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Summary. The essence of the "strategic management" concept is investigated and the main stages of construction enterprise 
strategic management are determined. There are such stages: the analysis of the environment, the definition of objectives, the 
choice of strategy, the implementation of the strategy, evaluation and control of implementation. The characteristic features 
of strategic management system of construction enterprise are considered. The article analyzes the features and advantages of 
strategic management for a construction company.
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ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ  
«ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА»

APPROACHES TO TRACKING CONCEPT  
"FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE"

Анотація. Проведено дослідження трактування фінансового стану підприємства. Зокрема, розглянуті основні 
спільні і відмінні риси щодо визначення сутності категорії «фінансовий стан підприємства» багатьох економістів, як 
вітчизняних, так і зарубіжних, оскільки у сучасній економічній науці немає усталеної думки щодо трактування цього 
поняття. Також було вияснено, що більшість науковців розглядає фінансовий стан із позицій, представлених у методиці 
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій. Це визначення не зовсім точно відображає 
зміст поняття «фінансовий стан», оскільки воно не може бути результатом взаємодії певних фінансових відносин, від 
яких залежить фінансова спроможність підприємства щодо забезпечення своєї поточної діяльності, подальшого розви-
тку, погашення лише короткострокових чи і довгострокових зобов’язань, а по-друге, основою цього поняття повинна 
бути не комплексність, а реальна можливість як забезпечення свого розвитку, так і погашення певних зобов’язань. 
Більш обґрунтованим визначенням порівняно із цим є трактування тих авторів, що підкреслюють відображення у по-
нятті «фінансовий стан» якісної сторони виробничої і фінансової діяльності, хоча й з деякими відмінностями. На осно-
ві аналізу трактування поняття «фінансовий стан підприємства» в наукових економічних дослідженнях і визначення 
основних положень цього поняття окремо було визначено концептуальні основи фінансового стану і дане обґрунтоване 
авторське визначення.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, економічний стан підприємства, оцінка фінансового стану підпри-
ємства. 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин 
в Україні приводить до відповідальності та самостійності 
підприємств й інших суб’єктів ринку у розробленні та 
ухваленні управлінських рішень. Їх ефективність зна-

чною мірою залежить від об’єктивності, своєчасної та 
всебічної оцінки фінансового стану підприємства загалом 
та інтегральної оцінки зокрема. Віддаючи належне науко-
вим працям учених, які досліджували питання визначення 
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сутності фінансового стану підприємства, слід вказати на 
відсутність єдиного тлумачення цього поняття. Дослі-
дження більшості публікацій у науковій літературі при-
свячено розгляду методологічних засад аналізу й оцінки 
фінансового стану і через цю призму − формуванню сут-
ності категорії фінансового стану підприємства. Більшість 
науковців розглядає фінансовий стан із позицій, представ-
лених у методиці інтегральної оцінки інвестиційної при-
вабливості підприємств і організацій. Тому необхідним є 
уточнення сутності поняття «фінансовий стан підприєм-
ства» як об’єкта фінансового управління ним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ням визначення змісту фінансового стану підприєм-
ства займалися такі автори, як І.О. Бланк, Л.Д. Буряк, 
Л.Д. Білик, Ю.С. Цал-Цалко, А.М. Поддєрьогін, О.І. Бара-
новський, О.Д. Василик, Т.М. Ковальчук, Л.А. Лах-
тіонова, О.О. Терещенко, С.І. Шкарабан, М.І. Яцків, 
М.Я. Дем’яненко та ін. Питання оцінки фінансового стану 
підприємств розглядалися у працях зарубіжних науковців 
і практиків: В.А. Русак, О.М. Волкової, А.І. Гінзбурга, 
А.І. Ковальова, І.Т. Балабанова, В.Д. Новодворського, 
В.М. Родіонової, Н.О. Русак, Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савиць-
кої, А.Д. Шеремета та ін. 

Метою статті є етимологічне дослідження поняття 
«фінансовий стан підприємства», критичний огляд його 
тлумачення різними авторами з метою формулювання 
власного трактування, що відображало б найточніше сут-
ність фінансового стану.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 
здійснення господарської діяльності фінансовий стан є 
ключовою характеристикою підприємницької діяльності, 
його оцінка – це запорука успіху підприємств. Аналіз 
інформаційних джерел свідчить, що фінансовий стан 
підприємства залежить від результатів його виробничої, 
комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому 
на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. 
Передусім на фінансовому стані будь-якого підприємства 
позитивно позначаються безперебійний випуск і реаліза-
ція високоякісної продукції.

Зауважимо, що достовірна й своєчасна інформація 
про фінансовий стан підприємств є запорукою прийняття 
ефективних фінансових рішень, спрямованих на зни-
ження витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку 
та ринкової вартості підприємства. А користувачами 
інформації про фінансовий стан підприємства передусім 
є власники підприємства, інвестори, банківські установи, 
партнери з бізнесу, професійні учасники ринку цінних 
паперів, працівники податкової служби, страхові компанії 
та інші учасники економічних відносин. Але, на жаль, у 
сучасній економічній науці немає усталеної думки щодо 
трактування поняття «фінансовий стан підприємства», 
його характеристик, елементів і видів. Чимало науков-
ців схильні розрізняти поняття «економічний стан під-
приємства», «фінансовий стан підприємства» та «фінан-
сово-економічний стан». Доцільно долучитися до думки 
науковців, що розмежовують сутність цих понять за 
головною відмінною ознакою, а саме: визначення розмеж-
ування економічної діяльності підприємства, яка включає 
розуміння всіх видів діяльності на підприємстві та фінан-
сової діяльності, що стосується безпосередньо зміни й 
розміру капіталу підприємства.

Також, незважаючи на те, що трактування поняття 
«фінансовий стан підприємства» було розглянуто 
багатьма науковцями, спостерігаються великі розбіжності 
у визначеннях цього поняття. Розглянемо найбільш роз-
повсюджені визначення поняття «фінансовий стан під-
приємства» (табл. 1).

Щодо визначень поняття «фінансового стану» науков-
цями, то більшість із них повторюють трактування за 
Методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабли-
вості підприємств та організацій. Вони визначають це 
поняття як комплексне, що характеризується системою 
показників, які відображають наявність, розміщення та 
використання фінансових ресурсів підприємства, або як 
економічну категорію зі своєю специфікою.

Проте обґрунтованішими визначенням порівняно з цим 
є трактування тих авторів, що підкреслюють відображення 
у понятті «фінансовий стан» якісної сторони виробничої 
і фінансової діяльності, хоча й з деякими відмінностями. 
До таких можна віднести тлумачення О.В. Крухмальова, 
М.Я. Дем’яненка, Ю.С. Цал-Цалко, М.Ф. Коробова та ін. 
Одне із найповніших визначень поняття фінансового стану 
підприємства наведено у фінансовому словнику-довіднику 
за редакцією М.Я. Дем’яненка, де серед його характерис-
тик на перший план виходить якісна сторона діяльності 
підприємства: «Фінансовий стан ‒ це комплексне поняття, 
що відображає якісну сторону його виробничої та фінан-
сової діяльності та є результатом реалізації усіх елементів 
зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин підприємства. 
Він характеризується системою показників, які відобра-
жають стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями і забезпечувати 
ефективне фінансування своєї виробничої діяльності на 
певний момент часу» [11]. 

У Ю.С. Цал-Цалко у визначенні поняття «фінансо-
вого стану підприємства» на першому місці також стоїть 
комплексність цього поняття, але основну увагу звернено 
не тільки на забезпеченість необхідними фінансовими 
ресурсами, що є важливим, а й на доцільність та ефектив-
ність їх розміщення і використання, платоспроможність 
підприємства та фінансову стійкість.

Повнішим та ширшим є визначення сутності цього 
поняття у М.Я. Коробова. Він стверджує, що «фінансовий 
стан підприємства ‒ це складна, інтегрована за багатьма 
показниками характеристика якості його діяльності. 
Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру 
забезпеченості підприємства необхідними фінансовими 
ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для 
здійснення ефективної господарської діяльності та своє-
часних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями».

Окремо можна виділити визначення Г.В. Савицької, тому 
що автор уперше визначає фінансовий стан як економічну 
категорію, а не комплексне поняття, і підкреслює, що ця 
категорія відображає стан капіталу у процесі його кругообігу 
та спроможність підприємства до саморозвитку саме на фік-
сований момент часу, тобто сьогодні і тільки, тому що завтра 
ситуація уже може бути іншою [5]. Це трактування прак-
тично повторюється, лише без наголошення на відображенні 
фінансового стану підприємства саме на фіксований момент 
часу, авторами підручника «Курс економічного аналізу» за 
редакцією І.Ф. Прокопенка, де фінансовий стан підприєм-
ства визначено як економічну категорію, що відображає стан 
капіталу у процесі його кругообігу і здатність суб’єкта госпо-
дарювання до розширення своєї діяльності [9].

У визначенні, якого притримуються А.Д. Шеремета та 
Р.С. Сайфуліна, «фінансовий стан підприємства» виражається 
у співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто засо-
бів підприємства та їхніх джерел [13, c. 321]. Проте із цього 
визначення не видно, про що можуть свідчити такі співвідно-
шення, а оскільки вони будуть різними навіть в аналогічних 
підприємств, то доцільно було б на це звернути увагу. 

У деяких літературних джерелах (О.В. Павловська, 
Т.О. Фролова, М.А. Болюх, І.Ф. Прокопенко, О.П. Крайник 
та ін.) поняття «фінансовий стан підприємства» подано 
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у зовсім спрощеному варіанті. Наприклад, М.А. Болюх 
наводить таке визначення: «Фінансовий стан підприєм-
ства ‒ це результат фінансової діяльності. Він характери-
зується розмірами коштів підприємств, їх розміщенням 
та джерелами надходження» [14, c. 118]. З цього визна-
чення незрозуміло, чому фінансовий стан підприємства є 
результатом лише його фінансової діяльності, чому він не 
є результатом також операційної та інвестиційної, і зовсім 
упускаються якісні характеристики такого поняття. Не 
уточнюють це поняття й автори О.П. Крайник, З.В. Клеп-
кова. Ними представлено таке визначення: «Фінансовий 
стан підприємства є комплексним поняттям і характери-
зується системою показників, які відображають наявність 
та розміщення коштів, реальні та потенційні фінансові 
можливості підприємства» [15, c. 84]. Тобто тут повто-
рюється трактування, наведене в Положенні про порядок 
здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що 
підлягають приватизації, та не уточнюється визначення 
сутності поняття фінансового стану підприємств.

Крім того, слід звернути увагу на особливо цікаву думку 
окремих авторів стосовно розмежування понять «фінансо-
вий стан», «фінансове становище» та «фінансова позиція».

Так, І.О. Бланк розрізняє поняття «фінансова позиція» 
та «фінансовий стан», розуміючи фінансову позицію як 
стан обсягу та структури активів, капіталу, а також осно-
вних фінансових результатів діяльності підприємства на 

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності категорії «фінансовий стан підприємства»

Автор Зміст категорії
Методика інтегральної 
оцінки інвестиційної 

привабливості підприємств 
та організацій [1]

Фінансовий стан підприємства ‒ це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин підприємств, визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

М.Д. Білик  
[2, c. 87]

Фінансовий стан підприємства ‒ це реальна (фіксована на момент часу) і потенційна 
фінансова спроможність підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної 
діяльності, саморозвитку та погашення зобов'язань перед підприємствами й державою. 
Кількісно він вимірюється системою показників, на підставі яких здійснюється його оцінка.

І.О. Бланк  
[3, c. 574]

Фінансовий стан підприємства – це рівень збалансованості окремих структурних елементів 
активів та капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх використання.

О.В. Крухмальов  
[4, c. 198]

Фінансовий стан підприємства ‒ це комплексне поняття, що відображає якісну сторону його 
виробничої та фінансової діяльності та є результатом реалізації усіх елементів зовнішніх і 
внутрішніх фінансових відносин підприємства.

Г.В. Савицька  
[5, c. 662]

Фінансовий стан підприємства ‒ це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в 
процесі його кругообігу та спроможність суб'єкта до саморозвитку на фіксований момент часу.

 Ю.С. Цал-Цалко  
[6, c.566]

Фінансовий стан підприємства ‒ це комплексне поняття, що характеризується 
забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої 
діяльності комерційних та інших суб'єктів господарювання, доцільністю й ефективністю їх 
розміщення і використання, фінансовими відносинами з іншими суб'єктами господарювання, 
платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

О.В. Павловська, [7, c. 388]  
Т.О. Фролова [8, c. 253]

Фінансовий стан підприємства ‒ це співвідношення структур його активів і пасивів, тобто 
засобів підприємства та їхніх джерел.

І.Ф. Прокопенко  
[9, c.266]

Фінансовий стан підприємства ‒ це економічна категорія, що відображає стан капіталу у 
процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання до розширення своєї діяльності.

М.Ф. Коробов  
[10, c.160]

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками 
характеристика якості його діяльності. 

М.Я. Дем’яненко  
[11, c.507]

Фінансовий стан підприємства ‒ це комплексне поняття, що відображає якісну сторону його 
виробничої та фінансової діяльності та є результатом реалізації усіх елементів зовнішніх і 
внутрішніх фінансових відносин підприємства. Він характеризується системою показників, 
які відображають стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність розраховуватися за 
своїми зобов’язаннями і забезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої діяльності 
на певний момент часу.

А.М. Поддєрьогін  
[12, c.460]

Фінансовий стан підприємства ‒ це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

певну дату. Фінансова позиція, на його думку, є предме-
том аналізу та оцінки з метою виявлення реального фінан-
сового стану підприємства, а фінансовий стан – це рівень 
збалансованості окремих структурних елементів активів 
і капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх 
використання [3, c. 574]. 

Л.В. Чупіс зі співавторами наголошують на різниці 
понять «фінансовий стан» та «фінансове становище», зазна-
чаючи, що «фінансове становище – це забезпеченість під-
приємства власними й позиковими коштами, можливість і 
ефективність їх використання у своєму обороті за сформо-
ваних економічних умов» [16, с. 404], наголошуючи на тому, 
що фінансове становище є рівнем фінансового стану, зафік-
сованим на певний момент часу. Таким чином, «фінансовий 
стан» є характеристикою діяльності підприємства у визна-
ченому періоді за сформованих економічних умов.

Ці терміни мають по дві основи, перша з яких є спіль-
ною і похідною від слова «фінанси» й означає «сукуп-
ність економічних відносин, що виникають у процесі 
формування, розподілу і використання фондів грошо-
вих коштів». Другу основу становить, відповідно, слово 
«стан» і «становище», «позиція». Звернувшись до лінг-
вістичного аналізу цих слів, ми виявили таке: ці слова є 
синонімами, отже, повинні мати єдину сутнісну харак-
теристику. Саме тому, на нашу думку, розмежовувати ці 
поняття недоцільно.
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Загалом, дослідивши сутність поняття «фінансовий 
стан» та проаналізувавши різні погляди щодо його визна-
чення, пропонуємо визначити концептуальні основи 
цього поняття:

‒ фінансовий стан є результатом фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства;

‒ фінансовий стан являє собою поняття, сутність 
якого проявляється як у статиці, тобто на певний момент 
часу, так і в динаміці, тобто в характеристиці діяльності 
підприємства у визначеному періоді;

‒ фінансовий стан ‒ це об’єкт, що вимірюється пев-
ною сукупністю показників, які характеризують госпо-
дарське становище підприємства, його загальні резуль-
тати діяльності;

‒ фінансовий стан ‒ це міра забезпеченості підприєм-
ства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціо-
нальності їх розміщення;

‒ фінансовий стан може бути окремим об’єктом 
фінансового управління.

Висновки. Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна 
дійти висновку, що у зв’язку з індивідуалізацією підходів 

до бачення фінансового стану сьогодні єдиної думки щодо 
трактування відповідного поняття не існує. Думки вчених 
мають як спільні, так і відмінні риси. Тому, дослідивши 
сутність поняття «фінансовий стан підприємства» та про-
аналізувавши різні позиції щодо його визначення, доцільно 
запропонувати більш точне, лаконічне і таке, що відбиває 
сутність фінансового стану підприємства, визначення: 
фінансовий стан підприємства – це економічна катего-
рія, що визначає реальну (на фіксований момент часу) та 
потенційну фінансову спроможність підприємства забезпе-
чити достатній рівень фінансування фінансово-господар-
ської діяльності, певний рівень саморозвитку підприємства 
та спроможність погашення зобов’язань перед відповід-
ними суб’єктами господарювання. Адже фінансовий стан 
визначає місце підприємства в економічному середовищі 
та те, наскільки ефективними і безризиковими можуть бути 
ділові відносини з ним комерційних банків, постачальни-
ків, потенційних інвесторів і позичальників. Для підприєм-
ства, як і для його партнерів, становить інтерес не тільки 
фактичний стан справ, тобто те, що було, а й очікуваний 
фінансовий стан.
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Аннотация. Проведено исследование трактовки финансового состояния предприятия. В частности, рассмотрены 
основные общие и отличительные черты определения сущности категории «финансовое состояние предприятия» мно-
гих экономистов, как отечественных, так и зарубежных, поскольку в современной экономической науке нет сложивше-
гося мнения относительно трактовки этого понятия. Также было выяснено, что большинство ученых рассматривает фи-
нансовое состояние с позиций, представленных в методике интегральной оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий и организаций. Это определение не совсем точно отражает содержание понятия «финансовое состояние», 
поскольку оно не может быть результатом взаимодействия определенных финансовых отношений, от которых зависит 
финансовая состоятельность предприятия по обеспечению своей текущей деятельности, дальнейшего развития, по-
гашение только краткосрочных или и долгосрочных обязательств, а во-вторых, основой этого понятия должна быть не 
комплексность, а реальная возможность как обеспечения своего развития, так и погашения определенных обязательств. 
Более обоснованным определением является трактовка авторов, подчеркивающих отражение в понятии «финансовое 
состояние» качественной стороны производственной и финансовой деятельности, хотя и с некоторыми отличиями. На 
основе анализа трактовки понятия «финансовое состояние предприятия» в научных экономических исследованиях и 
определения основных положений этого понятия отдельно были определены концептуальные основы финансового со-
стояния и обосновано авторское определение.

Ключевые слова: финансовое состояние, оценка финансового состояния предприятия.
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Summary. The research of the interpretation of the financial condition of the enterprise is carried out. In particular, the main 
common and distinctive features regarding the definition of the essence of the category of "financial state of the enterprise" of many 
economists, both domestic and foreign, as in modern economic science, is not a well-established idea regarding the interpretation 
of this concept. It was also clarified that the overwhelming majority of scholars are considering financial status from the positions 
presented in the methodology of the integrated assessment of the investment attractiveness of enterprises and organizations. This 
definition does not quite accurately reflect the meaning of the concept of "financial condition", since it can’t be the result of the 
interaction of certain financial relations, on which depends the financial capacity of the enterprise to ensure its current activity, the 
further development, repayment of only short-term or long-term obligations, and Secondly, the basis of this concept should be not 
complexity, but a real opportunity to ensure both its development and the repayment of certain obligations. A more substantiated 
definition in comparison with the given is the interpretation of those authors emphasizing the reflection in the concept of "financial 
state", a qualitative aspect of production and financial activity, albeit with some differences. Analyzing the interpretation of the 
concept of "financial condition of the enterprise" in scientific economic research and the definition of the main provisions of this 
concept, the conceptual foundations of the financial state were determined separately, and this justified author's definition.

Key words: financial condition of the enterprise, economic state of the enterprise, estimation of the financial condition of 
the enterprise.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

FEATURES OF PLANNING THE LEVEL OF PROFITABILITY  
OF DOMESTIC ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Анотація. У статті висвітлено економічний зміст категорій «прибутковість» та «рентабельність»; продемонстровані 
сучасні тенденції обсягів рівня рентабельності та збиткових підприємств в Україні. Основною ідеєю статті є пошук су-
часних методів планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств. Тема ефективного управління прибутковістю 
підприємства є важливим складником успішної діяльності і набуває актуальності за сучасного економічного розвитку 
України. Якісний механізм управління прибутком забезпечує високий рівень рентабельності та розвитку підприємства. 

Ключові слова: прибутковість, рентабельність, рівень, фактори, методи планування.

Постановка проблеми. Одним із ключових показни-
ків діяльності вітчизняного підприємства є його прибу-
ток. Однак для того, щоб краще розуміти, як функціонує 
підприємство, необхідно не просто оцінювати абсолютну 
суму прибутку, а розраховувати показники його рента-
бельності, оскільки деяка сума прибутку може бути одно-

часно великою для малого підприємства і малою для 
великого, тобто вона не показує взаємозв’язок прибутку з 
іншими показниками його діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у розроблення теоретичних та методичних засад 
оцінки рівня рентабельності вітчизняних підприємств 


