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Головна мета підприємницької діяльності є отримання прибутку. Проте, як свідчить дина-

міка статистичних даних, в економічному просторі України досить високою залишається частка 
збитково працюючих підприємств, яка за п’ять останніх років скоротилася з 42 до 38 % [1]. То-
му проблема збитковості суб’єктів господарювання в промисловості України є актуальною і
потребує негайного розв’язання.

Щоб знайти заходи покращення фінансового стану промислових підприємств, необхідно 
визначитися з чинниками неефективної діяльності, окреслити найбільш вагомі важелі економі-
чного зростання в сучасних умовах господарювання, розробити алгоритм дій.

Більшість підприємств є штучно збанкрутілими з причин неефективної податкової, інвес-
тиційної, дивідендної політики [2]. На формування негативних фінансових результатів перш за 
все впливає випереджальне зростання собівартості реалізованої продукції відносно отриманого 
доходу від реалізації, зниження обсягів виробленої і реалізованої продукції при не зменшува-
них витратах. При скороченні обсягів виробленої та реалізованої продукції у багатьох суб’єктів 
господарювання спостерігається зростання середніх постійних витрат на одиницю товарної 
продукції. Тому основним резервом зниження збитковості діяльності є зменшення собівартості 
реалізованої продукції, особливої уваги при цьому потребує виробнича собівартість, яка скла-
дає 80 % в її структурі. Лише половину витрат виробництва становить собівартість реалізованої 
продукції, а більше третини складають операційні та інші витрати, скорочення яких є резервом 
підвищення ефективності господарської діяльності та зниження рівня збитковості.

Не втратили своєї актуальності думки експертів щодо основних чинників, які спричинили 
збиткову діяльність підприємств [3]. Такими чинниками є відсутність ринків збуту продукції та 
перенасиченість товарного ринку більш конкурентоспроможними або дешевшими товарами та 
продукцією, що супроводжуються скороченням обсягів виробництва та реалізації продукції.
Тому великою є частка підприємств, які зазнають збитків від своєї основної діяльності за раху-
нок реалізації товарної продукції, робіт і послуг за цінами, нижчими їх собівартості. Щоб роз-
ширити ринки збуту продукції, підняти її конкурентоспроможність необхідно оновлювати ма-
теріально-технічну базу підприємств, впроваджувати нові технології, освоювати нові види про-
дукції. Недостатність капітальних інвестицій для розвитку підприємств є стримуючим чинни-
ком подолання їх збитковості. Підвищення цін на сировину, матеріали не завжди може супро-
воджуватися адекватним зростанням цін на товарну продукцію підприємства, що також спри-
чиняє збиткову діяльність підприємств. Недостатність обігових коштів, високі ставки кредитів 
банків додатково впливають на отримання негативного фінансового результату. Але виникає 
питання, чи всі перелічені чинники збитковості однаково впливають на діяльність підприємств 
сьогодні і що робити щоб подолати ці проблеми.
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Для більш докладного дослідження факторів збитковості промислових підприємств вико-
ристовувалися матеріали статистичних звітів Головного управління статистики в Одеській об-
ласті по галузі машинобудування та річні звіти про фінансово-економічну діяльність машино-
будівних підприємств Одеської області [4]. Можна констатувати, що економічна ситуація в
промисловості за останні декілька років практично не змінилася. Питома вага збиткових під-
приємств машинобудівної галузі складає 37,5 %, з них збиткових підприємств по виробництву 
машин та устаткування — 39,5 %. Операційні витрати у виробництві машин і устаткування 
досягли 98,2 коп. на грн. реалізованої продукції (робіт, послуг).  

Для визначення пріоритетних напрямів зниження собівартості продукції в машинобуду-
ванні проаналізовано структуру загальних витрат за елементами. Питома вага матеріальних ви-
трат у загальних витратах склала 59,4 %, амортизація — 3,2 %, витрати на оплату праці з соціа-
льними відрахуваннями — 20,1 %, інші операційні витрати — 14,4 %, що дозволило зробити 
такі висновки. Резерв зниження витрат виробництва — впровадження технологій збереження 
матеріалів, технічне переозброєння виробництва, конструктивне удосконалення виробів з ме-
тою зменшення металоспоживання. Скорочувати витрати на оплату праці — не доцільно. Ско-
ріше необхідно знаходити методи підвищення продуктивності праці. Інші операційні витрати 
потребують більш детального розглядання, тому що в їх структурі часто зустрічаються штучно 
завищені дані.

Значною проблемою промислових підприємств зараз є невідповідність обсягу виробницт-
ва розмірам підприємств. З 1990 р. обсяги виробництва підприємств промисловості скоротили-
ся в десятки разів. Так, металорізальні верстати випускалися в кількості 3613 шт. на рік, а зараз 
— 104 шт., ковальсько-пресові машини — відповідно 2437 шт. і 152 шт., холодильні установки 
— 3636 і 4 комплекти тощо. Плата за землю, що не використовується, амортизаційні нараху-
вання на зайві виробничі фонди обумовлюють нераціональне зростання собівартості товарної 
продукції. Для підвищення економічної ефективності таких підприємств необхідно створювати 
нові виробництва чи підприємства на території великих заводів. Підприємство — власник зем-
лі і виробничих площ може не тільки здавати їх в оренду, але і використовувати ці ресурси як 
статутний внесок для створення нових підприємств — господарських товариств. Але цей ре-
зерв використовується недостатньо, результати практично не впливають на зростання доходів 
підприємств.

З метою вивчення чинників впливу на рівень збитковості підприємств промисловості був 
проведений просторовий кореляційний аналіз впливу фінансово-економічних показників збит-
кових підприємств м. Одеси на рівень їх збитковості. Кореляційний аналіз дозволив зробити 
кількісну оцінку взаємозв’язку пар даних, поданих в безрозмірному вигляді.

Первинний кореляційний аналіз було зроблено за відносними показниками: рентабель-
ність активів, оборотність дебіторської заборгованості (ДЗ), оборотність кредиторської забор-
гованості (КЗ), оборотність товарно-матеріальних цінностей, питома вага оборотного капіталу 
(ОБК) у сукупних активах (СА) підприємства, коефіцієнт незалежності, коефіцієнт фінансуван-
ня, коефіцієнт (К) інвестування, відношення дебіторської заборгованості до кредиторської за-
боргованості, загальний коефіцієнт ліквідності. Кореляційний аналіз цих показників дозволив 
установити, що рентабельність активів асоційована за величиною з коефіцієнтом інвестування,
відношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, питомою вагою оборотних коштів у
скупних активах. Інші показники пар діапазонів ніяк не зв’язані чи слабо зв’язані (кореляція 
менше |0,5|). Тому в таблиці 1 подано дані тільки тих показників, які мають впливове значення 
для забезпечення рентабельності сукупних активів досліджених підприємств.

Результати попарного кореляційного аналізу показали, що найбільший вплив на рентабе-
льність має коефіцієнт інвестування (кореляція 0,81), питома вага оборотних коштів у сукупних 
активах (кореляція 0,589), відношення дебіторської заборгованості до кредиторської (кореляція 
0,54) (табл. 2).  

Таким чином, на ефективність діяльності в промисловості найбільший вплив чинять інвес-
тиції, величина оборотних коштів для виробничої діяльності та можливість покривати борги за 
рахунок дебіторської заборгованості. Дійсно, забезпеченість підприємств обіговим капіталом 
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сьогодні дозволяє виробляти ефективний обсяг продукції. Враховуючи той факт, що підприєм-
ства констатують дефіцит оборотного капіталу і брак власних коштів для його формування, ви-
пливає проблема додаткових інвестицій у промисловість. Для підвищення ефективності вироб-
ництва потрібно прагнути, щоб дебіторська заборгованість перевищувала кредиторську.

Таблиця 1 

Вхідні дані для кореляційного аналізу 

Рентабельність 
активів, % Оборотність КЗ, дні К інвестування Відношення 

ДЗ до КЗ 
Питома вага ОБК у

СА, %
6,32 99,2 1,21 3,41 11,35 
0,48 56,76 1,11 1,85 16,79 

14,87 179,55 1,48 1,03 21,44 
1,24 23,52 1,5 4,23 31,61 
4,6 5,5 1,6 4,17 35,67 
0 78,59 1,38 12,51 23,86 

26,88 7,33 2,2 18,58 43,17 
0 15 1,04 7,17 4,63 
0 434,55 0,79 0,36 0 

Таблиця 2 

Коефіцієнти кореляційної залежності фінансово-економічних показників діяльності 
підприємств машинобудування м. Одеси 

Показники Рентабельність 
активів, %

Оборотність КЗ,
дні К інвестування Відношення ДЗ 

до КЗ 
Питома вага ОБК 

у СА, %
Рентабельність активів 1
Оборотність КЗ –0,18 1    
К інвестування 0,81 –0,572 1   
Відношення 
ДЗ до КЗ 0,54 –0,483 0,703 1  

Питома вага ОБК у СА 0,589 –0,616 0,935 0,567 1 

Цікавий взаємозв’язок рівня інвестування з оборотністю кредиторської заборгованості 
(кореляція –0,572),  відношенням дебіторської і кредиторської заборгованості (кореляція 0,703) 
і питомою вагою оборотних коштів у сукупних активах (кореляція 0,935) дозволяє зробити такі 
висновки:

— додаткові інвестиції в підприємство створюють умови для прискорення оборотності 
кредиторської заборгованості (чим більше інвестування, тим менше період погашення креди-
торської заборгованості), що є позитивним впливом на кредитоспроможність суб’єкта господа-
рювання;

— спроможність підприємства до повернення кредитів свідчить про ефективний кругообіг 
оборотних коштів, про здоровий фінансовий стан підприємства і можливість здійснювати інве-
стування;

— зростання оборотного капіталу в сукупних активах здійснюється за рахунок додатково 
отриманого прибутку і довгострокових фінансових зобов’язань, що у свою чергу створює умо-
ви для зростання обсягів виробництва, отримання додаткових прибутків та додаткового інвес-
тування.

Для уточнення результатів кореляційного дослідження проведено кореляційний аналіз вза-
ємозв’язку фінансових показників і збитковості на хронічно збитковому підприємстві машино-
будування. Вхідні дані були використані за 8 кварталів:

— з абсолютних показників: балансовий збиток, середня величина сукупних активів (СА), 
собівартість товарної продукції (СТП), чиста виручка (ЧВ), середня величина поточних активів 
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(ПА); середня величина виробничих запасів (ВЗ), середня величина незавершеного виробницт-
ва (НВ), середня величина дебіторської заборгованості (ДЗ); 

— з відносних показників: збитковість капіталу у відсотках (збитковість), коефіцієнт обо-
ротності виробничих запасів (КобВЗ), коефіцієнт оборотності незавершеного виробництва 
(КобНВ), коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (КобДЗ), питома вага оборотних 
активів у сукупних активах (ПА/СА). 

Результати попарного кореляційного аналізу залежності фінансово-економічних показни-
ків з рівнем збитковості підприємства подано в таблицях 3 і 4. 

Таблиця 3 

Коефіцієнти кореляційної залежності абсолютних фінансово-економічних показників і балансового 
збитку промислового підприємства 

Балансо-
вий збиток СА СТП ЧВ ПА ВЗ НВ ДЗ 

Балансовий 
збиток 1

СА 0,597 1       
СТП 0,529 0,115 1      
ЧВ 0,515 0,304 0,914 1     
ПА –0,656 –0,3406 –0,256 –0,016 1    
ВЗ 0,454 0,760 0,149 0,201 –0,558 1   
НВ –0,807 –0,844 –0,496 –0,632 0,406 –0,570 1  
ДЗ 0,367 0,398 0,273 0,570 0,250 0,056 –0,555 1 

Таблиця 4 

Коефіцієнти кореляційної залежності відносних фінансово-економічних показників і збитковості 
капіталу промислового підприємства 

Збитковість КобВЗ КобНВ КобДЗ ПА/СА 
Збитковість 1     
КобВЗ 0,3987 1    
КобНВ 0,782 0,496 1   
КобДЗ 0,463 0,825 0,694 1  
ПА/СА –0,422 0,279 –0,63 –0,175 1 

Найбільший вплив на величину балансового збитку дослідженого підприємства має вели-
чина незавершеного виробництва (коефіцієнт кореляції –0,807), поточних активів (коефіцієнт 
кореляції –0,656). Це означає, що зростання незавершеного виробництва і поточних активів 
підприємства супроводжується зниженням балансового збитку. В той же час високий рівень 
залежності збитковості і оборотності незавершеного виробництва (коефіцієнт кореляції 0,782) 
свідчить про необхідність скорочувати тривалість виробничого циклу підприємства, викорис-
товувати сучасні технології управління обіговими коштами.

Узагальнення вивченого і проаналізованого теоретичного та статистичного матеріалу до-
зволило визначити причини і наслідки неефективної діяльності підприємств машинобудування 
в країні.

Основні чинники збитковості:
відсутність ефективного власника;
застаріла система менеджменту;
неконкурентоспроможна технічна, технологічна і організаційна база підприємств;
втрата оборотного капіталу, що робить неможливим забезпечувати поточними коштами 

необхідний рівень виробництва;
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відсутність джерел фінансування розвитку підприємств;
втрата кадрового потенціалу.
Основні наслідки впливу перелічених чинників збитковості:
низька конкурентоспроможність продукції, підприємств, кадрів;
втрата ринків збуту;
обсяги виробництва, які не адекватні масштабам підприємства, що збільшує собівартість 

товарної продукції за рахунок надмірних постійних витрат;
реалізація продукції за ціною, меншою від витрат;
кредиторська заборгованість, яка ставить підприємства на межу банкрутства і робить не-

можливим поновлення виробничого циклу;
постійні збитки, що ведуть до зменшення власного капіталу, знижують кредитний та інве-

стиційний рейтинг підприємства.
Щоб покращити фінансові результати підприємств машинобудування необхідно вирішити 

такі завдання:
залучити інвестиції для оновлення технічної і технологічної бази підприємств, для впрова-

дження сучасних методів управління виробництвом з використанням інтегрованих інформацій-
них систем, для вкладання додаткових коштів в оборотний капітал;

забезпечити ефективні методи управління поточними активами у частині управління мате-
ріальними потоками, виробничим циклом, дебіторською заборгованістю;

довести рівень кредиторської заборгованості до безпечної межі для підприємства;
збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції.
Основна проблема впровадження цих заходів — залучення інвестицій. Частково інвестиції 

можливо отримати з внутрішніх джерел підприємств шляхом реалізації зайвих активів, але це 
мізерні кошти. Пропонуємо залучати зовнішні інвестиції шляхом створення на території існую-
чих підприємств акціонерних товариств з виробництва конкурентоспроможних продуктів. Під-
приємство-засновник акціонерного товариства як статутний внесок пропонує території, що не 
використовуються, промислові споруди, якісне обладнання. Додаткові кошти на фінансування 
обігових активів і впровадження сучасних технологій можливо отримати шляхом розміщення 
акцій у зацікавлених інвесторів і вільного продажу на фондовій біржі. Особливу увагу необхід-
но приділяти пошуку зацікавлених ефективних інвесторів.

Збиткове підприємство при такому алгоритмі перетворюється в засновника декількох 
промислових об’єктів, частина акцій яких належить колишньому збитковому підприємству, а
решта — сторонньому інвестору.

Очікуваний ефект: оновлення техніки і технології, впровадження сучасних методів управ-
ління, зростання виторгу від реалізації, скорочення собівартості продукції, подолання збитко-
вості, вихід на прибуткову діяльність, забезпечення конкурентоспроможності промислових 
об’єктів.
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