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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Аннотация
Исследованы теоретические вопросы сущности и структуры корпоративной культуры. Проведен ана-
лиз состояния корпоративной культуры среди студентов высшего учебного заведения, а именно – ка-
федры управления персоналом и экономики труда (УПиЕП) Запорожского национального техническо-
го университета (ЗНТУ). Определены характерные черты и конкретные факторы, которые определяют 
корпоративную культуру среди студентов кафедры УПиЕП ЗНТУ. Разработаны рекомендации для 
дальнейшего развития корпоративной культуры в вышеупомянутом структурном подразделении вуза.
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THE ANALYSIS OF THE CORPORATE CULTURE  
AMONG STUDENTS OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Summary
The article investigates the theoretical basis of the nature and structure of the corporate culture. The 
analysis of corporate culture among students of higher educational institution was provided (namely, 
the Department of Personnel Management and Labour Economics (PMLE) of Zaporizhzhya National 
Technical University (ZNTU)). The paper defines the specific characteristics and concrete factors which 
determine corporate culture among students of the PMLE Department of ZNTU. There were provided the 
recommendations for the further development of the corporate culture at the structural unit of a higher 
educational institution mentioned above.
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ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

Кінєва Т.С., Вишневська І.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті розглянуто сутність оцінки фінансового стану підприємства. Досліджено, що є необхідністю про-
ведення аналізу фінансового стану підприємства, розкрита їх характеристика. Надано комплексне визна-
чення досліджуваної категорії. Визначено напрями практичної реалізації фінансового стану. Проведено 
дослідження фінансового стану на прикладі СТОВ «Агрофірми Корсунь».
Ключові слова: управління, оцінка, аналіз, фінансовий стан, показники фінансового стану.

Постановка проблеми. Управління підприєм-
ством – це складний багатогранний процес, 

який потребує постійного удосконалення контролю 
за діяльністю підприємства з метою покращення 

ефективності його функціонування, а також ви-
значення перспектив щодо його розвитку у май-
бутньому. Проблема оцінки та аналізу фінансового 
стану підприємства була завжди актуальною. Та-
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кою ж вона є і сьогодні, оскільки, з однієї сторони, 
він є результатом діяльності підприємства, тоб-
то його основних досягнень, а з іншої – визначає 
пeрeдyмoви рoзвиткy пiдприємствa.

Аналіз останніх досліджень. Проблемами пи-
тання щодо управління фінансовим станом під-
приємства займаються сучасні наукові дослід-
ники. Левову частку у розробку теоретичних та 
методичних засад оцінки фінансового стану під-
приємств внесли такі науковці як О.І. Баранов-
ський, Л.Д. Білик, В.Г. Белоліпецький, І.О. Бланк, 
Ф.Ф. Бутинець, Л.Д. Буряк, О.Н. Волкова, 
О.Д. Василик, К.В. Ізмайлова, Г.П. Герасименко, 
В.В. Ковальов, М.Я. Коробов, Т.М. Ковальчук, 
Л.А. Лахтіонова, А.М. Поддєрьогін, О.О. Тере-
щенко, Г.В. Савицька, С.І. Шкарбан, М.І. Яцків, 
М.Г. Чумаченко та ін.

Завдання дослідження. До основних завдань 
можна віднести дослідження необхідності та сут-
ності оцінки фінансового стану підприємства, 
визначення важливості її постійного проведен-
ня, дослідження використаних показників, отри-
маних у результаті аналізу та відповідності їх 
фактичних значень до установлених нормативів 
для конкретного підприємства, а також іденти-
фікацію факторів, які, в певній мірі, вплинули на 
значення показників, та визначили необхідність 
його величини на перспективу в майбутньому та 
способів її досягнення. 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан 
підприємства неодмінно залежить від результа-
тів його фінансової, комерційної та виробничої 
діяльності. Основними чинниками, які позитивно 
впливають на фінансовий стан підприємства є: 
безперебійний випуск високоякісної продукції та 
її реалізація.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне 
поняття, яке є результатом взаємодії всіх елемен-
тів системи фінансових відносин підприємства, ви-
значається сукупністю виробничо-господарських 
факторів і характеризується системою показників, 
що відображають наявність, розміщення і викорис-
тання фінансових ресурсів [28, с. 2].

На сьогодні більшість з господарюючих 
суб’єктів нераціонально використовують власні 
фінансові ресурси. В результаті цього знижуєть-
ся їх платоспроможність і, як наслідок, це може 
призвести до можливих перебоїв у постачанні 
виробництва й реалізації продукції, суттєвих 
розбіжностей між запланованим та фактичним 
прибутком (в основному від операційної діяль-
ності), неможливості повернути кошти кредито-
рам у визначений термін, а також до підвищення 
eкoномiчних сaнкцiй за рaхyнoк прибутку, який 
залишається в рoзпoряджeннi підприємства. 

Кожне підприємство намагається досягти ста-
більного фінансового стану, тобто забезпечити 
достатнє створення обсягу фінансових ресурсів, 
що впливає на своєчаснiсть розрахунків з поста-
чальниками, бюджетом, кредиторами та іншими 
ланками фінансової системи, подальший еконо-
мічний та соціальний розвиток підприємства. 

Одна з найбільш важливих характеристик 
фінансового стану підприємства – забезпечення 
стабільності та розвитку його діяльності в май-
бутньому. Вона тісно пов'язана із загальною фі-
нансовою структурою підприємства, його залеж-
ністю від кредиторів та інвесторів. 

Мета оцінки фінансового стану підприємства 
полягає у виявлення проблем його функціонуван-
ня, розробці і реалізації заходів, які направлені 
на швидке відновлення платоспроможності, та до-
статнього рівня фінансової стійкості, а також роз-
гляд всіх можливих варіантів щодо продовження 
своєї господарської діяльності, яка в майбутньому 
призведе до зростання виробничого потенціалу та 
забезпечить прибутковість підприємства.

Цілями аналітичної оцінки фінансового стану є:
– оцінка фінансового становища на конкретну 

дату;
– оцінка кількісних і якісних змін фінансового 

стану;
– визначення факторів, що впливають на фі-

нансовий стан;
– виявлення змін показників фінансового стану;
– визначення тенденцій зміни фінансового 

стану на основі прийомів прогнозування.
При цьому основними етапами проведення 

аналізу фінансового стану суб’єкта господарю-
вання є:

І етап – визначення мети аналізу та підходів 
до нього;

ІІ етап – оцінка якості інформації, представ-
леної для аналізу;

ІІІ етап – визначення методів аналізу, прове-
дення самого аналізу та узагальнення отриманих 
результатів.

Для оцінки фінансового стану підприємства 
важливим є визначення самого поняття «фінан-
совий стан підприємства». На сьогоднішній день 
існує безліч трактувань науковців щодо визна-
чення даного поняття. Їх пропозиції щодо визна-
чення поняття «фінансовий стан» насамперед 
зводяться до трактування з урахуванням лише 
декількох окремих елементів фінансового стану 
підприємства, які не дають можливості повністю 
охарактеризувати його. У сучасних умовах госпо-
дарювання підприємств поряд з такими елемен-
тами як платоспроможність, фінансова стійкість, 
ділова активність, що визначається, зокрема, 
ефективністю оборотних коштів, прибутковістю 
підприємства, важливим є врахування й інших 
елементів, таких як: потенціал формування та 
повнота використання фінансових ресурсів, зба-
лансування грошових потоків і рівень фінансово-
го ризику [2].

Погодитися з даним визначенням, яке про-
понується у Великому економічному словнику, 
можна лише частково, оскільки фінансовий стан 
характеризується структурою активів і пасивів 
без їх порівняння, яке здійснюється при скла-
данні балансу ліквідності.

На думку Вознюк Г.Л., А.Г. Загородній та 
Т.С. Смовженко, визначення поняття «фінансо-
вий стан» обмежується лише наявністю фінансо-
вих ресурсів, здійснення грошових розрахунків 
указує тільки на рух грошових коштів у процесі 
нормальної господарської діяльності.

Учені Н.А. Русак та В.А. Русак в своїх на-
укових публікаціях дещо розширюють сутність 
такого поняття. Проте слід зазначити, що фі-
нансовий стан не може характеризуватися лише 
двома елементами: платоспроможністю та фі-
нансовою стійкістю.

Особливість визначення Г.В. Савицької поля-
гає в тому, що автор визнає фінансовий стан еко-
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номічною категорією та підкреслює, що вона ві-
дображає стан капіталу в процесі його кругообігу 
та здатність підприємства до саморозвитку саме 
на фіксований момент часу, адже далі ситуація 
може бути іншою. 

Доволі вагомим, але дещо суперечливим є ви-
значення фінансового стану підприємства, що 
наводять М.Г. Чумаченко та інші, адже слід за-
уважити, що фінансовий стан підприємства – це 
не показник або сукупність показників, за допо-
могою яких він лише кількісно вимірюється.

Проаналізувавши різні точки зору науковців, 
щодо визначення фінансового стану підприєм-
ства як статичного та динамічного поняття, мо-
жемо для себе зазначити, що його сутність про-
являється як у статиці, тобто на певний період 
часу, так і в динаміці, тобто в характеристиці 
діяльності підприємства у конкретному визначе-
ному періоді. 

У наведених вище визначеннях поняття фінан-
сового стану – воно трактується здатністю під-
приємства розвиватися на чітко фіксований мо-
мент часу, тобто більшість науковців розглядають 
фінансовий стан як статичний стан, а це спричи-
няє невизначеність розвитку в майбутньому.

Поняття фінансового стану визначалося на 
основі узагальнення дефініцій, що дозволило 
представити його як комплексну оцінку резуль-
тату взаємодії елементів фінансово-економічних 
відносин, яка є похідною від обсягів наявних фі-
нансових ресурсів, їх розміщення та якості ви-
користання [3, с. 3]. 

У сучасних умовах господарювання, також 
дуже важливим для фінансового стану підпри-
ємства є його аналіз, який необхідний для роз-
робки планів та прогнозів фінансового оздоров-
лення підприємства в майбутньому. Фінансовий 
стан підприємства треба усебічно й систематич-
но оцінювати з використанням різних методів, 
прийомів та методик аналізу. 

Основними методами аналізу фінансового ста-
ну підприємства є:

– аналіз абсолютних показників;
– горизонтальний аналіз – визначення динамі-

ки зміни фінансових показників шляхом співстав-
лення позиції звітності з попереднім періодом;

– вертикальний (структурний) аналіз – ви-
явленням рівня впливу кожної статті звітності 
шляхом визначення структури підсумкових фі-
нансових показників на результат у цілому;

– трендовий аналіз – порівняння кожної фі-
нансової статті з рядом попередніх періодів та 
визначення тренду, тобто динаміки зміни показ-
ника, очищеної від випадкових впливів і інди-
відуальних особливостей окремих періодів. За 
допомогою тренда формують можливі значення 
показників у майбутньому, а отже ведеться пер-
спективний аналіз;

– просторовий аналіз – порівняльний аналіз 
зведених показників звітності по складовим їх 
елементам (структурні підрозділи); 

– аналіз відносних показників – розрахунок 
співвідношень між окремими позиціями фінансо-
вої звітності, визначення взаємозв'язку між по-
казниками; 

– факторний аналіз – аналіз впливу окремих 
факторів на результативну ознаку за допомогою де-
термінованих і стохастичних прийомів дослідження.

Він відображає всі аспекти його фінансово-
господарської діяльності. За допомогою аналізу 
фінансового стану підприємства зацікавлені сто-
рони (інвестори, кредитори, менеджери тощо) 
можуть оцінити минулий, звітний та перспектив-
ний стан підприємства в ринковому середовищі 
і прийняти найбільш раціональні рішення, які 
можуть впливати на його подальшу виробничо-
господарську діяльність.

Основною складовою процесу управління під-
приємством є також саме аналіз його фінансового 
стану. Головними напрямками практичної реаліза-
ції фінансового стану є визначення перспектив його 
розвитку та виявлення можливостей підвищення 
ефективності функціонування підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства ха-
рактеризує конкретні напрями проведення ана-
літичної оцінки, дає можливість виявити най-
важливіші позиції та найслабкіші сторони у 
фінансовому стані конкретного підприємства. 

Так, як стійкий фінансовий стан підприємства 
формується в процесі всієї його виробничо-госпо-
дарської діяльності – його оцінку можна об'єктивно 
здійснити лише за допомогою комплексу системи 
показників, які детально й усебічно характеризу-
ють господарський стан підприємства. Головним 
серед завдань кожного підприємства є виявлен-
ня шляхів покращення фінансового стану. Саме 
тому, тема аналізу та оцінки фінансового стану 
підприємства є досить актуальною.

Згідно з цим, результати фінансового аналізу 
дають змогу відповісти на питання щодо найваж-
ливіших засобів застосовування, що використо-
вуються для поліпшення фінансового стану кон-
кретного підприємства в конкретний період часу 
його діяльності.

Тому проведемо дослідження фінансового 
стану СТОВ «Агрофірми Корсунь». Дані показ-
ники розраховувались за звітний 2014 рік.

Джерелом визначення показників фінансового 
стану суб’єкта господарювання є: 

– Баланс (Звiт про фінансовий стан) (форма 
№ 1);

– Звіт про фінансові результати (Звіт про су-
купний дохід) (форма № 2); 

– Звiт про рух грошових коштів (за прямим 
методом та непрямим методом);

– Звiт про власний капiтал; 
– Примітки до річної фінансової звітності;
– Дані оперативного та статистичного обліку; 
– Додаткова iнформацiя. 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характе-

ризує негайну готовнiсть товариства лiквiдувати 
поточнi зобов’язання i визначається як вiдношення 
суми грошових коштiв товариства, їх еквiвалентiв 
та поточних фiнансових iнвестицiй до суми по-
точних зобов’язань. Станом на 2013 та 2014 роки, 
вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта товариство 
не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов’язання.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (по-
криття) характеризує готовнiсть товариства 
лiквiдувати поточнi зобов’язання i визначається 
як вiдношення оборотних активiв товариства до 
суми поточних зобов’язань товариства. Так, як 
розрахований коефiцiєнт лiквiдностi в 2013 та 
2014 роках значно бiльший за нормативне зна-
чення показника – це свiдчить про те, що то-
вариство може лiквiдувати поточнi зобов’язання. 
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Таблиця 1

Показники фiнансового стану  
СТОВ «Агрофірми Корсунь» за 2014 рік

№ Показники
Нормативне 

значення 
показника

На по-
чаток 
року

На 
кiнець 
року

1 Коефiцiєнт абсо-
лютної лiквiдностi 0,25 – 0,5 0,32 1,78

2 Коефiцiєнт загаль-
ної лiквiдностi 1,0 – 2,0 30,18 31,49

3
Коефiцiєнт 
фiнансової 
стiйкостi

0,25 – 0,5 0,96 0,96

4
Коефiцiєнт по-
криття зобов’язань 
власним капiталом

0,5 – 1,0 0,04 0,04

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характери-
зує спiввiдношення власних коштiв та вартостi 
майна товариства. Розрахований показник на по-
чаток року знаходиться в межах нормативного 
значення та свідчить про відносно стійкий фінан-
совий стан товариства. 

Вiдсоток власних коштiв у власному майнi на 
кінець 2014 року вказує на те, що товариство має 
достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi, тобто воно 
є вiдносно незалежним вiд зовнiшнiх фiнансових 
джерел. Розрахований показник на кiнець року 
знаходиться в межах нормативного значення – 
це свiдчить про вiдносно стiйкий фiнансовий стан 
товариства.

Коефiцiєнт покриття зобов’язань влас-
ним капiталом характеризує спiввiдношення 
зобов’язань та власних коштiв товариства. Роз-

рахований показник свiдчить про те, що това-
риство має незначну залежнiсть вiд залучених 
коштiв, як в 2013, так і в 2014 році.

Висновки з проведеного дослідження. Та-
ким чином, оцінка фінансового стану підприєм-
ства є важливою умовою для нормального його 
функціонування в умовах сьогоднішнього рин-
ку. Комплексна аналітична оцінка є необхідним 
фактором для ведення діяльності підприємства 
усіх форм власності. Вона є суттєвою для осно-
вних її користувачів (інвестори, власники, ке-
рівники, органи державного управління, банки, 
постачальники та інші кредитори, працівники 
підприємства, юридичні та фізичні особи), яких 
неодмінно цікавить фінансово-господарська ді-
яльність.

Проведення аналізу фінансового стану під-
приємства за розглянутою у статті методикою 
дозволяє: чітко виділити область аналізу, необ-
хідну і достатню для оцінки фінансового стану 
підприємства; достовірно і повно оцінити фінан-
совий стан на основі співставлення показників 
ліквідності, платоспроможності, фінансової стій-
кості та ефективності використання майна з їх 
нормативними значеннями; забезпечити мож-
ливість проведення аналізу стану з врахуван-
ням техніко-економічних чинників; розрахувати 
взаємозв'язок між результативними ознаками та 
факторами впливу; оцінити реальну платоспро-
можність підприємства на основі збалансованості 
доходів і витрат підприємства; розрахувати ре-
альні доходи від мобілізації резервів поліпшення 
фінансового стану підприємства.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

Аннотация
В статье рассмотрена сущность оценки финансового состояния предприятия. Исследовано, что явля-
ется необходимостью проведения анализа финансового состояния предприятия, раскрыта их характе-
ристика. Дано комплексное определение исследуемой категории. Определены направления практиче-
ской реализации финансового состояния. Проведено исследование финансового состояния на примере 
СООО «Агрофирмы Корсунь».
Ключевые слова: управление, оценка, анализ, финансовое состояние, показатели финансового со-
стояния.
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ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION  
OF THE COMPANY: THE NATURE AND NECESSITY

Summary
The essence of an assessment of a financial condition of the enterprise. Researched need of carrying out 
the analysis of a financial condition of the enterprise is considered in the article, their characteristic is 
opened. Complex definition of studied category is made. The directions of practical implementation of 
financial status. A study of the financial condition on the example of LLC «Agro Korsun».
Keywords: management, assessment, analysis, financial condition, perfor-mance financial condition.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ

Кіш Г.В.
Ужгородський національний університет

Стаття присвячена проблемам формування інвестиційного забезпечення економіки України загалом, 
та туристичної галузі зокрема, за основними джерелами інвестування. Розглянуто основні тенденції та 
структури залучення іноземних інвестицій. Досліджено інвестиційну привабливість економіки України за 
різними індексами. Представлено інвестиційну привабливість країни за регіональним принципом. Розгля-
нуто особливості внутрішніх джерел інвестування.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційне забезпечення, іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, тури-
стична галузь, джерела фінансування.

Постановка проблеми. Економічна діяль-
ність окремих суб’єктів господарювання 

значною мірою характеризується обсягом здій-
снюваних інвестицій. Це стосується зокрема і 
туристичного бізнесу. Власне інвестиції, акуму-
люючи підприємницький, державний та зміша-
ний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних 
технологій та менеджменту, пришвидшують роз-
виток ринку товарів та послуг, сприяють макро-
економічній стабілізації, формуванню національ-
них інвестиційних ринків, розвитку туристичної 
інфраструктури. Для успішного вирішення про-
блеми залучення та реалізації інвестицій турис-
тичними підприємствами, доцільно визначити 
основні джерела формування інвестиційного за-
безпечення, і здійснити оцінку ефективності ін-
вестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні основи інвестиційної діяльності та її 
особливості в різних сферах економіки глибоко 
досліджено в роботах відомих зарубіжних вче-
них, зокрема: Е. Домара, Дж. Кейнса, К. Маркса, 
А. Маршалла, А. Пігу, Д. Рікардо, П. Самуельсо-
на, А. Сміта, Р. Солоу, П. Фішера, М. Фрідмена, 
Е. Хансена, Р. Харрода, Р. Хоутрі, Й. Шумпете-
ра. Питання інвестиційного забезпечення іннова-
ційного розвитку висвітлюються вітчизняними 
економістами, такими як: Ю. Бажал, В. Беседін, 
З. Варналій, Т. Вахненко, О. Гаврилюк, А. Галиць-
кий, В. Геєць, О. Гонта, А. Гриценко, Б. Губський, 
В. Зимовець, Н. Ковтун, В. Корнєєв, М. Крачило, 

М. Крупка, П. Курмаєв, О. Махмудов, А. Музичен-
ко, В. Осецький, Б. Панасюк, В. Савченко, В. Семи-
ноженко, М. Скрипниченко, Д. Стеченко, О. Удалих, 
В. Шевчук Л. Федулова, А. Чухно та інші. Вагомий 
внесок у вивчення економічної ефективності і ор-
ганізації в галузі туризму здійснили Г. Алєйнікова, 
І. Балабанов, А. Гайдук, В. Герасименко, В. Гуляєв, 
М. Долішній, Л. Дядечко, А. Здоров, В. Кварталь-
нов, М. Мальська, Н. Фоменко, В. Худо, А. Чуднов-
ський, В. Янкевич та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Попри значні напрацювання 
у дослідженні принципових питань активізації 
інвестиційної діяльності, залишаються недостат-
ньо розкритими та обґрунтованими ряд науко-
вих і практичних проблем: формування сприят-
ливого інвестиційного середовища в туристичній 
галузі; обґрунтування системи заходів держав-
ного управління по активізації інвестування в 
туризмі, удосконалення методів стимулювання 
інвестування, налагодження системи вибору та 
реалізації інвестиційних проектів на основі еко-
номічної ефективності та ін.

Мета статті. Метою даної роботи є комплексний 
аналіз основних джерел формування інвестиційно-
го забезпечення економіки загалом, та туристичної 
галузі зокрема, а також визначення засад фінансу-
вання інвестиційних проектів та оцінки інвестицій-
ної привабливості економіки країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи сучасний стан туризму в Україні, 


