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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття «фінансовий стан підприєм-

ства» з різних позицій науковців, виділено основні елементи та 
головні завдання для оцінки фінансового стану авіатранспорт-
них підприємств України, що дасть змогу швидко реагувати на 
економічні та політичні зміни у процесі проактивного управлін-
ня, а також доведено, що фінансовий стан авіатранспортних 
підприємств України займає головне місце у процесі проактив-
ного управління.

Ключові слова: фінансовий стан, авіатранспортні підпри-
ємства, проактивне управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «финансовое состояние 

предприятия» с разных позиций ученых, выделены основные 
элементы и главные задачи для оценки финансового состо-
яния авиатранспортных предприятий Украины, что позволит 
быстро реагировать на экономические и политические изме-
нения в процессе проактивного управления, а также доказано, 
что финансовое состояние авиатранспортных предприятий 
Украины занимает главное место в процессе проактивного 
управления.

Ключевые слова: финансовое состояние, авиатран-
спортные предприятия, проактивное управление.

ANNOTATION
This article deals with the concept of «financial position» from 

different perspectives scientists highlighted key elements and the 
main task to assess the financial condition of air transport enter-
prises of Ukraine, which will help to respond to economic and po-
litical changes in the proactive management quickly and proved 
that financial state aviation enterprises of Ukraine occupies center 
stage in the proactive management.

Keywords: financial position, air transport enterprise, proac-
tive management.

Постановка проблеми. За складних умов 
функціонування авіатранспортні підприємства 
України стали заручниками економічної та 
політичної кризи, яка, у свою чергу, змушує 
ринок авіатранспортних послуг виживати. Ці 
умови зумовлюють необхідність побудови та за-
безпечення ефективного процесу проактивного 
управління. Концепція проактивного управ-
ління полягає у використанні моделей перед-
бачення розвитку авіакомпаній та її елементів 
у комплексі з аналізом поточної ситуації і ге-
нерації рішень, на основі максимально точних 
прогнозів поведінки авіатранспортних підпри-
ємств України. При цьому точність прогнозів 
залежить від точності прогнозних моделей по-

ведінки авіакомпаній і їх оточення у взаємодії. 
Особливої уваги в такому процесі заслуговує 
управління фінансами. Управління фінансами 
є одним із ключових підходів в моделі проак-
тивного управління і тому постає необхідність 
визначення проблем щодо оцінювання фінан-
сового стану авіатранспортних підприємств 
України. Саме проблема аналізу та оцінки фі-
нансового стану авіатранспортних підприємств 
України на сьогодні є актуальною, оскільки: 
по-перше, фінансовий стан є результатом ді-
яльності авіатранспортного підприємства, який 
дає змогу оцінити його динаміку і, по-друге, він 
визначає передумови розвитку авіатранспорт-
ного підприємства, що дає змогу за допомогою 
проактивного управління випереджати можли-
ві негативні явища як у внутрішній, так і зо-
внішній сферах, методом пошуку ефективних і 
раціональних форм управління авіакомпанією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню особливостей оцінювання фінан-
сового стану підприємств в економічній літе-
ратурі присвячено багато праць вітчизняних і 
закордонних вчених, таких як: І.Т. Балабано-
ва, О.І. Барановський, Л.Д. Білик, Л.Д. Буряк, 
Ф.Ф. Бутинець, А.Д. Бутко, О.Д. Василик, 
В.І. Головко, А.І. Даниленко, П.А. Знахуренко, 
І.В. Зятковський, В.М. Івахненко, К.В. Ізмайло-
ва, Є.Є. Іонін, А.М. Ковальова, Т.М. Ковальчук, 
М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова, О.Г. Мендрул, 
В.О. Мец, Є.В. Мних, Т.А. Обущак, О.В. Пав-
ловська, А.М. Поддєрьогін, С.Ф. Покропивний, 
Г.В. Савицька, В.П. Савчук, Р.А. Слав’юк, 
О.А. Сметанюк, В.В. Сопко, В.М. Суторміна, 
О.О. Терещенко, Т.Є. Унковська, Е. Хелферт, 
М.Г. Чумаченко, А.В. Чупіс, А.Д. Шеремет, 
С.І. Шкарабан та інші. Проте невирішеною час-
тиною загальної проблеми залишається те, що 
саме проблемам оцінювання фінансового стану 
авіатранспортних підприємств України для за-
безпечення ефективного процесу проактивного 
управління достатньої уваги не приділяється.

Метою статті є виявлення проблем при оці-
нюванні фінансового стану авіатранспортних 
підприємств України, який є однією із голо-
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вних складових процесу проактивного управ-
ління і має забезпечувати ефективне функці-
онування авіакомпаній України на сучасному 
ринку авіаперевезень.

Виклад основного матеріалу. Трансформа-
ційні процеси в Україні вимагають нових під-
ходів до управління авіатранспортними підпри-
ємствами, головною метою яких є підвищення 
результативності діяльності авіакомпаній Укра-
їни, що досягається шляхом використання ме-
тодів проактивного управління [1]. Головною 
складовою такого процесу є управління фінан-
сами. Досягти визначених результатів при да-
ному підході можна за рахунок оцінювання фі-
нансового стану авіатранспортних підприємств 
України.

Слід зазначити, що фінансовий стан авіа-
транспортних підприємств України необхідно 
систематично та усебічно оцінювати з вико-
ристанням різних методів, прийомів та мето-
дик аналізу. Це уможливить критичну оцінку 
фінансових результатів діяльності авіаційних 
підприємств як у статиці за певний період, 

так і в динаміці – за низку періодів, що дасть 
змогу визначити «больові точки» у фінансовій 
діяльності та способи ефективнішого викорис-
тання фінансових ресурсів, їх раціонального 
розміщення [2]. Отже, тільки систематичне та 
усебічне оцінювання фінансового стану авіа-
транспортних підприємств України дасть змогу 
швидко реагувати на економічні та політичні 
зміни в процесі проактивного управління.

Саме розуміння фінансового стану авіаком-
паній, своєчасний і якісний аналіз, вибір необ-
хідного методу аналізу та системи показників, 
що забезпечить всебічне вивчення та представ-
лення діяльності підприємства, є основополож-
ними для прийняття управлінських рішень, 
спрямованих на вирішення питань щодо обран-
ня напрямів діяльності та розвитку авіатран-
спортних підприємств України, покращення 
ефективності, конкурентоспроможності та при-
бутковості на ринку авіаційних перевезень [3].

Оцінка будь-якого аспекту фінансово-госпо-
дарської діяльності авіатранспортних підпри-
ємств України повинна проводитися з метою ви-

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДРИЄМСТВА – 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 [5].

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 [6].

складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості діяльності підприємства.
Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства 
необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення 
ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми 
зобов’язаннями [7].

реальна (на фіксований момент часу) і потенційна фінансова спроможність підприємства 
забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення 
зобов’язань перед підприємствами та державою. Кількісно він вимірюється системою 
показників, на підставі яких здійснюється його оцінка [8].

сутнісна характеристика діяльності підприємства в певний період, яка визначає реальну та 
потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-
господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому. У сучасних 
умовах функціонування підприємств, зростає актуальність питань, пов’язаних із всебічністю 
оцінювання фінансового стану з позиції складових елементів, які найсуттєвіше його 
характеризують [9].

стан економічного суб’єкта, що характеризується наявністю в нього фінансових ресурсів, 
забезпеченістю коштами, які є необхідними для господарської діяльності, підтримання 
нормального режиму праці та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими економічними 
суб’єктами [10].

Рис. 1. Поняття «фінансовий стан підприємства» з різних позицій
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явлення негативних для його фінансового стану 
тенденцій. Здійснюються пошук резервів підви-
щення ефективності діяльності, обґрунтування 
прийняття управлінських рішень, моніторинг 
різних аспектів діяльності авіакомпаній, до-
цільність нововведень. Результати оцінки є тим 
підґрунтям, на основі якого формується фінан-
сова політика авіатранспортного підприємства, 
розробляється сукупність заходів, обирають-
ся відповідні фінансові механізми, необхідні 
для реалізації поставленої мети авіакомпаній 
[4]. Саме результати оцінки фінансового стану 
авіакомпаній дозволять виявити проблеми фі-
нансового стану авіатранспортних підприємств 
України та побудувати ефективний процес про-
активного управління.

Зважаючи на вищесказане, розглянемо по-
няття «фінансовий стан підприємства» з різних 
позицій (рис. 1).

Слід погодитися з В.І. Головко, який визна-
чає, що фінансовий стан підприємства – це одна 
із найважливіших характеристик результатів 
діяльності кожного підприємства, що визна-
чається взаємодією усіх складових фінансових 
відносин підприємства, сукупністю усіх вироб-
ничо-господарських факторів [11 с. 45].

Отже, зважаючи на різноманітність понять 
«фінансовий стан підприємства», автором зро-
блено висновки, що в процесі проактивного 

управління саме фінансовий стан авіатранспорт-
них підприємств України займає головне місце 
ще тому, що він відіграє роль економічної кате-
горії та всебічно відображає стан економічного 
суб’єкта. Саме фінансовий стан авіатранспорт-
них підприємств України прямо впливає на такі 
складові управління, як: управління маркетин-
гом, управління персоналом, управління якістю 
тощо, тим самим визначаючи поточну та потен-
ційну фінансову спроможність авіакомпаній на 
сучасному ринку авіаперевезень. Фінансова ді-
яльність авіатранспортних підприємств України 
має бути спрямована на забезпечення система-
тичного надходження та ефективного викорис-
тання фінансових ресурсів, дотримання розра-
хункової і кредитної дисципліни, досягнення 
раціонального співвідношення власних і залу-
чених коштів та фінансової стійкості з метою 
ефективного функціонування авіакомпаній [12].

Саме оцінка фінансового стану дає змогу 
вивчити особливості функціонування авіаком-
паній, їх фінансову стійкість, платоспромож-
ність, економічний потенціал та ефективність 
діяльності загалом [13]. Фінансовий стан авіа-
транспортних підприємств України визначають 
сукупністю показників, що відображають на-
явність, розміщення та використання ресурсів 
авіакомпаній, їх реальні та потенційні фінан-
сові можливості, що в підсумку дають змогу 

Фінансовий стан авіатранспортних підприємств України

основні елементи головні завдання

- прибутковість роботи авіакомпаній; 
- оптимальність розподілу прибутку;
- наявність власних фінансових ресурсів;
- раціональне розміщення основних і 
оборотних фондів;
- платоспроможність та ліквідність.

- дослідження рентабельності та фінансової 
стійкості авіакомпаній;
- дослідження ефективності використання 
майна (капіталу);
- забезпечення підприємства власними 
оборотними коштами;
- об’єктивна оцінка динаміки та стану 
ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості;
- оцінка становища авіакомпанії на 
фінансовому ринку та кількісна оцінка його 
конкурентоспроможності;
- аналіз ділової активності;
- визначення ефективності використання 
фінансових ресурсів;
- оцінка майнового стану;
- вартість, структура та джерела формування 
майна;
- визначення показників фінансової стійкості 
і автономії;
- оцінка платоспроможності.

Рис. 2. Основні елементи та головні завдання для оцінки фінансового стану  
авіатранспортних підприємств

Складено за [15-18]
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побудувати ефективний процес проактивного 
управління.

Важливим завданням аналізу фінансового 
стану є вивчення усіх репрезентативних сто-
рін діяльності авіатранспортних підприємств 
України: по-перше, за допомогою спеціальних 
методів і прийомів, по-друге, головним чином 
в аспекті фінансових відносин, задля отриман-
ня невеликої кількості ключових параметрів, 
що дають об’єктивну і точну характеристику 
фінансового стану авіакомпаній, їх прибутків 
та збитків, змін у структурі активів та пасивів 
тощо [14].

Для забезпечення ефективного процесу про-
активного управління також необхідно визна-
чити основні елементи та виокремити головні 
завдання, що дозволять всебічно та якісно оці-
нити фінансовий стан авіатранспортних підпри-
ємств України (рис. 2).

На сьогодні існує багато проблем в оцінюван-
ні фінансового стану авіатранспортних підпри-
ємств України, головною із яких є спад попиту 
на ринку авіаційних перевезень України, що 
призводить до погіршення фінансового станови-
ща авіакомпаній. За даними Державної служби 
статистики України, у період 2007–2013 рр. ри-
нок авіаційних перевезень демонстрував пози-
тивну динаміку, що, у свою чергу, поліпшувало 
фінансове становище авіакомпаній (табл. 1).

Підсумовуючи статистичні дані Державної 
авіаційної служби України [20], скажемо, що 
позитивна динаміка розвитку змінилася стрім-
ким падінням авіаційного ринку, погіршуючи 
тим самим фінансовий стан авіатранспортних 
підприємств України. Так, упродовж січня-ве-
ресня 2014 року пасажирські та вантажні пе-
ревезення виконували 38 вітчизняних авіаком-
паній. За статистичними даними за цей період 
перевезено 5140,8 тис. пасажирів та 55,7 тис. 
тонн вантажів та пошти (зменшення відповід-
но на 17,8% та 25%). За 9 місяців поточно-
го року українськими авіакомпаніями викона-
но 17,4 тис. міжнародних чартерних рейсів, це 
на 17,1% менше, ніж було виконано за відпо-
відний період роком раніше.

Міжнародні регулярні перевезення скоро-
тилися у ІІ кварталі на 14%, внутрішні ре-
гулярні – на 48%, в ІІІ кварталі –на 20% та 
59,7% відповідно. У вересні показники стали 

ще гіршими. Перевезення вантажів та пошти 
виконували 20 вітчизняних авіакомпаній, тра-
диційно більшу частину перевезень складають 
перевезення вантажів чартерними рейсами в 
інших державах, в рамках гуманітарних та 
миротворчих програм ООН, а також згідно з 
контрактами та угодами з іншими замовника-
ми.

Державна авіаційна служба України се-
ред основних чинників, які призвели до спаду 
попиту на авіаперевезення виділяє такі: вій-
ськово-політична ситуація в державі на сьо-
годні; анексія Криму та пов’язане з цим погір-
шення загального стану сучасної економічної 
кон’юнктури. Так, на теперішній час не працює 
частина вітчизняних аеропортів, відмінено або 
скорочено частоту виконання деяких рейсів. 
Найбільше скорочення пасажирських переве-
зень українськими авіакомпаніями спостеріга-
лось в такому сегменті ринку, як міжнародні 
чартерні польоти. Напруженість військово-по-
літичної ситуації, згортання ділових і культур-
них зв’язків і туризму, різкі коливання на ва-
лютному ринку призвели до скорочення майже 
на чверть обсягів пасажирських авіаперевезень 
на нерегулярних лініях за 9 місяців 2014 року.

Так, на сьогодні не працює частина вітчиз-
няних аеропортів, відмінено або скорочено 
частоту виконання деяких рейсів. При цьому 
необхідно взяти до уваги, що кожного міся-
ця, починаючи з квітня, відбувається погір-
шення ситуації на ринку авіаперевезень. Дер-
жавна авіаційна служба України зазначає, що  
у ІІ кварталі 2014 року скорочення обсягів па-
сажирських перевезень порівняно з ІІ кварта-
лом 2013 року склало 25,5%, а у ІІІ кварталі – 
вже 28,1% [20].

Головним завданням, а також і проблемою 
аналізу та оцінювання фінансового стану є по-
будова розумного послідовного набору даних та 
вибір тих показників, які можна було б ефек-
тивно використовувати у відповідних підходах 
та методах аналізу. Якщо це зроблено добре, то 
використання певних підходів та методів дозво-
ляє робити судження про оцінку того чи іншо-
го рішення, про фінансовий стан, про ефектив-
ність діяльності та погляд на майбутнє бізнесу 
в термінах фінансових та економічних резуль-
татів та вартості [21].

Таблиця 1
Динаміка перевезення авіаційним транспортом за 1995–2013 рр.
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Висновки. На жаль, фінансовий стан авіа-
транспортних підприємств України є вкрай не-
стабільним і тому пошук резервів, які можуть 
бути використані для покращення фінансового 
стану авіакомпаній, необхідно проводити шля-
хом ґрунтовного аналізу всіх складових його 
діяльності [22]. У процесі проактивного управ-
ління фінансовий стан авіатранспортних під-
приємств України займає головне місце тому, 
що він відіграє роль економічної категорії та 
всебічно відображає стан економічного суб’єкта 
та прямо впливає на такі складові управління, 
як: управління маркетингом, управління пер-
соналом, управління якістю тощо, тим самим 
визначаючи поточну та потенційну фінансову 
спроможність авіакомпаній на сучасному рин-
ку авіаперевезень. Головною складовою процесу 
проактивного управління є управління фінанса-
ми, і тільки систематичне та усебічне оцінюван-
ня фінансового стану авіатранспортних підпри-
ємств України дасть змогу швидко реагувати 
на економічні та політичні зміни в процесі про-
активного управління. Тому для забезпечення 
ефективного процесу проактивного управління 
оцінювання фінансового стану авіатранспорт-
них підприємств України можна об’єктивно 
здійснювати тільки за допомогою комплексу 
або системи показників, які усебічно характе-
ризують господарське становище авіакомпаній 
на сучасному ринку авіаперевезень.

Проведені дослідження щодо проблем оці-
нювання фінансового стану авіатранспортних 
підприємств України є підґрунтям для подаль-
ших наукових досліджень для виявлення нових 
підходів та інструментів управління фінансами 
у процесі проактивного управління авіатран-
спортними підприємствами України.
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