Socio-Economic Problems and the State
journal home page: http://sepd.tntu.edu.ua

ISSN 2223-3822

Mashliy, H. (2017). Vyrishennia problem zbytkovosti pidpryiemstv v Ukraini yak
zasib aktyvizatsii rehionalnoi investytsiinoi diialnosti [Solving the problems of
loss-making enterprises in Ukraine as a mechanism of regional investment
activity intensification]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 129-138.

SEPS

Journal
Socio-Economic
Problems and the State

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ЯК
ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Галина Машлій
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
e-mail: galja.mashlij@gmail.com
к.е.н., доцент, кафедра менеджменту у виробничій сфері

Article history:
Received: March, 2017
1st Revision: April, 2017
Accepted: May, 2017
JEL classification:
G31
UDC:
336.67:330.322

Abstract:
Важливим
напрямом
формування
інвестиційної
політики
органів
публічного
адміністрування
є дослідження
наявних
та
потенційних джерел інвестування у регіонах, зокрема,
за рахунок
формування чистого прибутку.
Недостатня увага до дослідження даного питання
може
призвести
неефективного
управління
регіональним
інвестиційним
потенціалом,
поглиблення
диспропорцій
рівня
економічного
розвитку окремих територій, невикористання
наявних резервів їх фінансування. У статті здійснене
дослідження суми збитків, отриманих збитковими
підприємствами України за окремими галуззями
економічної діяльності, та їх частки у загальній
кількості вітчизняних підприємств. Проведене
аналізування динаміки загальної суми чистого
прибутку (збитку), отриманого підприємствами у
нашій державі. Розкрито регіональні особливості
формування кінцевих фінансових результатів.
Проведене дослідження динаміки рентабельності
операційної діяльності суб’єктів господарювання –
юридичних осіб. Здійснено класифікацію факторів, які
спричинюють збитковість підприємств в Україні.
Викладено основні напрями подолання збитковості
підприємств у регіонах країни.
Keywords: фінансові результати, прибуток, збиток,
збитковість підприємств, регіональна інвестиційна
діяльність.
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1. Постановка проблеми
Важливим напрямом розробки інвестиційної політики, що здійснюється у
системі публічного адміністрування, є дослідження наявних та потенційних джерел
інвестування у регіонах, зокрема, формування чистого прибутку та визначення
напрямів його використання. При цьому слід враховувати, що чистий прибуток є не
лише джерелом фінансування потреб самого підприємства, а й утворення бюджетних
ресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях. Саме тому заходи, спрямовані на
уникнення збитковості суб’єктів господарювання та забезпечення ними прибутковості
діяльності мають бути в центрі уваги органів управління різних рівнів. Недостатня
увага до дослідження даного питання може призвести до неефективного управління
регіональним інвестиційним потенціалом, поглиблення диспропорцій рівня
економічного розвитку окремих територій, невикористання наявних резервів їх
фінансування.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Окремі аспекти проблеми збитковості підприємств в Україні на сьогоднішній
момент знайшли відображення у працях деяких вітчизняних науковців. Так, Осадча Г.Г.
та Степанюк А.В. провели дослідження взаємозв’язку процесів тінізації економіки та
збитковості вітчизняних підприємств [1]. Коломієць Н.І. проаналізувала причини, які
призводять до збиткової діяльності підприємств в Україні, та висвітлила питання
застосування економічних та організаційно-правових механізмів запобігання
банкрутству підприємницьких структур [2]. Нескородєва І.І. та Тереванесова О.Ю.
досліджували питання взаємозв’язку збитковості підприємств з банкрутством та їх
регіональні особливості [3]. Знайшли також відображення аналіз сучасного стану
формування фінансових результатів діяльності підприємств в Україні та напрями
вдосконалення управління ними [4].
3. Постановка завдання
Поряд з цим потребують подальшого вивчення сучасний стан збитковості
підприємств в Україні та виявлення тенденцій його змін за минулі роки. Доцільно
також провести класифікацію основних факторів, які зумовлюють збитковість
вітчизняних підприємств та перешкоджають процесу її подолання.
Метою статті є аналізування динаміки чистого прибутку (збитку) підприємств
в Україні на сучасному етапі, дослідження регіонального аспекту його формування,
класифікація факторів, які зумовили збитковість вітчизняних підприємств, а також
встановлення напрямів вирішення проблем збитковості підприємств в Україні та
активізації регіональної інвестиційної діяльності.
4. Виклад основного матеріалу
Проведений аналіз динаміки чистого прибутку, отриманого всіма
підприємствами України у 2009-2015 роках, засвідчив тенденцію до деякого зростання
його величини протягом 2009-2011 років. Проте з 2012 року розпочався спад величини
одержаних кінцевих фінансових результатів, що призвів до виникнення сумарних
збитків у 2013 році та різкого зростання їх величини у 2014 році (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка чистого прибутку (збитку), отриманого підприємствами
-590 066,9України
-700000
у 2009-2015 роках1
1Джерело:

побудовано автором на основі [5]

Якщо кінцевим фінансовим результатом діяльності вітчизняних підприємств у
2013 році був загальний збиток у сумі 22839,7 млн. грн., то у 2014 році він вже складав
590066,9 млн. грн., тобто темп зростання збитків становив 25,8 разів. Така динаміка
пояснюється багатьма причинами, зокрема, веденням військових дій на сході України
та посиленням кризових явищ в економіці держави. 2015 рік відзначався деяким
покращенням ситуації, що склалась в Україні щодо одержанння кінцевих фінансових
результатів діяльності підприємств, що виявилося у зменшенні сумарного збитку
порівняно з попереднім аналізованим періодом на 216550,9 тис. грн., або на 36,7%.
Проведемо аналізування сум збитку, отриманого збитковими підприємствами
України, та їх частки у загальній кількості підприємств (табл. 1).
Таблиця 1. Суми збитку, отриманого збитковими підприємствами України, та їх
частка у загальній кількості підприємств1
Частка збиткових
Абсолютне
підприємств у
відхилення суми
загальній кількості,
збитку, млн. грн.
%

Збиток,
млн. грн.
Галузь економічної діяльності

1
Усього2
у тому числі сільське, лісове та
рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля,
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування в
організаціях харчування
Інформація та телекомунікації

2013
рік

2014
рік

2015
рік

2014р.
від
2013р.

2015р.
від
2014р.

2013
рік

2014
рік

2015
рік

2

3

4

5

6

7

8

9

202099,3 792771,4 726496,4 590672,1 -66275,0

35,0

34,5

26,7

11371,8

30501,1

-4757,9

20,2

15,9

11,6

68651,9
11210,3

238641,6 263602,2 169989,7 24960,6
33642,5 30739,3 22432,2 -2903,2

37,7
38,6

37,6
38,1

27,4
29,2

42969,7

161045,1 136316,0 118075,4 -42969,7

34,1

34,4

24,3

8830,2

32583,0

36817,7

23752,8

4234,7

37,9

38,4

29,5

2064,5

6961,5

7545,5

4897,0

584,0

41,6

41,5

28,4

4829,3

26583,3

22422,6

21754,0

-4160,7

37,9

36,5

29,6

25743,2
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Продовження табл. 1
1
Фінансова та страхова
діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
Надання інших видів послуг

2

3

4

5

6

7

8

9

7923,9

25944,6

24253,4

18020,7

-1691,2

41,5

39,6

37,5

16445,5

110256,0 102889,1

93810,5

-7366,9

43,2

44,7

39,9

21173,3

108476,9

57486,4

87303,6 -50990,5

37,6

37,6

31,0

3863,3

11824,9

13240,2

7961,6

1415,3

36,8

38,3

31,3

69,4

134,7

122,5

65,3

-12,2

31,2

34,5

29,3

570,2

1501,6

1519,3

931,4

17,7

36,8

36,7

31,1

2000,3

4469,7

3651,7

2469,4

-818,0

43,7

45,4

37,7

125,7

204,9

147,3

79,2

-57,6

33,1

35,4

28,1

1Дані

за 2013-2015 рр. наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ, уточнено з урахуванням зміни
підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
2Дані за 2014-2015 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: сформовано автором на основі [5].

Як свідчать дані таблиці 1, загальна сума збитку, отриманого збитковими
підприємствами України, у 2014 році порівняно з попереднім роком зросла приблизно
в 3,9 рази. Згідно даних Держкомстату, найбільші темпи зростання збитків були
характерні для операцій з нерухомим майном (в 6,7 рази), підприємств галузі
інформації та телекомунікації (в 5,5 разів), професійної, наукової та технічної
діяльності (в 5,1 рази), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності, оптової та роздрібної торгівлі (3,7 рази), а також фінансової і страхової
діяльності та тимчасового розміщування в організаціях харчування (в 3,3 рази). Для
підприємств промисловості даний показник становив 3,5 рази. Отримані дані
відображають тривожну тенденцію до значного погіршення кінцевих фінансових
результатів багатьох стратегічно важливих для держави галузей економічної
діяльності, що визначають фінансову, виробничу, наукову та інформаційну та
інфраструктурну складові розвитку економіки держави. 2015 рік відзначався деяким
покращенням кінцевих фінансових результатів збиткових підприємств, про що
свідчить зменшення загальної суми отриманих ними збитків на 66275,0 млн. грн., або
8,3%.
Частка збиткових підприємств України у загальній кількості залишалась
достатньо високою, проте відзначалася тенденцією до поступого зменшення її рівня,
складаючи у 2013 році 35,0%, 2014 р – 34,5%, у 2015 році - 26,7%. Найвищі значення
досліджуваного показника у 2015 році спостерігалися для таких галузей економічної
діяльності: операції з нерухомим майном (39,9%), мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок (37,7%), фінансова та страхова діяльність (37,5%), діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування (31,3%), охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги (31,1%), професійна, наукова та технічна діяльність
(31,0%). Такий високий рівень збитковості підприємств України свідчить про
тривожну ситуацію у вітчизняній економіці.
Показники рентабельності операційної діяльності підприємств України в 20092015 роках наведені у табл. 2.
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Таблиця 2. Рентабельність операційної діяльності підприємств України в 20092015 роках
Роки
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Результат від операційної
діяльності
66978,3
100799,5
186600,8
146404,8
108626,3
-133698,7
42155,2

Витрати операційної
діяльності
2000862,1
2494800,5
3167959,7
2938536,6
2790647,9
3296514,5
4149202,2

Рівень прибутковості
або збитковості, %
3,3
4,0
5,9
5,0
3,9
-4,1
1,0

Як свідчать дані табл. 2, найвищий рівень рентабельності операційної діяльності
підприємств України протягом досліджуваного періоду був характерний для 2011 року,
а саме 5,9%. Після цього спостерігався спад його значення, яке з у 2014 році з
позитивного змінилося на негативне і складало -4,1%. 2015 рік відзначався деякими
позитивними змінами, що виявилися у зростанні величини показника рентабельності
операційної діяльності вітчизняних підприємств та досягнення ним значення 1%.
Розподіл чистого прибутку (збитку) підприємств України за регіонами у 20132015 роках відображений у табл. 3.
Таблиця 3. Розподіл чистого прибутку (збитку) підприємств України за регіонами
у 2012-2014 роках
Роки
Регіони України
1
Автономна Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
Всього

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2
-5112,7
304,9
-783,0
-1166,9
-5273,9
-263,0
-55,9
3977,7
-1171,0
6145,0
983,9
-9423,8
1859,5
610,5
-1405,1
5177,4
-1761,5
464,7
-12,6
359,2
135,9
328,9
159,2
-215,9
-130,9
-16237,2
-333,1
-22839,7

3
-1593,7
-7006,1
-61953,9
-42130,6
-2754,5
-2294,7
-10046,2
-9277,5
-29829,0
-3370,5
-45846,2
-9284,9
-8479,8
-29898,4
-3788,8
-7690,5
-1105,2
-6169,9
-7591,5
-2625,5
-3562,6
-6177,8
-996,3
-2148,9
-284443,9
-590066,9

4
4887,6
-3650,4
-49506,1
-61020,1
-293,7
-1907,5
-4024,2
-7490,4
-19953,9
-4354,3
-51764,4
-8533,3
-2938,7
-17053,4
3852,5
-5485,2
4118,0
-2490,7
-4271,3
2260,6
-632,4
3239,6
273,4
3482,7
-150260,4
-373516,0

Абсолютне відхилення
2014 р. від
2015 р. від
2013 р.
2014 р.
5
6
-1898,6
6481,3
-6223,1
3355,7
-60787,0
12447,8
-2491,5
-2238,8
-14023,9
-8106,5
-35974,0
-4354,4
-36422,4
-11144,4
-9090,3
-28493,3
-8966,2
-5929,0
-1569,9
-6157,3
-7950,7
-2761,4
-3891,5
-6337,0
-780,4
-2018,0
-268206,7
-567227,2

2460,8
387,2
6022,0
1787,1
9875,1
-983,8
-5918,2
751,6
5541,1
12845,0
7641,3
2205,3
5223,2
3679,2
3320,2
4886,1
2930,2
9417,4
1269,7
5631,6
134183,5
216550,9

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані за 2014 та 2015 роки наведено без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції.
Джерело: сформовано автором на основі [7].
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Фактори, що зумовлюють збитковість
підприємств в Україні та перешкоджають
процесу її подолання

Отже, у 2013 році сумарний чистий прибуток був отриманий підприємствами у
12 областях України: Вінницькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській,
Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій,
Черкаській. У 2014 році ситуація значно погіршилась - кінцеві фінансові результати
підприємств приймали негативні значення практично у всіх регіонах нашої країни.
2015 рік відзначався приростом абсолютного значення досліджуваного показника
майже у всіх областях, окрім Кіровоградської та Луганської, що дозволило одержати
чистий прибуток у 7 регіонах: Вінницькій, Полтавській, Сумській, Херсонській,
Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській.
У структурі чистого збитку, отриманого підприємствами України у 2015 році,
найбільша частка (40,8%) припадала на великі підприємства. Частка середніх
підприємств при цьому складала 27,5%, а малих – 31,7%.
Пропонуємо фактори, що зумовлюють збитковість підприємств в Україні та
перешкоджають процесу її подолання Україні, класифікувати на такі види: економічні,
організаційні, політико-правові, інституційні, кваліфікаційно-психологічні (рис. 2).
До групи економічних факторів можна віднести: наявність глибоких кризових
явищ в економіці Україні, надмірне виконання податковою системою фіскальної
функції, погана прогнозованість економічної ситуації, висока вартість залучення
позичкових фінансових ресурсів за доступною ціною капіталу, що не дозволяє
здійснити багатьом підприємствам оновлення застарілої виробничо-технічної бази а
сформувати достатні обсяги обігових коштів, наявність несприятливої кон’юнктури на
деяких галузевих ринках та інші.
Організаційні фактори включають: неефективність організаційної структури
управління підприємством, недосконалість функціонування системи прибутком на
підприємстві, недоліки процесу формування інформаційної бази тощо.
До групи політико-правових факторів можна включити наступні: нестабільність
політичної ситуації у державі, ризик ескалації військових дій, відсутність єдиної чіткої
стратегії розвитку країни, недостатню ефективність діяльності деяких регіональних
органів управління, наявність корупційних явищ на різних рівнях державної влади.

Економічні фактори

Організаційні фактори
Політико-правові фактори

Інституційні фактори

Кваліфікаційно-психологічні фактори

Рис. 2. Класифікація факторів, які зумовлюють збитковість підприємств в Україні
та перешкоджають процесу її подолання
Дія інституційних факторів викликана слабким рівнем розвитку ринкової
інфраструктури, що зумовлює недостатню прозорість ціноутворення та нестійкість
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товарних, фінансових та інших видів ринків, що перешкодає фінансовій стабілізації
підприємств.
До кваліфікаційно-психологічних
факторів можна віднести слабке
стимулювання управлінського персоналу у досягненні високих фінансових результатів,
неготовність впровадження інноваційних методів фінансового управління, недостатню
кваліфікованість менеджерів. Як свідчать проведені дослідження, мотиваційні стимули
управлінського персоналу не достатньо пов’язані з фінансовими результатами
діяльності підприємств. Так, в Україні недостатньо широко застосовуються вироблені
світовою практикою методи стимулювання менеджерів вищого рівня (наприклад,
акціонерні опціони).
У результаті дослідження стану збитковості підприємств в Україні необхідно
встановити шляхи її подолання, що відповідно відобразиться на формуванні
фінансових джерел регіонального інвестування. Для вирішення проблеми зростання
інвестиційного потенціалу регіонів при цьому також можуть бути використані різні
методи. Так, організаційні методи повинні ґрунтуватися на: розробці довгострокових
регіональних інвестиційних програм на основі стратегічних програм розвитку регіону;
інформаційному забезпеченні суб'єктів інвестиційної діяльності; формуванні
привабливого інвестиційного іміджу регіону; розвитку партнерства суб'єктів
інвестиційної сфери; розвитку інтеграції суб'єктів господарювання з метою активізації
використання інвестиційного потенціалу регіону. Економічні методи повинні
базуватися на удосконаленні фінансово-кредитної і податкової системи, що дозволило
б стимулювати інвестиційну діяльність і активізувати використання регіонального
інвестиційного потенціалу. Важливу роль в активізації інвестиційної діяльності
відіграє розвиток регіональної банківської системи й акумулювання ресурсів; розвиток
співробітництва комерційних банків з органами місцевого управління з метою
забезпечення інвестиційними ресурсами реального сектора економіки регіону на
основі банківських кредитів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності у
регіоні; стимулювання банків, що надають довгострокові кредити для реалізації
інвестиційних проектів [7].
5. Висновки
Отже, на сьогоднішньому етапі економічного розвитку Україні надзвичайно
важливим є вирішення проблеми подолання збитковості діяльності підприємств та
досягнення ними позитивних фінансових результатів. Це відкриває перед цими
первинними суб’єктами економіки шлях до нарощування капіталу, вирішення
соціальних проблем їх працівників, збільшення інвестиційного потеціалу, що, у свою
чергу, сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів. Предметом подальших
розробок може стати розробка моделі використання різних методів регулюванння у
системі управління регіональним розвитком.
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Аннотация. Важным направлением формирования инвестиционной политики
органов публичного администрирования является исследование имеющихся и
потенциальных источников инвестирования в регионах, в частности, за счет
формирования чистой прибыли. Недостаточное внимание к исследованию данного
вопроса может привести к неэффективности управления региональным
инвестиционным потенциалом, углубления диспропорций уровня экономического
развития отдельных территорий, неиспользования имеющихся резервов их
финансирования. В статье осуществлено исследование суммы убытков, полученных
убыточными предприятиями Украины в отдельных отраслях экономической
деятельности, и их доли в общем количестве отечественных предприятий. Проведено
анализ динамики общей суммы чистой прибыли (убытков), полученных предприятиями
в нашем государстве. Раскрыто региональные особенности формирования конечных
финансовых результатов. Проведенное исследование динамики рентабельности
операционной деятельности субъектов хозяйствования - юридических лиц.
Осуществлена классификация факторов, которые вызывают убыточность
предприятий в Украине. Изложены основные направления преодоления убыточности
предприятий в регионах страны.
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, убыточность
предприятий, региональная инвестиционная деятельность.
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