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ввійшло жодного конкурента, що свідчить про відсутність «зрілих» конкурентів 

досліджуваного підприємства, у зв’язку з чим можна стверджувати, що ринок 

ремонтних послуг АПК є нерозвиненим.  

Отже, згідно результатів позиціонування на матриці БКГ, 

ПрАТ «Уманська сільгосптехніка» набуло статусу підприємства – «проблеми». 

Воно може бути дуже перспективним на ринку, але потребує істотної 

підтримки керівництва. Невизначеність тенденцій на ринку ремонтних послуг 

підвищує ризики, що досліджуване підприємство не стане «зіркою» і потрапить 

до квадранту «собак». Ризик фінансових вкладень в цю групу найбільший. Тому 

найактуальнішою конкурентною стратегією для ПрАТ «Уманська 

сільгосптехніка» є наступальна.  

Список використаних джерел 

1.  Henderson B. D. The product portfolio: Growth Share Matrix of the Boston 

Consulting Group / B. D. Henderson // H. Mintzberg and J. B. Quinn (eds.). The 

Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. – 1979. – P. 678-680.  

2.  Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [підручник] / З. 

Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с. 

 

 

АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ  

ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 

 

Білошкурський М. В., к.е.н., доцент  

Уманського державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини 

Молодід Б. О., студент  

Уманського державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини 

 

Для організації процесу виробництва будь-яке підприємство повинно 

мати у своєму розпорядженні виробничі ресурси, тобто майно. Майно 

підприємства є однією із найважливіших категорій фінансового аналізу, 

аналогічною за значимістю з категорією «капітал». Капіталом вважаються 
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вкладення в активи, які перебувають у розпорядженні підприємства, достатні 

для виконання господарської та фінансової діяльності, отримання прибутків. 

Кожне підприємство розглядається як самостійний майновий комплекс, 

який може бути охарактеризований з позиції наявного у нього економічного 

потенціалу, що розуміється як сукупність ресурсів і зобов’язань підприємства 

[1]. Майновий потенціал характеризується в першу чергу розміром, складом і 

станом активів, якими володіє і розпоряджається підприємство для досягнення 

своїх цілей. При аналізі майна підприємства розглядається не функціональні 

характеристики, а його оцінка в грошовій формі (фінансова оцінка), 

представлена в активах балансу. Величина майнового потенціалу залежить від 

дії низки факторів, а його динаміка визначається насамперед фінансовими 

результатами, які досягає підприємство [1].  

Правове становище майна підприємства регламентується Цивільним 

кодексом України [2]. У відповідності до чинного законодавства майно може 

перебувати у приватній, державній, муніципальній власності, також власності 

громадських організацій.  

В умовах ринкової економіки суб’єкти господарської діяльності вдаються 

до аналізу майнового стану підприємств періодично в процесі регулювання, 

контролю, нагляду за станом і роботою підприємств, складання бізнес-планів і 

програм, а також в особливих ситуаціях.  

Основна мета аналізу полягає в тому, щоб на основі об’єктивної оцінки 

використання фінансових ресурсів і майна підприємства виявити 

внутрішньогосподарські резерви зміцнення фінансового становища і 

підвищення платоспроможності.  

Мета аналізу майнового стану визначає завдання аналізу майнового 

стану. Основними завданнями аналізу є: оцінка динаміки, складу і структури 

активів, їх стану і руху; оцінка динаміки, складу і структури джерел власного і 

позикового капіталу, їх стану і руху; аналіз абсолютних і відносних показників 

фінансової стійкості підприємства та оцінка зміни її рівня; аналіз 

платоспроможності підприємства і ліквідності активів балансу [43].  
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Для підвищення рівня майнового стану підприємства необхідно 

дотримуватися головних принципів оптимізації використання майна 

підприємства.  

По-перше, одним із напрямів поліпшення стратегії залучення кредитного 

капіталу підприємства є розробка внутрішніх нормативних документів, за 

допомогою яких оцінюється перспективність і доцільність способів залучення 

та структура джерел позичкових ресурсів.  

По-друге, з розвитком вітчизняного фондового ринку, а саме такого його 

сегмента, як ринок облігацій, залучення підприємствами кредитних ресурсів 

поліпшить не лише ступінь надходжень їх до підприємств, а й дасть змогу 

створити конкуренцію банківському кредитуванню, що приведе до зниження 

процентної ставки за банківськими кредитами, поліпшення умов кредитування, 

створення передумов до розвитку довготермінового банківського кредитування 

та інших видів залучення кредитних ресурсів.  

Для осмислення загальної картини зміни фінансового стану досить 

важливі показники структурної динаміки балансу. Зіставляючи структуру змін 

в активі і пасиві, можна зробити висновок про те, через які джерела в 

основному був приплив нових коштів, і в які активи ці нові кошти в основному 

вкладені. Для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства варто 

згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи за ознакою ліквідності 

(статті активу) і терміновості зобов’язань (статті пасиву). На основі 

агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства [3]. 

Нині, у зв’язку з розвитком акціонерних товариств, фінансовий аналіз 

отримав нову форму подання – форму рекламного характеру. Публікація 

результатів фінансового аналізу у вигляді звітів показує інвесторам та 

акціонерам результати роботи підприємства за звітний період часу і тенденції 

зростання прибутку і розвитку підприємства на наступний рік, і виступає 

важливим рекламним матеріалом для залучення нових інвестицій. 

Отже, фінансовий стан підприємства і його стабільність значною мірою 

залежать від того, яке майно є в розпорядженні підприємства, в які активи 
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вкладено капітал, і який прибуток вони йому приносять. Керівництво 

підприємства має чітко уявляти, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде 

здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладати свій 

капітал.  
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Упродовж 2014 р. економіка України функціонувала в украй 

несприятливих умовах. Російська агресія завдала Україні безпрецедентних 

гуманітарних і соціальних втрат і спричинила серйозні деструктивні процеси, в 

т.ч. руйнацію інфраструктури на території бойових дій, дезорганізацію 

усталених виробничих зв’язків і критично важливих постачань ресурсів, 

часткову втрату зовнішніх ринків та експортного потенціалу.  

Якщо в І півріччі 2014 р. промисловість знизилася на 4,7%, то за 

результатами року падіння склало 10,7%. У сфері будівництва падіння 

прискорилося з 9% до 22,7%, вантажообороту – з нульового показника до  
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