an improved enterprise is to find the best combination of ownership 
and positive capital. Equity is of great importance for every other enterprise. The smaller the equity and the 
less positive, the less important is the enterprise. But, as it is implemented, they effectively execute positive 
capital, which reduces the owner’s efficiency. 

Improving the financial condition of an enterprise in market conditions is possible by increasing the effi-
ciency of placement and use of enterprise resources.

This ensures the development of production or other areas of activity based on the growth of profits and 
assets, while maintaining solvency and creditworthiness.

Value/originality. In our work we have considered the issues of functioning of enterprises and their finan-
cial status. Analyzing the directions of improvement of the state of enterprises, we face some difficulties both 
from the legislation and from the economic and political situation in Ukraine. Challenges and problematic 
issues outline the prospects for further development of enterprise functioning. In particular, the opportunity to 
choose individual ways to improve the financial position and to analyze the relevant indicators of its financial 
and economic activities.


